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Vilnius, kokio siekiame ir kokį norime sukurti

Pra÷jo daugiau nei metai, kai prie stipriai įsiūbuoto Vilniaus vairo stojo dabartin÷ miestą
valdanti keturių partijų koalicija. Kartu su 767 mln. litų skola, paveld÷ta išpūsta, neefektyviai
veikianti valdymo sistema, gausūs ankstesn÷s valdžios nesąžiningos ir aplaidžios veiklos atvejai
vert÷ įgyvendinti greitus ir kardinalius pokyčius.
Po įvykdytų reformų – Savivaldyb÷s struktūros reorganizacijos, Savivaldyb÷s įmonių
funkcijų peržiūros ir įvestų griežtų taupymo priemonių miesto finansin÷ pad÷tis stabilizavosi, o iš
ankstesn÷s valdžios paveld÷tos skolos prad÷jo maž÷ti.
Dabar, kai bankrotu gr÷susi situacija tampa valdoma, ateina metas drąsiai mąstyti apie
ateities Vilnių ir jį kurti. Matome jį saugų, šiuolaikišką, krikščionišką ir tolerantišką. Pirmieji
ateičiai skirti darbai jau įsib÷g÷ja: miesto bendruomen÷s telkimas po akcijos „Vilnius – mano
namai“ sk÷čiu, „Saugios kaimynyst÷s“ pl÷tra, Bernardinų parko atkūrimas. Jau šią vasarą vilniečiai
gal÷s naudotis patogia dviračių savitarnos nuomos sistema, o rudenį Vilniaus miesto savivaldyb÷s
taryba apsispręs d÷l sostin÷s viešojo transporto ateities.
Šioje ataskaitoje pateikiami svarbiausi pra÷jusiais metais atlikti Vilniaus miesto
savivaldyb÷s departamentų, skyrių ir seniūnijų darbai.

Vilniaus miesto meras Vilius Navickas
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Savivaldyb÷s struktūra
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Komunalinio ūkio departamentas
Miesto tvarkymo skyrius
Sanitarinis valymas ir aplinkos apsauga
Šiuo metu rankinio sanitarinio valymo plotus sudaro: 1 845 980 tūkst. m² gatvių
šaligatvių, 1 063 457 tūkst. m² gatvių važiuojamosios dalies (1 m prie borto), 598 124 tūkst. m²
automobilių stov÷jimo aikštelių, 46 880 tūkst. m² laiptų, 2 214 818 tūkst. m² šlaitų, 8 832 901 tūkst.
m² želdinių, 1 293 424 tūkst. m² šaligatvių kiemuose, 5 848 tūkst. m² kiemų takų be dangos,
1 795 349 tūkst. m² kiemų važiuojamosios dalies su danga, 539 488 tūkst. m² kiemų
važiuojamosios dalies be dangos, 451 720 tūkst. m² vaikų žaidimo aikštelių, 9 084 563 tūkst. m²
želdinių kiemuose. Kasmet prižiūrimi 82 skverai, aikšt÷s, memorialų želdynai, 400 617 m² vejų, 10
607 m² krūmų, 55 99 m² g÷lynų, 93 185 m² takelių, 359 vnt. g÷linių, 734. suolai, 76 paminklai. Per
metus pasodinta 68345 vnt. vasarinių g÷lių daigų, 3375 vnt. svogūninių g÷lių, prižiūrimi 246
pakabinami g÷lių krepšeliai.
Šiltuoju metų laiku, nuo balandžio iki lapkričio, 5 kartus per savaitę buvo
mechanizuotai šluojama A, B, C kategorijos gatvių važiuojamoji dalis – 282 557,5 m2 per dieną.
Atsižvelgiant į nepalankias teršalams išsisklaidyti oro sąlygas, buvo plaunamos centrin÷s miesto
dalies gatv÷s. Per ataskaitinius metus kasdien buvo vežamos šiukšl÷s iš 1 939 šiukšlių d÷žių,
įrengtų visuomeninio transporto stotel÷se, Senamiestyje ir centrin÷je miesto dalyje,
miegamuosiuose rajonuose, magistralinių miesto gatvių sankryžose. Piktavalių asmenų sudegintos
ar pradangintos šiukšliad÷ž÷s keičiamos naujomis.
2009 m. ruošiantis dainų šventei suremontuota ir nudažyta 110 suolų, pastatyta 110
naujų gelžbetoninių šiukšlių d÷žių, suremontuota medin÷ tvora Sereikiškių parke; suremontuoti ir
nudažyti mediniai suolai, pažym÷ta asfaltuota šokių aikštel÷, nudažyti tualetai ir transformatorin÷s
Kalnų parke.
Viešųjų tualetų eksploatacija ir remontas
2009 m. buvo eksploatuojami ir prižiūrimi 6 viešieji nekanalizuoti tualetai: 5 Vingio ir
1 Kalnų parkuose.
Eksploatuojama 11 miesto viešųjų kanalizuotų tualetų: 7 tualetai eksploatuojami
nuolat – tai Lukiškių a., Vokiečių, Brolių, Kauno, Olandų, Pam÷nkalnio gatv÷se, Konstitucijos pr.
Bazilijonų, B. Radvilait÷s, Maironio ir M. K. Čiurlionio gatv÷se esantys tualetai 2009 m. po kelis
m÷nesius buvo remontuojami.
Įrengti biotualetai beveik visose Vilniaus seniūnijose – autobusų apsisukimo vietose
(30 vnt.). Miestiečių bei turistų patogumui nuo geguž÷s iki rugs÷jo m÷n. įrengtas vienas biotualetas
šalia Rasų kapinių. Pagal Savivaldyb÷s pasirašytą sutartį UAB ,,JCDecaux Lietuva“ savo l÷šomis
dvejose stotel÷se įrengtuose transporto laukimo paviljonuose integravo modernius kanalizuotus
automatinius tualetus Maironio ir Kalvarijų gatv÷se.
Fontanų priežiūra
Šiuo metu prižiūrimi fontanai Nepriklausomyb÷s aikšt÷je, Vašingtono skvere, prie
Operos ir baleto teatro, Vokiečių g., Pilies g. skvere, Moniuškos skvere, Europos a., Odminių
skvere, Rotuš÷s aikšt÷je ir Taikos gatv÷je, 25 geriamojo vandens fontan÷liai Žirmūnuose,
Valakupių pliaže, Vingio ir Kalnų parkuose. Prad÷tas eksploatuoti naujas fontanas V. Kudirkos a.,
Bajorų gyvenamųjų namų kvartale.
Želdynų priežiūros darbai
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Vilniaus miesto savivaldyb÷s patik÷jimo teise valdomuose miškuose per 2009 m.,
vykdant sanitarinius, kraštovaizdžio formavimo ir kitus kirtimus, iškirsta 2 146 kietmetriai
medienos, išvalyta 312 ha miško parkų, ,,Spalvotų šaltinių“ parke atliktas kraštovaizdžio
formavimo kirtimas. Vingio parke atnaujinti suolai, pagrindin÷s aikšt÷s vejos, infrastruktūra.
Gaisrams kilti pavojingu pavasario-vasaros laikotarpiu, mažinant buitinių ir
statybinių atliekų išpylimo atvejus, miesto parkuose įrengti 185 stulpeliai, 32 informaciniai
„Neuždek“ ir „Nešiukšlink“ ženklai. Iš viso per 2009 metus ne miško žem÷je nukirsta 1 314 sausų
ir avaringų medžių, 1 052 medžiai nugen÷ti.
Kiti darbai komunalinių paslaugų srityje
Per metus pagaminta 91 emaliuota gatvių pavadinimo lentel÷ ir 137 emaliuoti pastatų
numeriai. Pritvirtinta 249 gatvių pavadinimų ir pastatų numerių lentelių.
Prižiūrimi 5 paplūdimiai: I ir II Valakupių, Žaliųjų ežerų, Salot÷s, Žirmūnų.
Suremontuota ar įrengta 19 persirengimo kabinų, 10 paplūdimių sk÷čių su stalais ir suoliukais,
pakeisti 3 įkasami suolai, 1 stalas, pakeista 15 šiukšliad÷žių naujomis; sutvarkytos 8 vaikų žaidimo
aikštel÷s; suremontuoti, prižiūrimi ir valomi 5 tualetai, sezono metu bud÷jo gelb÷jimo tarnyba. 174
žmon÷ms suteikta medicinin÷ pagalba, išgelb÷ti 26 skęstantys žmon÷s. Į II Valakupių ir Žirmūnų
paplūdimius nuvežta 120 tonų sm÷lio.
Gatvių apšvietimo elektros tinklų priežiūra, remontas ir eksploatacija: šiuo metu
Vilniaus miesto gatvių apšvietimo tinklus sudaro 575 maitinimo punktai, 230 skirstomųjų spintų,
170,6 km orinių, 1108 km kabelinių ir 164,9 km orinių kabelinių linijų, 39939 vnt. šviesos taškų.
Miesto apšvietimo tinklo instaliuotas galingumas 5447 kW. Atliekant remonto darbus, per 2009
metus pakeisti 175 šviestuvai, 0,45 km orinių apšvietimo linijų, 1,2 km kabelio, 0,7 km apšvietimo
linijų, 8,8 km orinių apšvietimo linijų pakeista į orines kabelines apšvietimo linijas, 15 metalinų
atramų, 7 gelžbetoninin÷s atramos, 17 prožektorių, 2 skirstomieji spintų ir maitinimo punktai, 7424
lempos, 1203 šviestuvų uždegiklių ir droselių, 420 atramų durelių, remontuojant kabelius įrengta
160 movų, pakeistos naujomis 57 foto ir laiko rel÷s, perdažyta 98 m2 elektros įrenginių ploto.
Darbai kapin÷se: 2009 m. Vilniaus miesto kapin÷se atlikti pagrindiniai kapinių
priežiūros ir tvarkymo darbai: valyti ir tvarkyti takai, keliai, surenkamos ir išvežamos atliekos, iš
laidojimo vietos šalinami akmenys, kelmai. Prapl÷stos kapin÷s Liepkalnio gatv÷je. Miesto kapin÷se
per 2009 metus palaidota 4616 žmonių.

Infrastruktūros skyrius
2009 m. susisiekimo komunikacijų statybos, remonto ir priežiūros darbai
2009 metais atliktas gatvių važiuojamosios dalies dangų remontas: ištisinio
asfaltavimo būdu – 30 652 m², remontas be atkirtimo – 5 157 m², remontas su freza – 36 118 m²,
paviršiaus apdorojimas – 4 146 m², bortų remontas – 2 305 m, šaligatvio dangos remontas – 1 776
m², grindinio, trinkelių remontas – 528 m², metalinių aitvarų įrengimas ir remontas – 235 m,
žvyrkelių remontas – 7 973 m².
Ištisinio asfaltavimo būdu suremontuotos šios gatv÷s: Naugarduko, Subačiaus,
Šatrijos, Vytauto, Up÷s, J.Basanavičiaus, Švitrigailos, Panerių, Pylimo, Turgaus, Ratnyčios,
Kalvarijų, Goštauto; Laisv÷s pr. (350 m), Žadeikos, Architektų, Justiniškių, Viršuliškių, Šiltnamių
g.; Genių (nuo Parko g. iki Karkl÷nų g.), Pramon÷s (nuo Verbų g. iki Verbų skg.), Rokantiškių
(atkarpa 130 m), Žvirblių (nuo Genių g. atkarpa 90 m) g.; Gulbinų, Karačiūnų, Visalaukio,
Mokslininkų (nuo Akademijos g. link Bajorų), Pušyno kelias, P.Baublio, Grūšiakalnio, Kryžiokų
Sodų 2-oji, P.Lukšio, Geležinio Vilko, Keramikų, Pylim÷lių g.; Gariūnų, Lentvario, Kirtimų,
Zuikių, Šviesos, Graičiūno, Volų, Kunigiškių, Skroblų, Juodšilių g.
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Atlikti šie susisiekimo komunikacijų darbai: įrengtas informacinis riboženklis
„Vilnius“ ties A16 keliu Vilnius-Prienai-Marijampol÷, išplatinta Žaliųjų Ežerų-Gulbin÷lių
sankryža, suremontuota dviračių tako „Antakalnis-Antaviliai“ atkarpa, atliktas pagrindinio tako
Rasų kapin÷se remontas, įrengti metaliniai stulpeliai Pilies gatv÷je, įrengti prekybiniai paviljonai
Pilies ir Šventaragio gatv÷se.

1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Investiciniai projektai:
Parengti ir pateikti projektų „Transeuropinio tinklo jungtis – Vilniaus miesto vakarinio
aplinkkelio IA etapas (Lazdynų tilto rekonstrukcija)“, „Transeuropinio tinklo jungtis –
Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio II etapas“ ir „Naujų transporto rūšių Vilniaus mieste
specialiojo plano rengimas“ projektiniai pasiūlymai.
Parengta ir pateikta projekto „Naujų transporto rūšių Vilniaus mieste specialiojo plano
rengimas“ paraiška.
Parengta ir pateikta projekto „Transeuropinio tinklo jungtis – Vilniaus miesto vakarinio
aplinkkelio IA etapas (Lazdynų tilto rekonstrukcija)“ paraiška.
Parengtos ir pateiktos projektų „Geležinio Vilko gatv÷s nuo Mokyklos g. iki Mol÷tų plento
statyba“ ir „Dariaus ir Gir÷no gatv÷s viaduko per geležinkelį su prieigomis rekonstrukcija“
dangos nelygumų matavimo ataskaitos.
Parengtos ir pateiktos projektų „Geležinio Vilko gatv÷s nuo Mokyklos g. iki Mol÷tų plento
statyba“, „Dariaus ir Gir÷no gatv÷s viaduko per geležinkelį su prieigomis rekonstrukcija“ ir
„Vilniaus senamiesčio pietinis apvažiavimas nuo P. Višinskio g. iki Aušros Vartų g.“
penkerių metų projekto vykdytojo įsipareigojimų priežiūros ataskaitos.
Pateikta projekto „Vilniaus senamiesčio pietinis apvažiavimas nuo P. Višinskio g. iki
Aušros Vartų g.“ pasiektų rodiklių ataskaita.
Pateikta paraiška projekto „Transeuropinio tinklo jungtis – Vilniaus vakarinio aplinkkelio I
etapas“ ES paramai gauti.
Pasirašyta projekto „Transeuropinio tinklo jungtis – Vilniaus vakarinio aplinkkelio I
etapas“ finansavimo ir administravimo sutartis.

Išasfaltuotos gatv÷s su daliniu fizinių ir juridinių asmenų finansavimu: Baniškių,
Retkonių, Birbynių gatv÷s, privažiavimo kelias prie Dunojaus g., privažiavimo kelias nuo Eišiškių
pl., Up÷takių g., Ožkinių Sodų 2-oji g., Krakiškių Sodų 16-oji g., Skersin÷s Sodų 6-oji g.,
Skersin÷s Sodų 7-oji g., Skersin÷s Sodų 8-oji g., Skersin÷s Sodų 9-oji g., Strazdų g., Balsių Sodų 5oji g., Balsių Sodų 8-oji g., privažiavimo kelias prie Bukčių g., privažiavimo kelias prie
Grūšiakalnio g., Bajorų Sodų 6-oji g., Bajorų Sodų 17-oji g., Bajorų Sodų 18-oji g., Šil÷nų Sodų 6oji g., Šil÷nų Sodų 7-oji g., Šil÷nų Sodų 8-oji g.
Tiltų, viadukų, požeminių per÷jų remontas ir priežiūra
Prižiūrimi 27 automobilių ir 15 p÷sčiųjų tiltų, 48 viadukai, 2 transporto tuneliai, 3
estakados, 16 požeminių p÷sčiųjų per÷jų ir 52 pralaidos. Sanitarinio rankinio valymo plotus sudaro:
36,870 tūkst. m2 tiltų šalitilčių, 16,490 tūkst. m2 tiltų važiuojamosios dalies, 44,72 tūkst. m2 šlaitų
prie tiltų, 4,908 tūkst. m2 laiptų prie tiltų, 6,890 tūkst. m2 p÷sčiųjų per÷jų.
Atliekamos nuolatin÷s, metin÷s ir detaliosios apžiūros, pagal kurias planuojamas šių
statinių remontas.
Suremontuotos tiltų asfaltbetonio dangos, atliktas tiltų ir viadukų konstrukcijų grafitų
piešinių plotų uždažymas: Geležinio Vilko, Baltojo, Šilo, Liubarto, Valakupių, Žv÷ryno, Karaliaus
Mindaugo ir Vingio parko tiltų bei Čiurlionio-Geležinio Vilko, Laisv÷s-Kavoliuko, OzoUkmerg÷s, Lizdeikos-Kareivių, Savanorių-Vaduvos viadukų. Atliktas plyšių užtaisymas: St.
Batoro, Olandų-Zarasų, Zarasų-Subačiaus, Lelijų, Erfurto-Oslo, Architektų-Laisv÷s Nr.1 ir
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Laisv÷s-Kavoliuko viadukuose. Atliktas Žaliųjų Ežerų tilto ir St. Batoro-Rokantiškių viaduko
karnizinių blokų remontas, gelžbetoninių konstrukcijų betonavimo darbai.
Lietaus nuotekų tinklų priežiūra ir remontas
Prižiūrimų lietaus kanalizacijos tinklų ilgis – 628,58 km su 23,032 tūkst.
kanalizacijos šulinių ir 11,046 tūkst. vandens surinkimo šulin÷lių. 2009 metais išvalyti 593 lietaus
kanalizacijos šuliniai ir 4090 vandens surinkimo šulin÷lių, 35 kameros ir išleistuvai, išplauta 11,86
km iki 300 diametro ir 3,42 km virš 300 diametro vamzdynų, išvalyta 691 m latakų, suremontuoti
72 šuliniai, 59 vandens surinkimo šulin÷liai, renovuota 60 m vamzdynų ir 33 m latakų. Prižiūrimi
Verkių, Karoliniškių, Vaidotų 320 lietaus vandens nuotekų valymo įrenginiai. 2009 metais baigtas
Liudvinavo valymo įrenginių remontas.
Mechanizuota gatvių priežiūra žiemą
Žiemos periodu mechanizuotai valomos ir barstomos 487 miesto gatv÷s, kurių plotas
– 5 780 900 m², ilgis 573,2 km. Palaipsniui didinamos gatvių barstymo „šlapiomis druskomis“,
natrio chlorido arba kalcio chlorido tirpalais apimtys, atsisakant barstymo sm÷lio-druskos mišiniu.
„Šlapių druskų“ valymo ir barstymo technologija valomos ir barstomos 261 gatv÷s, kurių plotas
4554,889 tūkst. m². Sm÷lio-druskos mišiniu barsto ir valo 12 KDM mašinų 171 gatvę (1090,107
tūkst. m² plotą). Tik druskomis barstomos 55 gatv÷s, plotas 135,904 tūkst. m², dirba 2 barstytuvai.
Projektavimo darbai
Parengti projektai:
• Vilniaus Vakarinio aplinkkelio II etapas.
• 110 kV orin÷s elektros perdavimo linijos keitimas kabeline nuo L. Asanavičiūt÷s g. iki Ozo
g..
• Geležinio Vilko g. ir Goštauto g. sankryžos rekonstrukcija.
• Žirnių g. ir Minsko plento rekonstrukcija.
• Žirnių g. ir S. Dariaus ir S. Gir÷no g. dviejų lygių sankryžos rekonstrukcija.
• P÷sčiųjų takas žmon÷ms su negalia Laisv÷s pr., Karolinišk÷s.
• Vandens pralaidos Verkių g. prie vandens malūno avarin÷s būkl÷s likvidavimas.
• Geležinio Vilko g. nuo Savanorių pr. iki Konarskio g. rekonstrukcija.
• Eigulių ir Girait÷s gatvių rekonstrukcija.
• Parkas. Teritorija tarp Savanorių pr. ir Vilkp÷d÷s g.
• Plytin÷s g. nuo 4 km ir Kair÷nų g. apšvietimas.
• Šiaur÷s g. nuo Rokantiškių g. iki Gandrų g. apšvietimas..
• Gyvenamojo kvartalo Grigišk÷se apšvietimo tinklai (Kovo 11-osios g.).
• Projektiniai pasiūlymai transporto triukšmą mažinančių priemonių įrengimui.
• Up÷takių g. apšvietimas.
• Franko gatv÷s lauko inžineriniai tinklai.
• Raudon÷s gatv÷s apšvietimas.
• Sniegenų, Geldučių, Eršk÷čių ir Upokšnių gatvių apšvietimas.
• Gatvių apšvietimo MP. Erfurto 50.
• Gatvių apšvietimo MP. Vaidilut÷s g..
• Valakupių paplūdimys. Elektros įvadas į gelb÷jimo stotį.
• Laikina stovyklaviet÷ teritorijoje prie Batoro g..
• Prekybos stogin÷s Vienuolio g..
• Pastato Maironio g.14A remontas (tualetas Sereikiškių parke).
Rengiami projektai:
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•

Vakarinio aplinkkelio III etapas.
Ukmerg÷s gatv÷s nuo Žadeikos g. iki miesto ribos rekonstrukcija.
Gariūnų gatv÷s ir tilto rekonstrukcija.
Barboros Radvilait÷s gatv÷s rekonstrukcija.
Ženklo ,,Vilnius“ pastatymas kelyje Vilnius-Utena.
Vieta kioskui pastatyti prie Šv. Kazimiero bažnyčios.
Keleivių laukimo paviljonas Pylimo g. 3/1.
Keleivių laukimo paviljonas Kudirkos g..
Patalpų rekonstrukcija Gerosios Vilties g. 1A (poliklinika).
Geto aikšt÷s sutvarkymo projektiniai pasiūlymai.
Šviesoforo įrengimas. Žirmūnų ir Verkių g. sankryžoje.
Šviesoforo įrengimas. Santariškių g. 1.
Kryžiokų gatv÷s apšvietimo tinklai.
Untulių gatv÷s apšvietimo tinklai.
Pavilnio Sodų gatvių apšvietimo tinklai.

Energetikos ir statinių skyrius
Energetika
Išnagrin÷ta 850 prašymų bei skundų karšto ir šalto vandens, šilumos ir kitais
energetikos ir turto per÷mimo bei perdavimo klausimais, teikta konsultacija fiziniams ir
juridiniams asmenims šilumos tiekimo, vandentiekio ir nuotekų tvarkymo bei mokesčių
klausimais, teikti pasiūlymai rengiamiems Vyriausyb÷s nutarimams ir kitiems teis÷s aktams
energetikos klausimais, organizuoti viešieji pirkimai vandentiekio, nuotekų tinklų, katilin÷s
statybos bei avarijų vandentiekio, nuotekų, šilumos tiekimo tinkluose likviduoti.
Iš įvairių organizacijų priimta Savivaldyb÷s nuosavyb÷n vandentiekio, nuotekų,
šilumos tiekimo trasų (bendras ilgis 29,66 km) ir kito 18,127 mln. litų vert÷s turto.
Daugiabučių namų administravimas
Per ataskaitinį laikotarpį Skyrius pastatų administravimo srityje išnagrin÷jo apie 1200
pavedimų daugiabučių namų bendrosios nuosavyb÷s administravimo, daugiabučių namų savininkų
bendrijų steigimo, paramos joms, administratorių skyrimo, keitimo, elektros tiekimo, liftų, stogų,
fasadų ir kitų bendrojo naudojimo objektų remonto darbų, priežiūros, komunalinių mokesčių,
bendrojo naudojimo objektų perdavimo ir kitais klausimais:
• Parengti 99 įsakymai d÷l uždarųjų akcinių bendrovių skyrimo Vilniaus miesto butų ir kitų
patalpų savininkų bendrosios nuosavyb÷s administratoriais. Nagrin÷jami prašymai, skundai,
siūlymai bei rengiami įsakymai d÷l naujų administratorių skyrimo, administruojamų namų
sąrašų pakeitimo, papildymo, funkcijų perdavimo klausimais.
• Parengtas Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavyb÷s administratoriaus keitimo
butų ir kitų patalpų savininkų iniciatyva tvarkos aprašas.
• Skyriaus atstovai dalyvavo ir teik÷ siūlymus pos÷džiuose d÷l būsto renovavimo ir
modernizavimo programos įgyvendinimo ir finansavimo problemų bei galimybių.
Statinių naudojimas ir priežiūra
Per 2009 m. patikrinti 1806 pastatai, jų technin÷s priežiūros dokumentacija, nustatyta
jų būkl÷. Surašyti 749 statinių technin÷s priežiūros patikrinimo aktai, kuriuose užfiksuoti pasteb÷ti
pastatų defektai ir pateikti reikalavimai d÷l jų likvidavimo. Surašyti 7 administracin÷s teis÷s
pažeidimo protokolai, skirtos 3 nuobaudos. Organizuoti ir atlikti 3 mažos vert÷s viešieji pirkimai.
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Skyriaus darbuotojai, vykdantys statinių naudojimo priežiūrą, nuolat konsultuoja
gyventojus ir techninius prižiūr÷tojus technin÷s priežiūros organizavimo, dokumentų tvarkymo,
teisin÷s dokumentacijos, susijusios su prižiūrimų statinių naudojimu ir technine priežiūra,
klausimais.
Parengti ir patvirtinti statinių naudojimo priežiūros taisyklių pakeitimai. Parengtos ir
derinamos azbesto turinčių gaminių inventorizacijos tvarkos taisykl÷s. Parengta medžiaga spaudai
d÷l neprižiūrimų statinių Vilniaus mieste.
Skyriaus darbuotojai, vykdantys statinių naudojimo priežiūros vykdytojų funkcijas,
dalyvavo avarijos tyrimo komisijos darbe administracinio pastato Šeškin÷s g. 28, daugiabučio
gyvenamojo M. K. Čiurlionio g. 9-6(8), pastato Vanag÷lio g. 11. Pareng÷ šių pastatų avarijos
tyrimo aktus.
Parengti užsakymai d÷l būkl÷s vertinimo atlikimo valstybei/savivaldybei nuosavyb÷s
teise priklausančių 32 pastatų.
Atlikti bendrabučio Subačiaus g. 45 bendrųjų patalpų avarin÷s būkl÷s likvidavimo
darbai – už 153794,69 Lt. Statinių naudojimo priežiūros vykdytojai atliko remonto darbų techninę
priežiūrą.

Eismo organizavimo skyrius
Eismo reguliavimo priemonių priežiūra ir remontas
Šiuo metu Vilniaus miesto gatv÷se prižiūrimos ir remontuojamos šios eismo
reguliavimo technin÷s priemon÷s: 240 šviesoforų postų, 22 976 kelio ženklai.
Per 2009 metus iš Kelių priežiūros ir pl÷tros programos l÷šų ir kitų finansavimo
šaltinių paženklinta 37 833,68 m2 gatvių važiuojamosios dalies dangų: iš jų – 25 254,98 m2 dažais,
11 829,5 m2 termoplastiku, 749,20 m2 šlapiu plastiku. Iš miesto tvarkymui skirtų l÷šų pagal 544
eismo pertvarkymo schemas įrengti 1132 kelio ženklai.
Per šiuos metus išnagrin÷ti 1438 gyventojų, juridinių bei fizinių asmenų prašymai,
pasiūlymai ir pageidavimai eismo organizavimo ir saugumo klausimais. Buvo derinami su eismo
organizavimu susiję projektai, rengiamos specialiosios su techninių eismo reguliavimo priemonių
įrengimu susijusios sąlygos, dalyvaujama pasitarimuose d÷l jų sudarymo.
Eismo saugumui pagerinti rugs÷jį surengta akcija „Apsaugok mane“, kurios metu
236 per÷jose prie mokyklų paženklinti 623 simboliai. Neapšviestuose kelių ruožuose įrengta 16
signalinių stulpelių, 113 greičio mažinimo dirbtinių kaubur÷lių, ženklinimo metu avaringiausios
per÷jos paženklintos raudona neslidžia danga, įrengta 21 surenkama gumin÷ saugumo salel÷,
per÷jose sumontuota 111 mirksinčių žibintų.
Įrengta 11 iškiliųjų per÷jų: Taikos g. 155, Kęstučio ir D. Poškos gatvių sankryžoje,
Gerosios Vilties ir Giedriosios gatvių sankryžoje, Rinktin÷s ir Turgaus gatvių sankryžoje,
Naugarduko ir Vytenio gatvių sankryžoje, Kair÷nų ir Ližiškių gatvių sankryžoje, Žaliųjų Ežerų ir
Aukuro gatvių sankryžoje, Gurių g. 51, prie Architektų g. ir Laisv÷s pr. transporto mazgo,
Džiaugsmo ir Grūdų gatvių sankryžoje, Gerov÷s ir Darželio gatvių sankryžoje.
Vykdant neįgaliųjų integracijos į visuomenę programą, mieste kelio ženklais
pažym÷ta 61 automobilių stov÷jimo vieta, skirta neįgaliųjų vairuojamoms arba juos vežančioms
transporto priemon÷ms statyti.
Išduota 320 leidimų važiuoti Vilniaus gatv÷mis didžiagabarit÷mis ir sunkiasvor÷mis
transporto priemon÷mis.
Per šiuos metus parengta 330 laikinų kelio ženklų išd÷stymo schemų d÷l vykdomų
statybų ir gatvių remonto bei tiesimo darbų, d÷l kitų šalių vadovų vizitų arba renginių.
Vilniaus senamiestyje ir centrin÷je dalyje sumažinta rezervuotų automobilių
stov÷jimo vietų, paliekant daugiau galimybių automobilius statyti visiems bendra tvarka.
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Siekiant užtikrinti saugų eismą, įrengtas 401 m automobilių kelių apsauginių atitvarų.
Buvo įgyvendinamas „Vilniaus miesto informacinių nuorodų įrengimas“ projektas.
Įrengta 105 vienetai nuorodų, kurias sudaro 1167 kryptin÷s lentel÷s.
Su kitais investiciniais projektais įrengti 4 nauji šviesoforų postai: Šeimyniškių, Ozo,
Ulonų gatv÷se, Apkasų ir S. Žukausko gatvių sankryžose.
Išduotas 2351 leidimas kasin÷jimams ir aptv÷rimams – iš jų 1240 avariniams
kasin÷jimams.
Surinkta 38 877 Lt. rinkliavų už kasin÷jimus ir aptv÷rimus. Dalyvauta Statinių
pri÷mimo komisijų darbe, išduodant 334 pažymas apie objekto tinkamumą naudoti.
Nutiesta virš 4500 metrų inžinerinių komunikacijų per gatves uždaru būdu, naudojant
betranš÷jines inžinerinių tinklų klojimo technologijas. Tai leido išvengti didelių autotransporto
nuostolių magistralin÷se ir kitose miesto gatv÷se.
Išnagrin÷ti 196 gyventojų, organizacijų skundai, pageidavimai, pasiūlymai d÷l žem÷s
darbų vykdymo pagal išduotus leidimus kasin÷jimams.

Savivaldyb÷s įmon÷ „Susisiekimo paslaugos“
Bilietų, ekonomikos ir marketingo skyriai
Surinkta 121,4 mln. Lt už viešojo transporto bilietus (2008 m. – 86,9 mln. Lt) ir
suskaičiuota 79 mln. Lt kompensacijų už lengvatinių keleivių vežimą (2008 m. – 48,9 mln. Lt).
Parduotų bilietų skaičius lyginant su pra÷jusiais metais sumaž÷jo 18,3%: nuo 41,9 mln. iki 34,2
mln. vnt. Nuo 2009 m. kovo 1 d. iki 2 litų pakeltos viešojo transporto bilietų kainos.
Pratęsta sutartis su Vilniaus rajono savivaldybe d÷l autobusų nuostolių
kompensavimo maršrutams, kurie veža keleivius už Vilniaus miesto ribos.
Sukurta ir atspausdinta 5000 transporto schemų, 120 plakatų į viešojo transporto
stoteles. Išdalinta apie 10 tūkst. informacinių lankstinukų apie viešąjį transportą, automobilių
parkavimo sistemą Vilniaus mieste. Transporto priemon÷ms pagaminti informaciniai, įsp÷jamieji ir
draudžiantieji lipdukai.
Eismo skyrius
Įrengtas eismo valdymo centras, naujai įrengti ar rekonstruoti eismo šviesoforai (207
postai), įrengta vairuotojų informavimo švieslenčių sistema (13 švieslenčių).
Baigta įrengti eismo steb÷jimo sistema (53 kameros 22 sankryžose), įdiegta
Informacin÷ sistema ir versijos atnaujinimas (www.sviesoforai.lt), įdiegta greičio matavimo
sistema (12 kontrol÷s postų).
Atlikti „Motion” programavimo darbai visuose 6-iuose transporto koridoriuose.
Įrengtos nekoridorin÷s sankryžos ir veikia adaptyviame režime.
Sukurti specialūs planai specialiosioms tarnyboms, aukštų valstyb÷s svečių
delegacijoms sutikti. Nuolat atliekamas eismo situacijų analizavimas sankryžose, fazių laikų
tikslinimas (47 sankryžose).
Atliktos postų fizin÷s instaliacijos defektų fiksavimas, jų šalinimo kontrol÷ (207
postai). Nuolatinis informacijos teikimas vairuotojams internete, www.sviesoforai.lt, svetain÷s
atnaujinimas.
Viešojo transporto skyrius
Vilniaus miestą aptarnavo 70 autobusų maršrutų. Darbo dienomis dirbo 266
autobusai – tai 38 autobusais mažiau nei 2008 metais. Metin÷ rida sumaž÷jo 8,4 proc. ir siek÷ 18,7
mln. km. Troleibusų maršrutų skaičius liko toks pat kaip ir 2008 metais – 20. Darbo dienomis
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išleidžiami 233 troleibusai – tai 26 troleibusais mažiau nei 2008 metais. Metin÷ rida sumaž÷jo 6
proc. ir siek÷ 13,7 mln. km.
2009 metais buvo atliktos 6 keleivių apklausos: Justinišk÷se (apklaustas 551
respondentas), Laisv÷s ir Savanorių prospekte (550 respondentų), Baltupiuose (386 respondentai),
Naujojoje Vilnioje (581 respondentas), Pilait÷je (254 respondentai), Fabijonišk÷se (920
respondentų). Atlikus keleivių apklausas viešojo transporto stotel÷se buvo nustatytas keleivių
pasiskirstymas tarp miesto transportinių rajonų, papildyta keleivių srautų tyrimų duomenų baz÷.
Kaip ir kasmet, atsižvelgiant į keleivių apklausas, pasiūlymus bei pageidavimus, koreguojamos
autobusų ir troleibusų maršrutų trasos, keičiami tvarkaraščiai, peržiūrimi maršrutai.

Turto valdymo ir verslo paslaugų departamentas
Siekiant suvienodinti verslo sąlygas ir surinkti daugiau l÷šų į biudžetą, prad÷ta rinkti
vietin÷ rinkliava už leidimą įrengti išorinę reklamą ne ant Savivaldyb÷s objektų.
Siekiant sunkmečiu sudaryti palankesnes sąlygas smulkiam verslui pl÷toti,
patvirtintos liberalesn÷s Prekybos viešosiose vietose taisykl÷s, leidžiančios prekiauti iš transporto
priemonių, ir leidimų prekiauti (teikti paslaugas) išdavimo tvarka, taip pat pasiūlyta keisti
norminius teis÷s aktus, reglamentuojančius mažmenin÷s prekybos licencijavimą. Labiausiai
pažeidžiamiems gyventojams nustatytas mažiausias fiksuoto dydžio pajamų mokestis už pajamas,
gautas verčiantis turint verslo liudijimą, prekiaujantiems kioskuose. Ilgesniam terminui pratęstos
kioskų eksploatavimo sutartys – tai garantuos darbo vietos ir užmokesčio išsaugojimą. Įvairiose
seniūnijose prad÷jo veikti mobilūs ūkininkų turgeliai, kuriuose ūkininkai prekiauja savo
užaugintais ir pagamintais gaminiais.
Savivaldyb÷ kartu su Vilniaus darbo birža įgyvendino Viešųjų darbų programą, kuriai
2009 metais buvo skirta 904,7 tūkst. litų asignavimų. Buvo sukurta 661 laikina darbo vieta ir
įdarbinta 830 asmenų.
2009 m. už parduotus privatizavimo objektus gauta 9.330.578 Lt įplaukų. Per
ataskaitinį laikotarpį sudarytos 59 nuomos sutartys, kurių pagrindu išnuomotos 59 patalpos,
užimančios 5479,29 kv. m ploto. Per 2009 m. surinkta 4 801 742,61 Lt. nuomos mokesčio.

Civilin÷s saugos ir viešosios tvarkos departamentas
Civilin÷s saugos skyrius
Civilin÷s saugos skyrius 2009 metais:
• patikslinto Vilniaus miesto gyventojų evakuavimo planą ir pavojingų objektų, esančių
Vilniaus miesto teritorijoje, sąrašą;
• pareng÷ Vilniaus miesto gaisrų ir sprogimų atžvilgiu pavojingų įmonių, viešbučių ir
bendrabučių, kuriuose būtų galimas asmenų apgyvendinimas ekstremalių situacijų atvejais,
suvestines. Taip pat Vilniaus miesto ūkio subjektų turimų transporto priemonių ir
specialiosios technikos, kuri būtų panaudota rengiantis galimoms ekstremalioms
situacijoms, šalinant jų padarinius, atliekant gelb÷jimo ir kitus neatid÷liotinus darbus,
suvestines;
• inventorizavo kolektyvines apsaugos priemones (sl÷ptuves), įvertino jų būklę, poreikį, o
sl÷ptuvių savininkus raštu informavo apie nustatytus trūkumus ir įpareigojo juos pašalinti;
• buvo patikrinta Vilniaus miesto savivaldyb÷s teritorijoje esančių hidrotechnikos statinių
būkl÷, įvertinta jų saugi eksploatacija ir parengtis galimų ekstremalių situacijų atvejais;
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•

•

•

buvo tęsiamas gyventojų persp÷jimo ir informavimo sistemos modernizavimas, įvertintos
gyventojų persp÷jimo ir informavimo sistemos funkcionavimo problemos, pateikti siūlymai
Vilniaus apskrities viršininko administracijos Civilin÷s saugos ir mobilizacijos
departamentui d÷l sistemos tobulinimo;
Kartu su VšĮ Teleradijo kompanija „Hansa“ d÷l mažiau patikimo elektros sirenų valdymo
įrengti keturi „Sonnenburg Elektronic AG“ valdikliai ir įjungti į centralizuoto valdymo
tinklą.
Organizuotas Vilniaus miesto savivaldyb÷s ESVC pasitarimas d÷l gripo epidemijos
Vilniaus mieste.
Kalbos kontrol÷s ir administracin÷s veiklos skyrius

Įgyvendinta programa „Vilnius – mano namai“
Dešimtus metus iš eil÷s Vilniaus miesto savivaldyb÷ kartu su bendrove ,,Lietuvos
draudimas“ organizavo saugaus eismo akciją ,,Apsaugok mane“. Vilniaus mieste specialiais
„Apsaugok mane“ ženklais ženklintos p÷sčiųjų per÷jos, prie per÷jų bud÷jo policijos pareigūnai.
Lyginant 2009 m. eismo įvykių statistiką su 2008 metais, Vilniuje stipriai sumaž÷jo nelaimių
keliuose – 2009 metais įvyko 44 eismo įvykiai, t. y. 30,1 proc. mažiau nei 2008 metais. 2009
metais eismo įvykiuose nukent÷jo ir mažiau vaikų (8 vaikai lyginant su 13 nukent÷jusių 2008 m.),
nežuvo nei vienas vaikas.
Atsižvelgiant į tai, kad daugiabučių gyvenamųjų namų kiemuose ir kitose miesto
bendrojo naudojimo teritorijose gausu paliktų nenaudojamų transporto priemonių, 2009 m. pavasarį
ir rudenį vykdyta akcija „Daugiau erdv÷s kiemuose“. Akcijos metu rinkta informacija apie
nenaudojamus automobilius, o sudaryti tokių automobilių sąrašai perduoti Vilniaus apskrities
vyriausiojo policijos komisariato Ekologijos ir teis÷s pažeidimų prevencijos skyriui, kuris ÷m÷si
priemonių nustatyti nenaudojamų automobilių savininkus, juos įsp÷ti ir pritaikyti baudas. Iš viso
nustatyta per 2300 neeksploatuojamų transporto priemonių, į antrinio perdirbimo įmones, remonto
įmones ar privačias valdas išgabenta daugiau nei 1150 automobilių, suremontuota arba patraukta
daugiau nei 750 transporto priemonių, nustatyta per 630 administracinių teis÷s pažeidimų.
Kalbos kontrol÷s ir administracin÷s veiklos skyrius, bendradarbiaudamas su grafitų
pieš÷jų, visuomeninių organizacijų atstovais, pareng÷ nelegalių grafitų prevencijos Vilniaus mieste
2010-2011 metų programą ir programos 2010 metų priemonių planą.
Skyrius VšĮ Nacionalinis socialin÷s integracijos institutui ir Vokiečių kultūros
institutui pad÷jo organizuoti grafitų prevencijos renginį Neries up÷s prieplaukoje. Skyrius
organizavo Grafitų prevencijos darbo grup÷s pos÷džius, kurių metu buvo legalizuota prieplaukos
siena grafitų piešimui.
Vykdytos priemon÷s pagal programą „Saugus miestas“
Sutarties tarp Savivaldyb÷s, Vyriausiojo policijos komisariato ir Savivaldyb÷s įmon÷s
„Susisiekimo paslaugos“ pagrindu įgyvendintas vaizdo steb÷jimo kameromis transliuojamo vaizdo
projektas, kurio esm÷ – steb÷ti vaizdo kameromis transliuojamą vaizdą, fiksuoti pažeidimus ir
atlikti kitus darbus. Šiai veiklai buvo priimti neįgalieji.
Per 2009 metus vaizdo steb÷jimo kamerų pagalba buvo užfiksuotas 1251 teis÷s
pažeidimas, sulaikyti 1667 teis÷s pažeid÷jai. Vaizdo steb÷jimo kamerų sistema Vilniuje leidžia ne
tik užfiksuoti mieste įvykdytus nusikaltimus, bet ir operatyviai į juos reaguoti. Vilnius palaipsniui
tampa saugia zona, o vaizdo steb÷jimo kameros gerokai palengvina policijos pareigūnų darbą.
2009 metais buvo įgyvendinamas Vilniaus apskrities priešgaisrin÷s gelb÷jimo
valdybos prevencinis projektas „Gyventojų priešgaisrinio saugumo užtikrinimas daugiaaukščiuose
gyvenamuosiuose namuose“. Priešgaisrin÷ gelb÷jimo valdyba įsigijo 55 m. aukštį siekiantį keltuvąkop÷čias, pritaikytą daugiaaukščiuose pastatuose atlikti sud÷tingus gelb÷jimo darbus, žmonių
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evakavimą ir gaisrų gesinimą. Savivaldyb÷ skyr÷ l÷šas rekonstruoti PGV 1-osios komandos garažą,
kad jame tinkamomis sąlygomis būtų laikomos kop÷čios-keltuvas.
2009 metais organizuotos dvi tarptautin÷s konferencijos – „Savivaldybių vaidmens
stiprinimas kuriant viešosios tvarkos apsaugą ir saugią gyvenamąją aplinką“ ir „Teis÷s pažeidimų
prevencijos patirtis Čekijos Brno mieste“. Konferencijų dalyviai – Lietuvos savivaldybių, kitų
institucijų atstovai susipažino su viešosios tvarkos tarnybų savivaldyb÷se veiklos galimyb÷mis,
Talino, Rygos municipalinių policijų ir Čekijos Brno miesto teis÷s pažeidimų prevencijos patirtimi.
Karo prievol÷s administravimo skyrius
Sudarytas jaunuolių, gimusių 1993 metais, sąrašas ir nuolat tvarkoma ikišauktinių,
gimusių 1991 ir 1992 metais, apskaita: atnaujinami, tikslinami jų sąrašai, sekamas
įsirašiusių/neįsirašiusių ikišauktinių skaičius.
Skyrius konsultavo fizinius bei juridinius asmenis d÷l pareigos įsirašyti į karinę
įskaitą bei atsakomybę apie šios pareigos nevykdymą. Vadovaujantis Karo prievol÷s įstatymu,
administracinių teis÷s pažeidimų ir baudžiamuoju kodeksais parengta atmintin÷ šauktiniams apie
pareigas, teises ir atsakomybę už karin÷s įskaitos taisyklių pažeidimą ir privalomosios pradin÷s
karo tarnybos vengimą.
Viešosios tvarkos skyrius
Viešosios tvarkos skyrius, įgyvendindamas pavestus uždavinius ir funkcijas, gauna
daug pranešimų apie galimus pažeidimus ar mieste susidarančias problemas ir atlieka tokių vietų
patikrinimą. 2009 m. gauta 6624 pranešimai telefonu ir 1269 pranešimai elektroniniu paštu
viesoji.tvarka@vilnius.lt. Per šį laikotarpį surašyta 3140 administracinių teis÷s pažeidimų
protokolų, atlikta apie 20 000 pranešimų ir probleminių vietų patikrinimų. Buvo nustatyta apie
3170 pažeidimų. Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos Administracin÷je komisijoje per 2009 m.
užregistruotos 3409 bylos. Išnagrin÷tos visos bylos ir paskirta administracinių nuobaudų už 442
050 Lt (674 bylos su nuobauda „įsp÷jimas“, 2735 – su pinigine nuobauda). 2008 m. užregistruota
889 bylos. Išnagrin÷tos visos bylos ir paskirta administracinių nuobaudų už 196 020 Lt (187 bylos
su nuobauda „įsp÷jimas“, 702 – su pinigine nuobauda).
Skyrius vykd÷ akciją „Švari gatv÷“, kurios tikslas – užtikrinti, kad iš statybviečių
išvažiuojantys automobiliai neterštų miesto gatvių. Akcijos metu surašyti 9 administracinių teis÷s
pažeidimų protokolai. Iš viso per 2009 metus už šio pobūdžio Tvarkymo ir švaros taisyklių
pažeidimus buvo surašyti 32 ATP protokolai ir paskirtos administracin÷s nuobaudos.
Vykdyta akcija „Švari veja“, kurios tikslas – išvalyti viešąsias erdves nuo gyvūnų
ekskrementų. Šioje akcijoje gyventojai kartu su seniūnijomis nustat÷ vietas – vejas, aikštes, takus –
kurias reikia tvarkyti.
2009 metais buvo surašyti 26 ATP protokolai gyvūnų savininkams už taisyklių
pažeidimus – ekskrementų nesurinkimą. Vilniaus miesto gyventojai buvo informuojami apie
pareigą surinkti savo augintinio ekskrementus, dalinami specialūs maišeliai, įrengtos tam tikslui
skirtos d÷ž÷s.
Sustiprintas policijos ir Viešosios tvarkos skyriaus pareigūnų patruliavimas tose
žmonių susibūrimo vietose, kur dažniausiai niokojama ir šiukšlinama aplinka, triukšmaujama ir
trikdoma viešoji rimtis, vedžiojami šunys, paplūdimiuose, riedutininkų aikštel÷se. Civilin÷s saugos
ir viešosios tvarkos departamentas su policija nuolat organizuoja patikrinimus, skiria baudas,
viešina pažeid÷jus ir vykdomas akcijas spaudoje. 2009 metais Viešosios tvarkos skyrius registravo
jaunimo susibūrimo vietas, kuriose vartojami alkoholiniai g÷rimai, šiukšlinama ir kitaip trikdoma
viešoji rimtis. Tose vietose įrengti stendai, informuojantys piliečius apie administracinę
atsakomybę už galimus pažeidimus.
Aktyviai tikrinta išorin÷ vaizdin÷ reklama Vilniaus mieste, surašyta 590 ATP
protokolai už išorin÷s vaizdin÷s reklamos taisyklių pažeidimus.
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Kultūros, sporto ir turizmo departamentas
Vienas svarbiausių Departamento darbų ir prioritetų pra÷jusiais metais buvo
dalyvavimas nacionalin÷s programos „Vilnius – Europos kultūros sostin÷ 2009“ (VEKS) veikloje.
Bene didžiausias programos išskirtinumas – didžiulio masto projektu įvykęs įvairių
socialinių grupių sutelkimas. Daugelis naujų „Vilnius – Europos kultūros sostin÷ 2009" projektų
pretenduoja į nuolatinę vietą miesto kultūriniame gyvenime. Potencialus programos tęstinumas yra
svarbus kultūros sostin÷s laim÷jimas.
Vieni masiškiausių „Vilnius – Europos kultūros sostin÷ 2009” renginių, išjudinę
miestą bei palikę ryškų p÷dsaką jo kultūriniame gyvenime, buvo „Menas netik÷tose erdv÷se”,
„LUX šviesos festivalis", „Gatv÷s muzikos diena", kultūros naktis „Tebūnie naktis!". Pastarieji du
programos projektai, prasid÷ję dar 2007-aisiais, išaugo į sutraukiantį minias žiūrovų renginį bei
tapo neatsiejama sostin÷s kultūrinio gyvenimo tradicija. Daugiausia lankytojų sulauk÷ „Vilnius –
Europos kultūros sostin÷ 2009" atidarymo renginiai, kuriuose pabuvojo daugiau nei 200 000
vilniečių bei sostin÷s svečių.
Projektų ciklo „Europos menų mokykla” metu daugiau kaip 800 meno studentų ir
jaunųjų menininkų iš užsienio bei Lietuvos savo kūrybą skyr÷ Vilniui ir jo svečiams, tobulino savo
įgūdžius paskaitose ir kūrybin÷se dirbtuv÷se.
Bendruomenių, įvairių socialinių grupių iniciatyvoms įgyvendinti buvo skirta Žmonių
programa, padovanojusi daug gražių renginių – nuo Vaikų kūrybos festivalio iki kūrybin÷s akcijos
„Haiku Vilniui".
Plačiau apie pagrindinius VEKS renginius
Gatv÷s muzikos diena – prad÷ta organizuoti 2007 m. ir vyko 3 kartus. Rengiama geguž÷s pirmąjį
šeštadienį. 2009 m. renginys vyko ne tik Vilniuje ir kituose Lietuvos miestuose, id÷ją palaik÷ ir
prisijung÷ kelios užsienio šalys (Belgija, Baltarusija, Argentina).
„Tebūnie naktis!” – nuo 2007 m. Vilniuje vykstanti nauja miesto kultūrin÷ tradicija yra at÷jusi iš
Europos sostinių. Vyko 3 kartus. Rengiama birželio m÷nesį prieš Jonines. Nuo 18 val. iki 6 val.
ryto mieste vyksta įvairūs kultūriniai renginiai (apie 60 renginių). Renginys kasmet sulaukia
daugiau kaip 100 tūkst. lankytojų.
Menas netik÷tose erdv÷se – prad÷tas organizuoti 2007 m. ir vyko 2 kartus. Vilniaus miesto veidą
keičiantis projektas rengiamas rugs÷jo viduryje. Įvairiausios menui neįprastos miesto vietos, tokios
kaip turgūs, tiltai, neveikiantys fontanai, senamiesčio vidiniai kiemeliai, nebaigti statyti „namai
vaiduokliai" apipavidalinami profesionalių menininkų projektais – vaizdo ir garso instaliacijomis,
operet÷mis, performansais, šokiais, socialin÷mis akcijomis, meniniais kaprizais ir staigmenomis.
Renginys kasmet sulaukia apie 100 tūkst. lankytojų.
Vaikų kūrybos festivalis – tai vienintelis nekomercinis dirbtuvių tipo projektas vaikams, kurio
metu per pavasario savaitgalius Sereikiškių parke įvyksta apie 50 skirtingų vaikams ir jaunimui
skirtų renginių bei dalyvauti įtraukiančių veiklų.
Kinas viešose miesto erdv÷se. Pasiteisinęs kino peržiūrų formatas, ypač populiarus vasarą, darbo
dienos vakarais.
Menų platforma „Kulflux”. Praktiškas pavyzdys, kaip bendradarbiaujant menininkams ir
įmon÷ms sukuriamas naujas kultūrin÷s traukos centras, apgyvendinantis upę. „Kulflux” nuo pat
įsikūrimo įgyvendino per 60 renginių ir tapo viena m÷gstamiausių sostin÷s jaunimo susibūrimo
vietų.
„Baltramiejaus amatų mug÷”. Mug÷je eksponuojama ir parduodama tik rinktinių, autentiškų
tradicinių Vilniaus ir Lietuvos amatų pl÷totojų produkcija, pristatomos senųjų amatų technologijos.
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„rtscape” – projektas sujungiantis ir pristatantis geriausius vizualiųjų menų, kino bei džiazo
pavyzdžius iš pasirinktų šalių.
Viešųjų erdvių humanizavimo programa. Miesto menininkų ir miestiečių iniciatyva sukuriami
funkcionalūs meniniai objektai, puošiantys viešąsias miesto erdves, ir kuriais gali naudotis
miestiečiai.
Kultūros r÷mimo programos
Vilniaus miesto savivaldyb÷je surengtas Kultūros r÷mimo programų projektų
konkursas. Jo tikslas – Vilniaus miestui reikšmingų kultūros ir meno projektų finansavimas
siekiant skatinti profesionalaus meno ir kūrybos procesų pl÷trą, kultūros paveldo ir tradicin÷s
kultūros procesų išsaugojimą, m÷g÷jų meno iniciatyvas, šiuolaikin÷s, intelektualiosios kultūrin÷s
aplinkos kūrimą, kultūrinius mainus su Lietuvos ir užsienio miestais, naujai sukurtų kultūros
vertybių platinimą ir jų prieinamumą platesnei visuomenei ir socialin÷s atskirties mažinimą.
2009 m. skirtas dalinis finansavimas 146 projektams iš 337 pateiktų. Bendra skirto
finansavimo vert÷ 755,49 tūkst. Lt
Kultūros renginiai
2009 metais Vilniuje vyko Lietuvos tūkstantmečio dainų švent÷ „Amžių sutartin÷“,
kurioje dalyvavo per 200 Vilniaus meno m÷g÷jų kolektyvų, apie 7500 meno m÷g÷jų.
Rugs÷jo 18–20 dienomis, siekiant pamin÷ti Lietuvos vardo Tūkstantmetį ir pristatyti
Lietuvoje gyvenančių tautų amatus, nacionalines virtuves, kulinarines tradicijas, Gedimino
prospekte įvyko pirmoji Tautų mug÷. Mug÷s metu buvo pristatomi įvairūs nacionaliniai valgiai ir
jų ruošimo subtilyb÷s, demonstruojami įvairūs amatai, rankų darbo kūriniai. Vilniečiai ir miesto
svečiai tur÷jo galimybę susipažinti su Vilniuje gyvenančių tautų folkloru – Vinco Kudirkos aikšt÷je
įrengtoje scenoje koncertavo per 40 kolektyvų.
Taip pat Vilniuje vyko Tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris 2009“
renginiai, kurių metu buvo įteikta mero premija poetui Justinui Marcinkevičiui už poeziją apie
Vilnių.
2009 metais VšĮ „Vilniaus festivaliai“ sureng÷ Vilniaus festivalį, teatro festivalį
„Sirenos“, šiuolaikin÷s muzikos festivalį „Gaida“, džiazo festivalius: Vilnius mama jazz, Vilnius
jazz, kino festivalį „Kino pavasaris“, šiuolaikinio šokio festivalį „Naujasis Baltijos šokis“, muzikos
festivalį „Kristupo vasaros festivalis“. Juose apsilank÷ 140 tūkst. žmonių.
2009 m. įgyvendinta id÷ja skirti Vilniaus mero stipendijas jauniesiems meno
kūr÷jams – skirtos stipendijos 10-iai jaunųjų menininkų architektūros, dail÷s, dizaino, foto meno,
literatūros, muzikos, kino, šokio, teatro srityse.
2009 m. antrus metus Kultūros ir meno skyriaus iniciatyva balandžio 15 d. švenčiama
pasaulin÷ Kultūros diena: pagerbiami menininkai ir kultūros žmon÷s.
2009 m. įsteigtas atminimo ženklas „Už nuopelnus Vilniaus savivaldai“. Šiuo ženklu
apdovanoti 20 vilniečių miesto pl÷tros, verslo, sveikatos, socialin÷s rūpybos, kultūros ir meno,
švietimo, kūno kultūros ir sporto, ūkio, tautinių bendrijų, bendruomen÷s telkimo, turizmo, mokslo,
teis÷saugos, priešgaisrin÷s apsaugos, laisvalaikio ir pramogų, mecenavimo, labdaros ir r÷mimo,
aplinkos apsaugos, paslaugų, savivaldos politikos ir administravimo srityse.
Šv. Kristoforo skulptūr÷l÷mis apdovanota 10 iškiliausių vilniečių.
Tarybos sprendimu įsteigta Mero premija menininkui už kūrybą apie Vilnių.
Tarptautiniai projektai ir programos
2009 metais „Eurocities“ Kultūros forume Amsterdame buvo pristatyti Vilniaus
kultūros įstaigų projektai, skirti socialin÷s atskirties mažinimui. Vilnius, įveikęs Boloniją ir
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Liubliną, iškovojo teisę 2010 metais rengti Europos didžiųjų miestų organizacijos „Eurocities“
Kultūros forumą.
Saragosoje buvo pristatyta Vilniaus Kūrybinių industrijų strategija ir projektai, aptarti
Savivaldyb÷s strateginiai pasiūlymai d÷l ES struktūrinių fondų panaudojimo ir programų, pateikti
pasiūlymai Europos komisijai d÷l 2014–2020 m. struktūrinių fondų finansavimo programos.
2009 metais geguž÷s 7–10 dienomis įvyko asociacijos „Les Rencontres“ konferencija
„La Rencontre de Vilnius“ (liet. „Vilniaus susitikimas“) tema „Meninis ugdymas ir vietos valdžia“.
Konferencijos metu vyko diskusijos meninio-kultūrinio ugdymo, jo svarbos kuriant socialinius
ryšius ir kultūros įvairovę temomis.
Nuo 2008 metų Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracijos Kultūros ir ugdymo
departamentas kartu su BaltMet (Baltijos metropolijos tinklo miestais) vykdo projektą ,,Kūrybin÷s
metropolijos“ („Creative Metropoles“). Bendra projekto vert÷ – 89490 eurų (308991 Lt), ES l÷šos
– 76066 eurai (262640 Lt), Savivaldyb÷s l÷šos – 13423,50 eurų (46348,66 Lt). Projekto
,,Kūrybin÷s metropolijos“ tikslas – kūrybinių industrijų pl÷tra BaltMet tinklo šalyse, keistis
patirtimi tarp Baltijos regiono šalių, siekiant kūrybinio potencialo verslumo, gerinant gyvenimo
kokybę mieste, darbo aplinką, investicijų ir turizmo aplinkas.
Kūno kultūros ir sporto skyrius
Vienas svarbiausių pra÷jusių metų skyriaus darbų – viešai diskusijai pristatytas
Vilniaus 2010–2020 metų kūno kultūros ir sporto strategijos projektas. Svarbiausi tikslai, kurių
siekiama:
1. Sudaryti sąlygas visų socialinių grupių įtraukimui į sporto veiklą.
2. Skatinti rinktis sveiką gyvenimo būdą, tuo pačiu stiprinant miesto bendruomenę, gerinant
miestiečių gyvenimo kokybę, sveikatą. Šio projekto pagalba spręsti socialines, ekonomines
ir miesto problemas – didesnio darbingumo, laisvalaikio užimtumo uždavinius.
3. Dalyvauti aukšto meistriškumo sportininkų rengime.
Kitas svarbus Skyriaus darbas – prad÷ta Vilniaus sporto mokyklų reforma.
Suefektyvinus sporto mokyklų veiklą, per metus numatoma sutaupyti apie 400 tūkst. Lt. Didžioji
sutaupytų l÷šų dalis bus skiriama naujų trenerių, sporto mokytojų etatų atlyginimams, sporto
inventoriui įsigyti, sporto bazių atnaujinimui.
Turizmo skyrius
Vilniaus miesto turizmo skyriaus vykdyti svarbiausi darbai – Vilniaus žinomumo
užsienyje didinimas, turizmo infrastruktūros Lietuvos sostin÷je pl÷tra ir turizmo sektoriaus
teikiamų paslaugų kokyb÷s gerinimas.

Vilniaus, kaip turizmui patrauklaus miesto, žinomumo didinimas:
Vilniaus miesto turizmo galimyb÷s pra÷jusiais metais pristatytos tarptautin÷se
turizmo parodose Helsinkyje, Madride, Rygoje, Taline, Berlyne, Paryžiuje, Geteburge,
Kaliningrade, Londone, Lodz÷je, Poznan÷je bei Vilniuje ir konferencijų turizmo parodose
Barselonije bei Frankfurte. Vilniaus miestas buvo pristatytas daugiau kaip 160 užsienio
žiniasklaidos atstovų ir kelionių organizatorių iš Prancūzijos, Danijos, Vokietijos, Belgijos,
Šveicarijos, Ispanijos, Italijos, Airijos, Didžiosios Britanijos, Suomijos, Rusijos, Ukrainos, Latvijos
ir kitų užsienio šalių.
Po žurnalistų pažintinių turų apie Vilnių užsienio spaudoje pasirod÷ 85 straipsniai
tokiuose leidiniuose kaip „Tour Hebdo“ (Prancūzija), „Business Traveller“ (Danija), „DB Mobil“
(Vokietija), „Viajar con hijos“ (Ispanija), „Turit“ (Italija), „Le Monde“ (Prancūzija), „L‘Humanité“
(Prancūzija), „Irish Independent“ (Airija), „The Sunday Mail“ (Airija), „Marie Claire“ (Italija), „El
Viajero“ (Ispanija), „Voyages Plus“ (Prancūzija), „Travel Manager“ (Šveicarija), „SvD“ (Švedija),
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„...hoe to spend it“ (leidžiamas kartu su „Financial Times“, Didžioji Britanija), taip pat interneto
svetain÷se www.tgcom.it (Italija), www.goyourownway.info (Airija), www.expatwaymagazine.com (Prancūzija) ir kitose žinomose žiniasklaidos priemon÷se.
Turizmo skyrius taip pat prisid÷jo prie dviejų svarbių televizinių projektų. Vienas iš
jų – populiaraus Didžiosios Britanijos kelionių televizijos kanalo „Travel Channel“ vizitas.
Vilniuje lank÷si filmavimo komanda, kuri pareng÷ du filmus apie Vilniaus ir visos Lietuvos
turizmo išteklius – pus÷s valandos filmą „Essentials Lithuania“ (bus rodomas 3 metus) ir dviejų
dalių laidą „Travel Today“ (bus transliuojama 17 kartų per m÷nesį). Antrasis – populiaraus
Suomijos serialo filmavimas Vilniuje. Pagal jo scenarijų serialo veik÷jai atvyksta atostogauti į
Vilnių. Vilniuje filmuotos serijos bus rodomos 2010 metų ankstyvą pavasarį.
Siekiant skleisti dar daugiau informacijos, parengtas ir išleistas leidinys „Vilnius
Tourism Manual 2010“ anglų kalba. Šis leidinys leidžiamas kasmet ir pristato Vilniaus turizmo
išteklius bei svarbiausią informaciją užsienio kelionių organizatoriams, rengiantiems keliones į
Vilnių. Leidinyje pateikiama išsami informacija apie lankytinus objektus, apgyvendinimo ir
maitinimo įstaigas, transportą, Lietuvos atvykstamojo turizmo agentūras, svarbiausius renginius,
pramogas, muziejus, teatrus ir kita.
Vilniaus miesto turizmo infrastruktūros gerinimas
2009 metais sostin÷s stenduose įrengti 25 Vilniaus miesto žem÷lapiai, pad÷siantys
miesto svečiams nepasiklysti, lengviau surasti svarbiausius kultūros, meno ir turizmo objektus.
Informaciniai stendai su Vilniaus miesto žem÷lapiais įrengti centrin÷je miesto dalyje –
senamiestyje, autobusų, geležinkelio stotyse, oro uoste – daugiausia svečių sulaukiančiose Vilniaus
miesto vietose. Žem÷lapio paaiškinimai pateikti rusų, lenkų, vokiečių, anglų, latvių kalbomis,
specialiu ženklu pažym÷ta lankytojo buvimo vieta. Dauguma stendų apšviesti, tod÷l patogūs
naudoti tamsiu paros metu.
Vilniaus turizmo paslaugų sektoriaus kokyb÷s gerinimas
2009 m. antrą kartą buvo surengtas konkursas „Vilniaus svetingumas 2009“. Jo
tikslas – gerinti Vilniaus atvykstamojo turizmo agentūrų, viešbučių, svečių namų, restoranų,
kavinių, muzikinių klubų, barų, muziejų, galerijų ir gidų teikiamų paslaugų kokybę, skatinti
svetingiau aptarnauti vilniečius ir miesto svečius, gerinti Vilniaus miesto įvaizdį.
2009 m. svetingiausiu didžiuoju sostin÷s viešbučiu išrinktas „Radisson BLU
Astorija“, vidutiniu viešbučiu „Hotel Tilto“, mažuoju viešbučiu „Grotthuss“. Svetingiausio
Vilniaus restorano vardą peln÷ „Neringa“, svetingiausios kavin÷s – kavin÷ „Mano guru“, baro –
„Bar Bobo“, svetingiausiu miesto muzikiniu klubu pripažintas „Tamsta“. Nugal÷tojų vardus taip
pat peln÷ Šiuolaikinio meno centras bei Energetikos ir technikos muziejus. Svetingiausia šių metų
miesto gide išrinkta Laima Andrikyt÷ ir Vilniaus turizmo agentūra – „Baltic Travel Group“.
Svetingiausiu 2009 metų Vilniaus viešojo maitinimo įmon÷s darbuotoju pripažintas kavin÷s
„Cozy“ darbuotojas Silvestras Pladas, svetingiausia apgyvendinimo įmon÷s darbuotoja 2009
metais išrinkta Monika Agintait÷, dirbanti viešbutyje „Hotel Tilto“.
Taip pat surengtas seminaras „Svetingumas – s÷kminga investicija į turizmo verslą“,
skirtas gidams, turizmo įmonių, viešbučių, svečių namų, restoranų, kavinių, muzikinių klubų, barų,
muziejų, galerijų darbuotojams, akcentuotas svetingumo įvaizdis paslaugas teikiančioms
organizacijoms, jo įtaką klientams, aptarti svetingos organizacijos įvaizdžio kūrimo principai.

Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas
Socialin÷s paramos skyrius
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Socialin÷s paramos skyrius organizuoja socialinę paramą įvairias socialines problemas
išgyvenantiems vilniečiams – jiems teikiamos socialin÷s paslaugos ir mokamos pinigin÷s išmokos.
Vaikai ir šeimos
2009 m. socialin÷s paramos centras socialines paslaugas teik÷ 816 šeimų ir 1405 jose
augantiems vaikams. Ilgalaik÷s socialin÷s globos paslaugos 11-oje globos namų buvo teikiamos
228 vaikams, atsidūrusiems kritin÷je situacijoje ir netekusiems t÷vų globos.
Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensione, teikiančiame socialines paslaugas
asmenims su proto bei kompleksine negalia, 2009 m. atidaryta 8 vietų ilgalaik÷s (trumpalaik÷s)
globos grup÷ 21–29 m. amžiaus jaunuoliams. 57 vietos šiame pensione skirtos neįgalių vaikų
ilgalaikei globai, 7 vietos – globai dienos metu. 2009 m. dienos globos paslaugos suteiktos 22
vaikams ir jaunuoliams.
Neįgalūs, senyvo amžiaus asmenys
Itin daug d÷mesio skiriama socialinių paslaugų neįgaliems, senyvo amžiaus
asmenims užtikrinimui. 2009 m. Savivaldyb÷ finansavo ilgalaik÷s globos paslaugas 371 asmeniui,
paslaugos buvo teikiamos 22-ose socialin÷s globos įstaigose.
Savarankiški neįgalūs ir senyvo amžiaus asmenys nukreipiami į savarankiško
gyvenimo namus. 2009 m. ši paslauga suteikta 10 asmenų su psichikos negalia ir 50 senyvo
amžiaus asmenų. Fabijoniškių pensione yra įkurtas dienos centras asmenims, sergantiems
Alzheimerio ir kt. senatvin÷s demencijos ligomis, kuriame dienos metu prižiūrimi negalintys
savimi pasirūpinti senukai. 2009 m. dienos globos paslaugos šiame centre suteiktos 35 asmenims.
Ypač paklausios pagalbos į namus paslaugos, kurias teikia Vilniaus miesto socialin÷s
paramos centras. Lankomosios priežiūros darbuotojai perka neįgaliems gyventojams maisto
produktus, medikamentus, tvarko jų būstą, ruošia maistą. 2009 m. paslaugos teiktos 1220 senyvo
amžiaus ir neįgalių asmenų. D÷l visuomen÷s sen÷jimo tendencijų bei neįgalių asmenų, vyresnių
kaip 18 metų amžiaus, skaičiaus did÷jimo, poreikis pagalbos į namus paslaugoms auga.
Prekybos centre „Gedimino 9“ surengta dienos centro „Šviesa“ lankytojų rankdarbių
kal÷din÷ paroda-mug÷ „Gerumo sodas“. L÷šos, surinktos už proto negalią turinčių asmenų
pagamintus dirbinius, skirtos dienos centro veiklai paremti. Šio centro lankytojai 2009 m.
Kal÷doms savo darbais puoš÷ ir Savivaldyb÷s patalpas.
VšĮ „Markučių dienos veiklos centre“ įsikūrusi laikino apgyvendinimo tarnyba,
kurioje asmenims su proto ir kompleksine negalia teikiamos trumpalaik÷s socialin÷s globos
paslaugos, vadinamos „atokv÷pio“ paslaugomis. Šiomis paslaugomis užtikrinama neįgaliųjų
priežiūra, jų šeimų nariams ar rūpintojams d÷l tam ligos, komandiruot÷s ar atostogų laikinai
negalintiems jų prižiūr÷ti. 2009 m. „atokv÷pio“ paslauga suteikta 30 asmenų.
Savivaldyb÷ įgyvendina būstų ir aplinkos pritaikymo programą, skirtą asmenims su
jud÷jimo negalia. 2009 m. pritaikytas 21 būstas bei gyvenamoji aplinka. Be to, jud÷jimo negalią
turintiems žmon÷ms, negalintiems naudotis transportu, organizuojamos specialiojo transporto
paslaugos nuvykti į gydymo, reabilitacijos, globos įstaigas. 2009 m. šios paslaugos suteiktos 318
asmenų.
Socialin÷s rizikos suaugę asmenys
Miesto motinos ir vaiko pensione, siekiant užtikrinti operatyvią pagalbą smurtą
patyrusioms moterims bei jų vaikams, 2009 m. trumpalaik÷s globos paslaugos suteiktos 67
moterims ir 82 vaikams, laikino nakvyn÷s paslaugos – 83 moterims ir 82 vaikams.
Socialin÷s paramos centras bendradarbiauja su Labdaros ir paramos fondu „Maisto
bankas“ – organizuoja maisto atsargų dalinimą labiausiai nepasiturintiems asmenims. Augant
bedarbystei, maž÷jant gyventojų pajamoms, 2009 m. besikreipiančiųjų d÷l paramos skaičius,
palyginus su 2008 m., išaugo daugiau kaip 12 kartų.
Nuo 2009 m. vidurio prad÷ta dirbti su asmenimis, gyvenančiais socialiniuose
būstuose ir turinčiais daugiau nei 500 Lt įsiskolinimų už nuomą ar komunalines paslaugas, iš viso
– su 434 asmenimis. 2009 m. socialiniai darbuotojai aplank÷ tokius asmenis, suteik÷ informaciją
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apie socialin÷s paramą ir išmokas, pad÷jo sutvarkyti dokumentus d÷l paramos maisto produktais,
skatino sumok÷ti turimus įsiskolinimus, registruotis darbo biržoje, savarankiškai ieškotis darbo.
Per 2009 metus 28 asmenys sumok÷jo turimus įsiskolinimus, 118 – juos sumažino, 29
– sudar÷ skolų padengimo sutartis su paslaugas teikiančiomis įmon÷mis.
Keturioms Savivaldyb÷s socialinių paslaugų įstaigoms – Vilniaus miesto socialin÷s
paramos centrui, Fabijoniškių pensionui, dienos centrui „Šviesa“ ir Vilniaus miesto motinos ir
vaiko pensionui 2009 m. suteiktas socialinio darbo metodinio centro statusas, įpareigojantis
įstaigas be pagrindinių funkcijų dalyvauti socialinių darbuotojų kvalifikacijos k÷limo procese,
gerinti socialinio darbo kokybę, diegti inovacijas bei skleisti gerąją patirtį Lietuvos socialiniams
darbuotojams, švietimo ir sveikatos sistemos specialistams, policijos pareigūnams, projektų
partneriams užsienyje.
Socialinio būsto skyrius
„Kai tokia sunki ekonomin÷ pad÷tis daugelis žmonių neturi jokių galimybių įsigyti nuosavo būsto,
tod÷l socialinio būsto klausimas tampa vis aktualesnis, pl÷tra – vis svarbesn÷. Tod÷l neturime
teis÷s vilkinti suteikimo proceso – privalome dirbti taip, kad būsto eil÷se laukiantys gyventojai kuo
skubiau apsigyventų juose“
(Vilniaus meras Vilius Navickas)
Per 2009 metus mažas pajamas gaunantiems vilniečiams Savivaldyb÷ išnuomojo 152
butus, iš kurių – 108 naujos statybos butus Karaliaučiaus g., 44 – išnuomoti atlaisvinti, tinkami
gyventi butai, gyvenamasis plotas bendrabutinio tipo kambariuose suteiktas 15 šeimų.
Butų raktai buvo įteikti 28 jaunoms šeimoms, 22 – daugiavaik÷ms šeimoms, 34 –
našlaičiams, 36 – neįgaliesiems, 26 asmenims – iš bendrojo sąrašo, iš nuomininkų, laukiančių
eil÷je būsto sąlygų pagerinimui, suteikti butai 6 asmenims.
2009 m. Savivaldyb÷ suremontavo 11 butų ir 5 bendrabutinio tipo kambarius, kurių
remontui išleista beveik 260 tūkst. litų (vidutin÷ 1 kv. m remonto kaina 454 Lt).
D÷l nemokamų mokesčių susidariusių skolų per 2009 metus iš socialinio būsto
Savivaldyb÷ buvo priversta iškeldinti 16 asmenų (šeimų). Savivaldyb÷s Teis÷s departamentui d÷l
nuomininkų iškeldinimo pateikta 141 byla. 2009 metais už būsto nuomą gyventojai skolingi per
pusę milijono litų, už šildymą ir karštą vandenį UAB „Vilniaus energijai” skolingi apie 3 mln. litų.
2009 metų duomenimis išsinuomoti socialinį būstą 6 eil÷se lauk÷ 5219 mažas
pajamas gaunančių vilniečių.
Sveikatos skyrius
Vilniaus miesto savivaldyb÷s žinioje esančių poliklinikų ir ligoninių veikla buvo
orientuojama į teikiamų paslaugų prieinamumo ir kokyb÷s gerinimą, darbo organizavimo
tobulinimą, paslaugų spektro pl÷timą. Buvo vykdomi patalpų atnaujinimo ir renovavimo darbai
daugumoje Vilniaus miesto savivaldyb÷s sveikatos priežiūros įstaigų:
Vilniaus miesto universitetin÷je ligonin÷je rekonstruotas ir modernizuotas Akušerijos,
Naujagimių ir Vaikų skyrius, Vilniaus greitosios pagalbos universitetin÷je ligonin÷je vyko
baigiamieji Pri÷mimo skyriaus rekonstravimo ir statybos darbai. Šeškin÷s, Centro ir Antakalnio
poliklinikose įkurti Vaikų ambulatoriniai konsultacijų centrai.
Sveikatos priežiūros įstaigos įsigijo modernią medicininę įrangą, stengiasi diegti
informacines technologijas, keičiasi įstaigų internetas, intranetas. Nuolat įdiegiami ir taikomi
naujausi tyrimų bei gydymo metodai.
2009 metais savo veiklą prad÷jo biudžetin÷ įstaiga Savivaldyb÷s visuomen÷s
sveikatos biuras. Min÷to centro pagrindin÷s funkcijos – sveikatos ugdymas, visuomen÷s sveikatos
steb÷sena, mokyklų medikų veiklos koordinavimas. Buvo organizuojami sveikatingumo renginiai
pasaulin÷ms visuomen÷s sveikatos dienoms pamin÷ti, renginiai ir seminarai sveikatos mokymo,
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informacijos apie sveiką gyvenseną skleidimo, sveikos gyvensenos propagavimo, formavimo ir
nuo elgsenos priklausomų sveikatos rizikos veiksnių mažinimo klausimais.
2009 metais buvo atrinktos ir finansuotos 66 profilaktin÷s visuomen÷s sveikatos
programos motinos ir vaiko sveikatos apsaugos, sveikos gyvensenos propagavimo, žalingų įpročių
profilaktikos, infekcinių ir neinfekcinių ligų profilaktikos, psichikos sveikatos stiprinimo,
traumatizmo prevencijos kryptys.
2009 m. Savivaldyb÷je surengtos 2 neatlygintinos kraujo donoryst÷s akcijos, kurių
metu kraują dav÷ 110 darbuotojų, surengta skiepijimo nuo sezoninio gripo akcija – paskiepyti 45
Savivaldyb÷s darbuotojai. Taip pat buvo vykdomos akių patikrinimo akcijos. Jų metu
Savivaldyb÷s darbuotojai ir svečiai gal÷jo nemokamai pasitikrinti reg÷jimą. Patikros metu buvo
dalinama informacin÷ patariamoji medžiaga kaip taisyklingai dirbti kompiuteriu. Per 4 akcijos
dienas buvo konsultuota bei patikrintas apie 350 žmonių reg÷jimas.
Vilniaus visuomen÷s sveikatos biuras 2009 metais dalyvavo dešimtyje įvairiausių
renginių, festivalių, reng÷ sveikatingumo šventes, b÷gimus, pasaulines sveikatos dienų
pamin÷jimus, sporto varžybas, sveikatingumo žygius.
Šiuose renginiuose skatino visuomenę sveikai gyventi, sveikai maitintis, daug jud÷ti,
konsultavo dalyvius žalingų įpročių prevencijos klausimais, matavo kūno masę, plaučių tūrį, dalino
informacines skrajutes.
Vaiko teisių apsaugos skyrius
Vaikų teisių apsaugos skyrius yra pagrindin÷ institucija, kuriai deleguota praktikoje įgyvendinti
Jungtinių Tautų Organizacijos 1989 metų Vaiko teisių konvencijos ir Lietuvos Respublikos Vaiko
teisių pagrindų įstatymo nuostatas.
Globos ir įvaikinimo poskyris, nustato ir prižiūri vaiko globą (rūpybą) šeimose ir institucijose,
rengia dokumentus įvaikinimui, atstovauja vaiko teis÷ms ir teis÷tiems interesams nuolatin÷s globos
(rūpybos) bei įvaikinimo bylose. Vaiko teisių atstovavimo poskyris atstovauja vaiko teis÷ms ir
teis÷tiems interesams teismuose. Vaiko ir šeimos priežiūros, poskyris veda socialin÷s rizikos šeimų
apskaitą, vykdo tęstinį darbą su šeima. Seniūnijų inspektorių ir mobiliosios pagalbos poskyris.
Jame dirba 2 specialistai ir 13 inspektorių, aptarnaujančių 21 seniūniją. Inspektoriai teismo
pavedimu ir kai įtariama, kad vaikui nesaugu, lankosi šeimose, tirdami vaiko situaciją ir gyvenimo
sąlygas. Skyrius prižiūri 1191 globojamą vaiką, iš jų 756 vaikai yra globojami šeimose, 435 –
socialin÷s globos įstaigose.
Per 2009 metus nustatyta laikinoji ir nuolatin÷ rūpyba glob÷jų šeimose 242 vaikams,
netekusiems t÷vų globos, ir 141 vaikui – socialin÷s globos įstaigose. Pastarieji nukreipiami arba į
Vilniaus apskrities viršininko administracijos pavaldumo globos namus arba nevyriausybinių
organizacijų įsteigtus globos namus, iš kurių Savivaldyb÷ perka paslaugas. Iki 3 metų vaikai,
netekę t÷vų globos, apgyvendinami Vilniaus apskrities sutrikusio vystimosi kūdikių namuose.
2009 m. Kūdikių namuose apgyvendinta 30 vaikų, įvaikinti 67 vaikai, iš jų vilniečių
šeimose - 38, užsieniečių šeimose - 12, kito sutuoktinio – 17.
Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, vykdančiais glob÷jų įt÷vių mokymus,
2009 metais parengta 40 glob÷jų įt÷vių šeimų.
Skyriaus specialistai, atstovaudami nepilnamečių interesams civiliniame procese,
2009 metais dalyvavo 4130 teismo pos÷džiuose ir, atstovaudami nepilnamečių interesams
baudžiamajame procese – 1054 teismo pos÷džiuose.
Per 2009 metus teismui pateikta 170 ieškinių, pareiškimų, prašymų ir 1690 išvadų
civilin÷se bylose d÷l vaiko atskyrimo nuo t÷vų; d÷l nuolatin÷s globos (rūpybos) nustatymo ir
glob÷jo paskyrimo, d÷l glob÷jo nušalinimo ir d÷l naujo glob÷jo paskyrimo, d÷l t÷vyst÷s nustatymo,
d÷l laikino ar neterminuoto t÷vų valdžios apribojimo, d÷l išlaikymo priteisimo.
Skyriaus socialin÷s rizikos šeimų, auginančių nepilnamečius vaikus, apskaitoje yra
513 šeimų, kuriose auga 695 vaikai. D÷l socialinių įgūdžių stokos stebimos 262 šeimos.
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Per 2009 metus į socialin÷s rizikos šeimų apskaitą įrašytos 96 šeimos, kuriose auga
155 vaikai. Per metus d÷l gyvybei ir sveikatai pavojingų sąlygų iš šeimų paimti 113 vaikų ir
laikinai apgyvendinti globos namuose „Gil÷“.
Tiriant vaiko buitines ir moralines gyvenimo sąlygas, per 7 tūkst. kartų lankytasi
šeimose, institucijose.
Vilnius – pirmas Lietuvos miestas, atlikęs tyrimą apie elgetaujančius vaikus. 2009
metais tyrimo išvados buvo pristatytos žiniasklaidai. Parengtas socialin÷s informacijos stendas,
skatinantis alkanus, benamius ir skriaudžiamus vaikus kreiptis pagalbos, raginantis vilniečius
pranešti apie elgetaujančius vaikus. Bendradarbiaujant su Vilniaus apskrities vyriausiuoju policijos
komisariatu, Socialin÷s paramos centru parengtas 2009-2010 metų darbo planas, siekiant užtikrinti
aktyvių veiksmų pasirinkimą mažinant elgetaujančių vaikų skaičių Vilniuje.
Per 2009 metus Skyriuje gauta beveik 14 tūkst. prašymų ir pranešimų d÷l vaiko teisių
ir teis÷tų interesų pažeidimų, parengta tiek pat atsakymų-išvadų, parengta 29 rekomendacijos
vykdomam Vaikų dienos centrų veiklos projektų vertinimo ir atrankos konkursui, kuriuo siekiama
vaikų gerov÷s, kryptingo užimtumo, socialinių įgūdžių ugdymo, saviraiškos ir geb÷jimų lavinimo.
Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Vilniaus apskrities vyriausiuoju policijos
komisariatu, Vilniaus universiteto vaikų ligonine bei socialines paslaugas teikiančiomis
institucijomis: Vilniaus policijos klubu vaikams ir jaunimui, Maltos ordino pagalbos tarnyba,
Socialin÷s partneryst÷s centru, viešosiomis įstaigomis „Rafaelis“, „Vaiko namas“, „Mažaja teatro
akademija“ bei Vilniaus miesto Motinos ir vaiko pensionu.

Švietimo departamentas
Švietimas yra vienas svarbiausių valdančios koalicijos, Savivaldyb÷s veiklos prioritetų, tod÷l
skirsime ypatingą d÷mesį šiai sričiai. Pertvarkę mokyklų tinklą ir renovavę sostin÷s mokymosi
įstaigas, užtikrinsime sklandesnį ir kokybiškesnį ugdymo procesą, gal÷sime efektyviau panaudoti
miesto biudžeto l÷šas (meras Vilius Navickas)
Šiais metais atliktoje vilniečių apklausoje apie Vilniuje įgyvendinamus investicinius
projektus didžiausią svarbos įvertinimą gavo mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų renovacija
ir statyba.
2009 metais renovuota 14 ugdymo įstaigų, 4-iose atliktas dalinis remontas, kuriam
panaudotos Europos Sąjungos, Savivaldyb÷s bei Švietimo ir mokslo ministerijos l÷šos. Šių
mokyklų energijos vartojimo efektyvumo didinimui ir remontui panaudota 26 mln.404 tūkst. litų, iš
jų – 2025 tūkst. litų skyr÷ Savivaldyb÷. Mokyklose pakeisti langai, durys, apšiltintos sienos,
atnaujinti stogai, sutvarkytos teritorijos.
Iš Valstyb÷s kapitalo investicijų programos skirta 1395 tūkst. Lt tęstiniams mokyklų
atnaujinimo projektams – Mikalojaus Daukšos mokyklai skirta 203 tūkst. litų, Sausio 13-osios vid.
mokyklai – 292 tūkst. Lt, Sofijos Kovalevskajos vid. mokyklos sporto aikštynams – 150 tūkst. Lt,
Simono Daukanto vid. mokyklai – 350 tūkst. Lt, l/d „Gilužis“ – 125 tūkst. Lt, Spindulio pagr.
Mokyklai – 75 tūkst. Lt, Gabijos gimnazijai – 150 tūkst. Lt, Ąžuolyno pagrindinei mokyklai – 50
tūkst. Lt.
Iš Europos Sąjungos fondų, Švietimo ir mokslo ministerijos ir Savivaldyb÷s l÷šų
buvo skirta 25 009 tūkst. Lt – iš jų l/d Pasaka – 1392,1 tūkst. Lt, Žemynos gimnazijai – 1936,2
tūkst. Lt, Salom÷jos N÷ries gimnazijai – 3569 tūkst. Lt, Lelevelio vid. mokyklai – 3237,5 tūkst. Lt,
Jeruzal÷s vid. mokyklai – 3115,2 tūkst. Lt, A. Vienuolio pagr. mokyklai – 3219 tūkst. Lt, Sofijos
Kovalevskajos vid. mokyklai – 3227,6 tūkst. Lt, Lazdynų vid. mokyklai – 1456,3 tūkst. Lt, Simono
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Stanevičiaus vid. mokyklai – 1458,2 tūkst. Lt, Baltupių vid. mokyklai – 1292 tūkst. Lt, Grigiškių
vid. mokyklai – 1106,2 tūkst. Lt.
Bendrasis ugdymas
2009 m. Savivaldyb÷s tarybos sprendimu Vilniaus Kalvarijų pagrindin÷ mokykla
buvo prijungta prie „Santaros“ vidurin÷s mokyklos, Žaliakalnio pradin÷ mokykla buvo
reorganizuota į mokyklą-darželį, mokykla-darželis „Šilelis“ reorganizuotas į lopšelį-darželį ir Šv.
Kristoforo vidurin÷ mokykla buvo padalinta į dvi įstaigas – vidurinę ir pagrindinę mokyklas.
Valstybinius egzaminus sostin÷je laik÷ 17624 kandidatai, mokyklinius – 13325
kandidatai. Įsteigti 151 valstybinių ir 285 mokyklinių egzaminų centrai. Vilniaus mokiniai
egzaminus laik÷ geriausiai iš visų apskrities savivaldybių.
Sukurta miesto interaktyvi mokyklos informacin÷ sistema IMIS, kurios pagalba
optimizuojamas mokyklų administracijų darbas užtikrinant patogų dokumentų ir informacijos
valdymą – kaupiama informacija apie mokinių pažangumą, gaunamus įvertinimus ir užtikrinamas
šios informacijos pateikimas internetu mokinių t÷vams.
Daug÷ja mokyklų, naudojančių elektroninį dienyną – 2009 m. juo naudojosi 25
mokyklos.
Parengta mokyklų aprūpinimo vadov÷liais ir mokymo priemon÷mis tvarka. Sukurta
bendravimo ir bendradarbiavimo su vadov÷lių ir mokymo priemonių leid÷jais sistema. 25
mokyklos dalyvauja bibliotekų modernizavimo projekte.
Vienuolika Vilniaus mokyklų, dalyvaudamos Mokyklos struktūros tobulinimo 20062009 m. programoje, įsidieg÷ naują mokyklos organizacin÷s struktūros modelį. 2009 m. atlikto
tyrimo rezultatai parod÷, kad šiose mokyklose įvyko teigiami pokyčiai – mokykla tapo atviresn÷,
demokratiškesn÷, pager÷jo valdymo kokyb÷, pagalba mokiniui, mokytojui.
Keturiose Vilniaus mokyklose išbandyta eksperimentinio darbo apmok÷jimo tvarka
(etatinis apmok÷jimas), skatinanti demokratinius procesus mokyklos valdyme, veiksmingesnį
mokyklos veiklos organizavimą ir mokytojų veiklos planavimą.
Dvi mokyklos dalyvauja besimokančių mokyklų tinklo projekte (mokomasi dirbti
pagal besimokančios organizacijos vadybos principus).
Ikimokyklinis ugdymas
2009 metais Savivaldyb÷s taryba patvirtino naują Vaikų pri÷mimo į lopšelius ir
darželius tvarką. Jos tikslas – užtikrinti ikimokyklinio ugdymo prieinamumą bei pri÷mimo į
darželius, lopšelius skaidrumą. Šiems tikslams įgyvendinti buvo sukurta kompiuterin÷ duomenų
baz÷ apie ugdymo įstaigas lankančius bei pageidaujančius lankyti vaikus. Sistemos įdiegimas
sudar÷ sąlygas koordinuoti vaikų pri÷mimą į lopšelius, darželius, steb÷ti laisvų vietų skaičių,
poreikio pokyčius.
Mokytojai ir ikimokyklinukai – aktyvūs miesto ir šalies renginių, projektų dalyviai ir
organizatoriai. Tai sveiką gyvenseną propaguojančių ikimokyklinių įstaigų konkursas „Sveikuolių
sveikuoliai“, vaikų meniniai projektai „Drugelis mamai“, „Jaunųjų talentų beieškant“, renginių
ciklas „Būk saugus kelyje“, skirtas ikimokyklinio amžiaus vaikų saugaus eismo įgūdžių
formavimui, meninio ugdymo pedagogų renginys „Ant muzikos sparnų“.
Didelis d÷mesys skirtas ikimokyklinio ugdymo pedagogų kvalifikacijos k÷limui,
gerosios patirties sklaidai. 697 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai ir 95
ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai k÷l÷ kvalifikaciją, dalyvaudami konferencijose,
seminaruose, įvairiuose projektuose.
Nuo 2009 m. rugs÷jo 1 d. Vilniaus ikimokyklinio ugdymo įstaigose atidaryta 11
naujų grupių, Pilait÷s seniūnijoje atidarytas naujas 230 vietų darželis „Pilaitukas“ .
Vilniuje yra 14 darželių-mokyklų ir 124 lopšeliai-darželiai, kuriuos lanko 22318 ikimokyklinio
amžiaus vaikų, iš kurių – 3855 priešmokyklinio amžiaus vaikai.
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Neformalusis ugdymas, vaikų užimtumas
2009 m. Vilniaus miesto bendrojo lavinimo mokyklose veik÷ 2455 būreliai, kuriuos
po pamokų lank÷ beveik 52 tūkst. vaikų.
Vilniaus mieste yra 10 muzikos ir meno mokyklų, 18 vaikų ir jaunimo klubų, 2
moksleivių namai, 2 centrai, saugaus eismo mokykla. Šias įstaigas lank÷ apie 13 tūkst. mokinių.
Ugdymo įstaigos aktyviai dalyvavo Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurse
„Dainų dainel÷“, vykdomame ES programos „Veiklus jaunimas“ mokinių savivaldų stiprinimo
projekte.
2009 m. finansuota per 300 vaikų vasaros poilsio ir socializacijos per mokslo metus
projektų. Vasarą veik÷ 163 dienos stovyklos. Įvairiose stovyklose ir užimtumo renginiuose
dalyvavo 6,5 tūkst. vaikų.
Vaikų socializacijos projektuose per metus buvo užimti 25 tūkst. vaikų. D÷mesys
šiuose projektuose buvo nukreiptas į socialin÷s rizikos vaikus, kurie per įvairias veiklas ugd÷ savo
geb÷jimus - mok÷si bendrauti ir bendradarbiauti, prisitaikyti prie įvairių sąlygų, atskleisti savyje
kūrybines galias ir jas išreikšti.
Taip pat 2009 m. įgyvendinti 92 pilietinio ir tautinio ugdymo projektai, kuriuose
dalyvavo 27 tūkst. mokinių ir beveik 3 tūkst. pedagogų, socialinių pedagogų, savanorių.
Institucin÷ parama suteikta 18-ai Vilniaus jaunimo organizacijų. Skiriant l÷šas buvo
siekiama, kad organizacijos instituciškai taptų stipresn÷s, veikla būtų kokybiškesn÷, dalyviams
būtų sudarytos palankesn÷s sąlygos įgyti naudingų socialinių kompetencijų.

Miesto pl÷tros departamentas
Pl÷tros ir planavimo skyrius
Dalyvauta ES fondų finansuojamų projektų rengime ir administravime, Bendrijos
iniciatyvų (ERDF, INTERREG IV C, IEE) bei kitų ES programų (PHARE, URBACT)
finansuojamuose tarpregioniniuose projektuose:
• „PRETTY BUILDING – pastatų energetinis efektyvumas. Ekologin÷ statyba“ projekte
nagrin÷jama ekologin÷s architektūros esm÷, projektavimo koncepcijos, didinančios pastato
energinį efektyvumą ir užtikrinančios ilgalaikį ir patogų naudojimą. Projektas vykdomas
teikiant informaciją, rengiant mokymus ir seminarus bei specialistų apsikeitimo programas,
siekiant pritraukti šios srities investuotojus į Vilniaus miestą. Paraiška dar nepatvirtinta.
• „B-TEAM – ekspertų pagalba pramoninių teritorijų konversijos procese“ projekto
pagrindinis tikslas – sukurti geriausių Europos ekspertų ir praktikų tinklą, teikiant
profesionalią pagalbą nagrin÷jamų pramoninių teritorijų konversijos įgyvendinimui,
didinant pramoninių zonų patrauklumą, gražinant Vilniaus miesto vaizdą. Šio projekto
l÷šomis bus finansuojama miesto konversinių teritorijų planavimo dokumentų rengimas.
Paraiška patvirtinta ir projektas prasideda 2010 m.
• „Vandens telkinių būkl÷s gerinimas“ projekto pagalba planuoja gerinti ne tik vandens
telkinių būklę, bet ir papildomai sutvarkyti apleistas pakrantes, įrengti apsaugines pakrančių
juostas, jas apželdinti, sutvirtinti ūkin÷s veiklos pažeistus krantus, sustabdyti yrančius
šlaitus ir kurti rekreacines zonas.
• „HerO“ projektas vykdomas siekiant apibendrinti daugialypę ES miestų senamiesčių ir juos
supančių teritorijų tvarkybos valdymo patirtį bei parengti Vilniaus senamiesčio valdymo
plano metmenis.

23

2009 METŲ
VILNIAUS MERO
VEIKLOS ATASKAITA

„REBECEE – atsinaujinantys energijos šaltiniai ir pastatų parodos“ projekte buvo
nagrin÷jama pastatų energetikos ateitis, kuri priklauso efektyviam energijos naudojimui ir
ekologiškiems, atsinaujinantiems jos šaltiniams. Pagrindinis projekto tikslas Vakarų
Europos miestų pasidalinimas šios srities patirtimi su Rytų Europos regionu - efektyviai
naudojant energiją pastatų renovavimo bei naujos statybos srityse. Projekto galutinis
rezultatas - 2009 m. parengtos pastatų parodos, kurios vyko Kylyje (Vokietija), Liublianoje
(Slov÷nija), Alingse (Švedija), Taline (Estija) ir Hagoje (Olandija). Parodose buvo
demonstruojami pastatai, kurie renovuojami arba statomi pagal pasyvaus namo principus.
Buvo vykdomi ir kiti miestui svarbūs strateginiai projektai, kurių tikslas šiuolaikiškai
regeneruoti degradavusias pramonines teritorijas pasitelkiant šiuolaikines technologijas ir
planavimo metodus, sukurti kokybiškas viešas erdves, suaktyvinti gyventojų, kūrybinių
bendruomenių dalyvavimą planavimo procesuose.
• „Architektūros parkas“ – tai pramon÷s teritorijos, esančios tarp Pavilnių ir Senamiesčio,
konversijos projektas prasid÷jęs dar 2008 metais Vilniaus miesto savivaldyb÷ kartu su
privačiais investuotojais planuoja pavyzdinį darnios pl÷tros kvartalą. Jame bus pritaikyti
šiuolaikiniai miesto planavimo principai, įdiegti moderniausi architektūros ir inžinerijos
sprendimai. Statant šį kvartalą, bus pritaikytas šiuolaikinis miesto planavimo principas, kai
darbo vietos, aptarnavimo paslaugos ir būstas koncentruojamas viename kvartale.
Pavyzdiniame kvartale bus užtikrintas pakankamai aukštas apgyvendinimo tankumas,
tačiau išlaikomos žaliosios erdv÷s bei šviesos ir erdvumo pojūtis. Tai bus naujas žingsnis
miesto planavimo link. Tokie pavyzdiniai miesto planavimo kvartalai, vadinamieji
„Architektūros parkai“ buvo įgyvendinti Štutgarte, Malm÷je, Berlyne bei kituose
miestuose.
• Projekto „Laivybos atgaivinimas Neryje ir mobiliųjų prieplaukų įrengimas“ tikslas –
sutvarkyti Neries krantines, įrengti viešas miesto gyventojų susibūrimų erdves prie up÷s,
įrengti mobiliąsias prieplaukas, atgaivinti laivybą mažaisiais pramoginiais laivais ir
organizuoti daugiau turistinių, pramoginių ir pažintinių kelionių Neries upe nuo Verkių
malūno iki vadinamojo Verslo trikampio Goštauto gatv÷s. Viena projekto dalis – Neries
projektas „Turistinis vandens kelias Neries upe Vilniaus mieste“ - jau baigiamas: atrinktos
šešios turistiniu požiūriu patraukliausios prieplaukų vietos visame Neries laivuojame ruože
– joms jau parengti detalieji planai.
• Up÷s pakrant÷se galima būtų įrengti jaukias, funkcionalias poilsio zonas, sveikatingumo
takus ir aikšteles miestiečiams. Kartu su visuomeniniais partneriais surengta konferencija ir
paroda „Vanduo ir gyvenimas mieste“, kurios metu buvo diskutuojama apie up÷s aplinkos
svarbą miestui ir galimus artimus sprendimus, pad÷siančius sugražinti upę į miestą.
• 2009 m. prad÷tas rengti daugiaaukščių automobilių stov÷jimo aikštelių aplink Senamiestį ir
miesto centrą tinklas, kuris užtikrintų patogų privažiavimą prie Senamiesčio traukos zonų ir
mažintų transporto srautą Senamiestyje. SĮ „Susisiekimo paslaugos“ paskaičiavimais,
Vilniaus mieste šiuo metu trūksta maždaug 3 tūkstančių automobilių stov÷jimo vietų. Šiai
situacijai palengvinti prad÷tas projektas, kuriuo planuojama 10 vietų naujoms požemin÷ms
ir antžemin÷ms aikštel÷ms statyti.
• Pramon÷s parko prie Lentvario steigimas. Prad÷jus įgyvendinti šį projektą, paspart÷tų
Lentvario pramonin÷s zonos raida, gamybos įmon÷s būtų iškeltos iš centrin÷s Vilniaus
miesto dalis. Atsiradus naujoms gamybos įmon÷ms, būtų sukurta naujų darbo vietų.
Projektas buvo vykdomas kartu su keliomis įmon÷mis, turinčiomis interesą vystyti
pramon÷s parką ir aktyviai dalyvaujančioms projekto parengimo veiklose – buvo deramasi
su LR Ūkio ministerija d÷l naujo pramon÷s parko atsiradimo Vilniuje, prad÷tas parko
teritorijos planavimo procesas, vykdomi įvairūs koordinaciniai veiksmai.
•

Buvo vykdomi ir kiti projektai specifin÷ms veikloms užtikrinti mieste:
24

2009 METŲ
VILNIAUS MERO
VEIKLOS ATASKAITA

•

•

•

•

•

Automatinių ir stacionarių degalinių vietų parinkimas ir planavimo proceso organizavimas.
Šiuo projektu buvo parinktos degalinių gatvių raudonosiose linijose vietos, kuriose po
planavimo proceso bus suformuoti sklypai degalinių tinklui prapl÷sti.
Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimo vietų parinkimas parengiant Vilniaus
mieste jų išd÷stymo schemą, siekiant optimizuoti paslaugą Vilniaus miesto gyventojams
utilizuojant didelių gabaritų atliekas.
Privažiavimų prie atskirų statinių ir kitų objektų Vilniaus mieste ribų (raudonųjų linijų)
nustatymo schemos rengimo proceso organizavimas. Šiuo projektu siekiama išnaudoti
laisvas teritorijas prie gyvenamųjų namų ir įrengti automobilių stov÷jimo aikšteles
gyventojams.
Vilniaus miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų sprendinių
įgyvendinimo steb÷senos ir ataskaitų rengimo proceso organizavimas. Tai galimyb÷
įvertinti miestiečių poreikius vystant miesto pl÷trą. Parengta Bendrojo plano iki 2015 m.
leidinio leidybos dokumentacija konkursui ir administruotas leidinio leidybos procesas,
leidinį gal÷s įsigyti miestiečiai.
Pl÷tojama id÷ja įrengti laikiną stovyklavietę greta Stepono Batoro gatv÷s. Šiuo metu
prad÷tas detaliojo plano ir kitų reikalingų dokumentų rengimo procesas.

Siekiant supažindinti visuomenę su miesto planais svarbiausiais architektūriniais
projektais bei pristatyti naujos šiuolaikin÷s architektūros pasiekimus, 2009 m. suprojektuota ir
įrengta ekspozicin÷ vitrina Lukiškių aikšt÷je, kurioje keičiamos darbų ekspozicijos, pristatant
miestiečiams ir miesto svečiams. Per 2009 m. ekspozicin÷je vitrinoje buvo pristatyti Lukiškių
aikštes konkurso geriausi darbai, parodos Vilniaus architektūra 2007-2008 geriausi darbai,
Sereikiškių parko mažosios architektūros kūrybinių dirbtuvių geriausi darbai.

•
•

•

•
•

•

Kultūros ir paveldo skyrius
Išnagrin÷ti ir peržiūr÷ti 296 Statinių saugomose kultūros paveldo objektų ir vietovių
teritorijose bei apsaugos zonose projektiniai pasiūlymai.
Vykdytas nekilnojamojo kultūros paveldo objektų, vietų ir vietovių atskleidimas,
inventorizavimas, registravimas, apskaitos dokumentų rengimo organizavimas ir apskaitos
dokumentų teikimas Kultūros vertybių registrui – Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros
paveldo vertinimo tarybai pristatyta 14 vertinimo aktų projektų, kuriuose nustatytos
vertingosios savyb÷s ir teritorijos ribos.
61 kultūros paveldo statiniui, apžiūr÷jus vietoje, nustatyta jų kultūrin÷ vert÷, vykdytas
kultūros paveldo objektų ir vietovių būkl÷s bei tvarkybos darbų atrankinis tikrinimas –
patikrinta per 800 objektų.
Konsultuota maždaug 1800 interesantų.
Taip pat parengti 25 reikalavimai (raštu) sustabdyti savavališkos statybos darbus,
informuojant apie tai Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinį padalinį ir Vilniaus
apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybin÷s priežiūros
departamentą. Pamin÷tini savavališkos statybos atvejai Aušros Vartų 19 (be projekto ir
leidimo įrengtas gatv÷s raudonųjų linijų ribose į÷jimas į rūsį), Subačiaus 4 (sužalotas XIII a.
perdengimas), Subačiaus 12 (nuimta stogo danga jos nekeičiant), Savičiaus 14 (be projekto
ir leidimo įrengtas butas pal÷p÷je), Malūnų 3 (savavališkai užimta Vilnios pakrant÷) ir kiti.
Miestovaizdžio skyrius
Parengtas Vilniaus miesto teritorijų išorin÷s vaizdin÷s reklamos sklaidos schema, prekybos
tautodail÷s gaminiais vietų schemos, viešųjų automatinių tualetų išd÷stymo Vilniaus
centrin÷je dalyje schema, Verbų etnokultūros ir Vok÷s kraštovaizdžių draustinių specialieji
planai;
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Paskelbtas Lukiškių aikšt÷s suplanavimo ir simbolio „Laisv÷“ sukūrimo architektūriniomeninio projekto konkursas, Atrakcionų įrengimo, aplinkos ir miesto tvarkymo, vasaros
lauko kavinių konkursai.
Patikrinti ir patvirtinti 95 vasaros lauko kavinių projektai, 72 paminklinių kapaviečių
projektai, 12 atminimo lentų, skulptūrų ir kitų ženklų projektų, 55 antros grup÷s
nesud÷tingų statinių projektai.
Sudarytas Vilniaus istoriniuose priemiesčiuose – Rasų, Rūdninkų, Lukiškių, Antakalnio,
Žvejų – esančių ar buvusių želdinių vietų sąrašas, Senamiesčio teritorijoje buvusių želdinių
vietų sąrašas, parengtos išvados.
Susisteminti istoriniai duomenys senamiesčio aikšt÷ms ir skverams bei atskirtiems
objektams: Arklių-Karmelitų (Basokų) skvero, Daukanto aikšt÷s ir Prezidentūros sklypo,
Katedros, Rotuš÷s ir Savivaldyb÷s aikščių, Vilniaus universiteto.
Parengtas ikonografin÷s medžiagos albumas apie XIX-XX a. miesto turgus, Vilniaus
bažnyčių ir vienuolynų želdinius, Pliaterių parką ir Vizitiečių sodus. Sudarytas Vilniaus
teritorijoje numatomų 2010-2015 m. tvarkyti ir pritaikyti Sodybų dvarų sąrašas.
Konsultuoti 772 interesantai.

Bendrųjų reikalų departamentas
Interesantų aptarnavimo skyrius
Atliktos apklausos duomenimis, vilniečiai, per pastaruosius metus tur÷ję reikalų su
Savivaldyb÷s darbuotojais, iš esm÷s palankiai vertina „vieno langelio” principą aptarnaujant
lankytojus (daugiau nei pusę apklaustųjų vertina palankiai). Taip pat paaišk÷jo, kad per paskutinius
metus Savivaldyb÷je lank÷si ar kreip÷si į jos darbuotojus telefonu ar raštu kas ketvirtas (27%)
vilnietis arba jo šeimos narys. Lyginant su ankstesnių metų apklausa, besikreipiančių į Savivaldybę
asmenų skaičius padid÷jo 21 proc.
Pra÷jusiais metais Interesantų aptarnavimo skyriuje apsilank÷ apie 100 tūkst.
interesantų. Į pri÷mimus pas Savivaldyb÷s vadovus ir specialistus buvo užsiregistravę per 400
Vilniaus miesto gyventojų – iš jų 123 gyventojus pri÷m÷ Vilniaus meras Vilius Navickas.
Per 2009 metus užregistruota per 270 tūkst. dokumentų. Iš Archyve saugomų
dokumentų juridiniams faktams patvirtinti parengta per 14 tūkst. atsakymų.
Atlikus registruotų dokumentų analizę nustatyta, kad po reorganizacijos (tai yra nuo
spalio m÷n.) gaunamų ir siunčiamų dokumentų skaičius išaugo. Nors skyriuje darbuotojų sumaž÷jo
daugiau nei per pusę, gaunamieji ir siunčiamieji raštai registruojami nustatytais terminais ir tvarka.
Interesantų aptarnavimo skyrius 2009 metais pri÷m÷ 38 mokinių, studentų,
užsieniečių delegacijas, 800 svečių pravestos ekskursijos, taip pat Savivaldyb÷ dalyvavo „Atvirų
durų dienos“ projekte ir pri÷m÷ kelias delegacijas interesantų, norinčių susipažinti su Savivaldyb÷s
veikla.
2009 m. buvo patvirtinta nauja leidimų patekti į Vilniaus miesto savivaldyb÷s
administracinį pastatą ir savivaldyb÷s administracinio pastato požeminį garažą administravimo ir
automobilių laikymo požeminiame garaže tvarka.
Aprūpinimo skyrius
2009 metais Savivaldyb÷s Aprūpinimo skyrius aktyviai dalyvavo Savivaldyb÷s
įgyvendinamoje taupymo programoje. Nuo 2009 m. vasario m÷n. atsisakyta Savivaldyb÷s
padaliniams nuomojamų patalpų Lvovo g. 25 – taip sutaupyta 1,5 mln. Lt.
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Peržiūr÷jus sutartis su Savivaldyb÷s pastatą administruojančia įmone, buvo sumažinti
įkainiai ir Savivaldyb÷s pastato eksploatacijos išlaidos sumaž÷jo 44 proc.
Atsisakyta pus÷s Savivaldybei priklausančių tarnybinių automobilių, sumažinta
norma degalams, sugriežtintos automobilių naudojimo taisykl÷s.
Įgyvendinant „Saul÷lydžio“ programą ir siekiant racionaliau panaudoti savo žinioje
esančias transporto priemones, Savivaldyb÷ atsisak÷ 32 tarnybinių automobilių. 70 transporto
priemonių buvo palikta seniūnijoms, departamentų vadovams, kai kuriems administracijos
skyriams. Bendram naudojimui Savivaldyb÷s autoparke palikta 12 budinčių automobilių.
Patvirtinus naują tvarką, nepaisant pareigybių, visi padaliniai bendra tvarka naudojasi šiomis
transporto priemon÷mis.
Atsisakyti 22 automobiliai parduoti aukcione, 10 – panaudota miesto saugumo,
ugdymo įstaigų darbo palengvinimo tikslams – perduoti miesto policijai, sostin÷s darželiams,
mokykloms, vaikų globos namams ar kitoms Savivaldyb÷s įmon÷ms ar įstaigoms. Atsisakius šių
transporto priemonių preliminariais duomenimis buvo sutaupyta apie pus÷ milijono litų.

Finansų valdymo ir apskaitos departamentas
Biudžeto skyrius
2009 metais buvo patvirtintas 1,142 mlrd. Lt sostin÷s Savivaldyb÷s biudžetas.
Didžiausia miesto biudžeto dalis – 630,8 mln. Lt arba 55,2 proc. viso biudžeto teko
švietimui. Palyginus su 2008 metais užaugo švietimo įstaigoms skiriamos l÷šos – 2009 metais jos
sudar÷ daugiau kaip 99,2 mln. Lt. Moksleivio krepšeliui finansuoti iš specialiosios tikslin÷s
dotacijos buvo skirta 340,6 mln. Lt, Savivaldyb÷s l÷šų švietimui – 290,2 mln. Lt.
Kitos didžiausios miesto išlaidos buvo skirtos socialinei apsaugai (111,2 mln. Lt arba
9,7 proc.), miesto tvarkymui (74,4 mln. Lt arba 6,5 proc.), Savivaldyb÷s veiklos funkcijoms (143,9
mln. Lt arba 12,5 proc.).
2009 metų investicijų programai įgyvendinti iš visų finansavimo šaltinių buvo skirta
360,9 mln. Lt. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų 2009 m. Savivaldyb÷s investicinių projektų
finansavimui buvo gauta daugiau kaip 102,7 mln. Lt.
Siekiant paviešinti Savivaldyb÷je susidariusią finansinę situaciją 2009 m. pradžioje
Savivaldyb÷s (buvusio) Finansų departamentas įvertino finansinę veiklą. Šis įvertinimas buvo
pagrindu 2009 m. balandžio 15 d. miesto taryboje priimti rezoliuciją:
• buvusios valdžios vykdomi nauji projektai buvo prad÷ti neatsižvelgiant į realias miesto
biudžeto ir nebiudžetinių finansinių išteklių galimybes, neatsižvelgiant į prioritetus ir be
strateginio planavimo.
• Kreditorinis miesto biudžeto įsiskolinimas per 2007 m. – padid÷jo 212 mln. lt, per 2008 m.
– padid÷jo 182 mln. lt.
• Įsiskolinimo padid÷jimą l÷m÷ tai, kad buvo prad÷ti įgyvendinti neplanuoti projektai ir
įvairūs rekonstrukcijos darbai – išleista l÷šų, neatsižvelgiant į finansines galimybes.
• Iki 2008 metų pabaigos Savivaldyb÷s biudžetas negavo per 100 mln. litų planuotų pajamų,
tačiau metiniuose biudžetų patikslinimuose išlaidos ne tik nebuvo mažinamos, bet ir
didinamos.
• Vieši pirkimai vykdomi galvojant apie planines biudžeto pajamas – sudarin÷jamos sutartys
darbams ir paslaugoms pirkti, nors faktiškai realių pinigų visų darbų ir paslaugų sumai
apmok÷ti nebuvo.
• Viešųjų pirkimų konkursus laim÷davo didžiausias kainas pasiūliusios įmon÷s.
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•

•

kreditorinį įsiskolinimą didino tokie politiniai sprendimai, kai metinių biudžetų projektuose
einamosioms miesto išlaidoms sąmoningai buvo planuojama mažiau asignavimų, o tai, kas
buvo tokiu būdu „sutaupoma“ buvo nukreipiama naujiems investiciniams projektams
finansuoti.
kreditorinis buvusios valdžios miesto biudžeto įsiskolinimas 2009 metų vasario m÷n. siek÷
767,6 mln. lt

Investicinių projektų skyrius
Augant miesto infrastruktūros gerinimo ir pl÷tros poreikiui daugelis pasaulio miestų, kaip ir mes,
susiduria su projektų finansavimo problemomis. Tod÷l šiuo metu itin svarbi viešojo ir privataus
sektorių partneryst÷ – pritraukti privatų kapitalą į viešojo sektoriaus inicijuojamus projektus
taikant PPP modelį. Šiandien tai – viena iš alternatyvų norint „nesustingti“, jud÷ti pirmyn,
atgaivinti miesto ekonomiką (Meras Vilius Navickas)
Investicinių projektų skyrius dalyvauja formuojant Vilniaus miesto investicijų
politiką, skatinant privačias investicijas, formuojant teigiamą investicin÷s aplinkos įvaizdį, stebi
miesto investicinę aplinką bei jos pokyčius, rengia ir įgyvendina viešosios ir privačios partneryst÷s
investicijų projektus, tokius kaip Nacionalinio stadiono, Požeminių automobilių stov÷jimo aikštelių
statybos, Daugiafunkcinio kultūros centro, Balsių mokyklos, miesto švietimo įstaigų
rekonstrukcijos, Lazdynų baseino remonto, kolumbariumo Suderv÷s kapin÷se statybas ir kitus. Per
2009 m. dirbant su šiais projektais nuolat dalyvauta projektų įgyvendinimo darbo grupių veikloje,
investuotojų paieškose, susitikimuose su suinteresuotais asmenimis, institucijomis, bankais.
2009 m. prad÷ti ir šiais metais tęsiami Kalvarijų turgaviet÷s nuomos, P÷sčiųjų tunelių
statybos ir valdymo ir gatvių rekonstrukcijos, privačios mokyklos Fabijonišk÷se, Santariškių
darželio statybų projektai, taip pat paskelbti konkursai vasaros lauko kavin÷ms 2009-2011 m.
įrengti ir eksploatuoti.
Investicinių projektų skyrius nuo 2003 m. kasmet dalyvauja Tarptautin÷je
Nekilnojamojo turto ir investicijų parodoje MIPIM Prancūzijoje. MIPIM paroda yra vienas
didžiausių ir įžymiausių kasmetinių renginių. 2009 metais Vilnius parodoje buvo pristatytas kaip
Europos kultūros sostin÷. Parodos metu buvo platinama žinia apie šį Vilniaus miestui svarbų
projektą, pristatomi miesto investiciniai projektai. Stende buvo rengiamos konferencijos ir
pristatymai apie Lietuvos ekonominę, teisinę, mokestinę ir nekilnojamojo turto rinkas.
Skyriaus iniciatyva dirbama su Studentų įsitraukimo programa rengiant VPSP
galimybių studijas. Parengti pasiūlymai universitetams, vyko susitikimai su VU Teis÷s ir
Ekonomikos fakultetų ir VGTU Statybos fakulteto atstovais d÷l galimyb÷s pritraukti gabius
studentus rengiant viešojo ir privataus sektorių partneryst÷s (VPSP) galimybių studijų atskiras
dalis.
Skyrius bendradarbiauja su vietos ir užsienio institucijomis privačių investicijų
pritraukimo ir projektų įgyvendinimo klausimais, konsultuojamasi su suinteresuotomis šalimis.
Palaikomi nuolatiniai kontaktai su LEPA, Ūkio ir Finansų ministerijomis, Europos rekonstrukcijos
ir pl÷tros banku, Šiaur÷s investicijų banku, Lietuvos nekilnojamojo turto pl÷tros agentūra, Lietuvos
investicijų forumu, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija, 3P asociacija.

Teis÷s departamentas
Teis÷s departamentas 2009 m. administravo 1115 teisminių bylų, vidutiniškai
kiekvienas juristas administravo po 60 bylų. Kiekvienais metais pastebimai did÷ja administruojamų
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bylų kiekis: 2008 m. – 754 teismin÷s bylos, 2007 m. – 630 teisminių bylų, 2006 m. – 522 teismin÷s
bylos. Teis÷s departamento specialistai 2009 m. dalyvavo 1610 teismo pos÷džių.
Manytina, kad, didelę įtaką administruojamų bylų kiekio did÷jimui turi sud÷tinga
ekonomin÷ situacija šalyje bei pasikeitusi Lietuvos teismų praktika d÷l Vilniaus miesto
savivaldyb÷s atsakomyb÷s už socialinių būstų nuomininkų skolas už šilumos energiją, elektrą ir
pan. D÷l aukščiau min÷tų priežasčių:
• daug÷ja socialinio būsto nuomininkų, kurie nemoka už komunalines ir kitas paslaugas.
2009 m. parengta 70 ieškinių d÷l skolų išieškojimo, nuomos sutarčių nutraukimo ir
iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų. Atsižvelgiant į šiandieninę ekonominę situaciją, tokio
pobūdžio bylų 2010 metais sparčiai daug÷s, nes yra šimtai skolininkų, kurie n÷ karto
nemok÷jo SĮ „Vilniaus miesto būstas“ ir kitiems tiek÷jams.
• 2009 m. pastebimai išaugo teisminių bylų skaičius d÷l socialinio būsto nuomininkų
įsiskolinimo už šilumos energiją UAB „Vilniaus energija“ bei gyvenamuosius namus
administruojančioms įmon÷ms (atsakovai šiose bylose yra Savivaldyb÷). Šiuo metu
administruojamos 236 tokios kategorijos teismin÷s bylos (2007 m. – 136 teismin÷s bylos).
Teismams tenkinant UAB „Vilniaus energija“ ieškinius, departamentas kiekvienu atveju,
siekdamas išsiieškoti priteistą sumą iš nuomininko, pareng÷ 21 regresinį ieškinį. Ateityje
tokio pobūdžio ieškinių gerokai daug÷s.
• Prast÷jant juridinių asmenų galimyb÷ms atsiskaityti su Savivaldybe už valstybin÷s žem÷s
nuomą ir siekiant išvengti Savivaldybei nepalankių procesų (pvz juridinių asmenų bankroto
atvejų), kreipiamasi į teismą d÷l žem÷s nuomos mokesčio išieškojimo. Parengti 84 ieškiniai
d÷l žem÷s nuomos skolų išieškojimo 1815780,96 Lt sumai. Teismų sprendimais patenkinus
Savivaldyb÷s ieškinius d÷l žem÷s nuomos skolų, antstoliams d÷l išieškojimo perduota 19
teisminių bylų, 641521,96 Lt sumai. Pažym÷tina, kad prasid÷jus teisminiams procesams,
kai kurie juridiniai asmenys skolą sumok÷jo geruoju – tokiu būdu sumok÷ta skola siekia
142622,71 Lt. Kadangi dauguma ieškinių d÷l žem÷s nuomos išieškojimo buvo parengti
paskutinį šių metų ketvirtį, tad ženklūs darbo rezultatai prognozuojami 2010 metams.
Siekiant ginti Savivaldyb÷s interesus Teis÷s departamentas taip pat reng÷ ieškinius
d÷l įvairių skolų išieškojimo. Atkreiptinas d÷mesys, kad iš visų 2009 metais baigtų administruoti
teisminių bylų (kuriuose yra priimti galutiniai teismų sprendimai) daugiau nei 90 procentų bylų
baig÷si palankiai Vilniaus miesto savivaldybei ar Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracijai.
2009 m. Teis÷s departamento specialistai suderino Savivaldyb÷s teis÷s aktų projektus:
3223 Administracijos direktoriaus įsakymus, 605 Tarybos sprendimus, pateikta 120 teisinių išvadų
Savivaldyb÷s vadovybei ir departamentams.
Specialistai dalyvauja įvairiose komisijose, darbo grup÷se, įvairaus lygio
pasitarimuose. Dalis darbo grupių ir komisijų yra nuolatinio pobūdžio. 2009 m. apytikriai
dalyvauta 400 komisijų, darbo grupių ir pasitarimų veikloje.
Teis÷s departamentas derina Savivaldyb÷s administracijos sudaromų sutarčių
projektus, tikrina jų atitikimą teis÷s aktams, pagal suteiktus įgaliojimus atstovauja Savivaldybei,
Savivaldyb÷s administracijai ir jos struktūriniams padaliniams notarų kontorose. 2009 m. buvo
suderintos 728 sutartys.
Vilniaus miesto savivaldyb÷ yra visiškai atsiskaičiusi su savininkais (piliečiais)
atkuriant nuosavyb÷s teises į gyvenamuosius namus, jų dalis, butus, valstyb÷s biudžetui išskyrus
tikslines l÷šas. Šiuo metu vyksta tęstinių darbų procesas. 2009 m. buvo administruojama 15
teisminių bylų, kuriose vyko teisminiai ginčai nuosavyb÷s teisių atkūrimo srityje.
Pirminę teisinę pagalbą vilniečiams teikia Vilniaus miesto savivaldyb÷s
administracijos Teis÷s departamento Teisin÷s pagalbos skyriaus darbuotojai. Gyventojams
užtikrinama galimyb÷ kreiptis teisin÷s pagalbos kiekvieną darbo dieną, visomis darbo valandomis.
Specialistai teikia konsultacijas žodžiu, padeda surašyti prašymus valstyb÷s ir savivaldybių
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institucijoms, antrinei teisinei pagalbai gauti, veda pirmin÷s teisin÷s pagalbos apskaitą. Pirminei
teisinei pagalbai asmenys turi galimybę užsiregistruoti telefonu. Pareišk÷jams paskiriamas
pri÷mimo laikas ne v÷lesnis kaip 5 dienos nuo kreipimosi dienos.
Iš viso pirmin÷ teisin÷ pagalba suteikta 5829 pareišk÷jams. Teisin÷ pagalba teikiama
šeimos, darbo, socialin÷s apsaugos, žem÷s, nuosavyb÷s, administracin÷s, baudžiamosios ir civilin÷s
teis÷s srityse.
Civilin÷s metrikacijos skyriuje įrašyti 5 680 santuokos sudarymo, 10 500 gimimo, 6
002 mirties, 1 915 santuokos nutraukimo ir 4 592 civilin÷s būkl÷s akto įrašo papildymo, pakeitimo,
ištaisymo įrašai. Surinkta 441 975 Lt valstyb÷s rinkliavos už civilin÷s būkl÷s aktų registravimą,
civilin÷s būkl÷s aktų įrašų pakeitimą ir papildymą bei dokumentų, patvirtinančių civilin÷s būkl÷s
akto įrašą, išdavimą.
Į apskaitą įtrauktos 1 044 bažnyčios nustatyta tvarka sudarytos santuokos ir 1 635
užsienyje sudarytos santuokos, 2 917 vaikų, gimusių užsienio valstyb÷se, gimimų ir 195 asmenų,
mirusių užsienio valstyb÷se, mirčių. Įregistruoti 1 185 t÷vyst÷s pripažinimai, 104 t÷vyst÷s
nustatymai ir nuginčijimai, 54 įvaikinimai. Parengtos 577 vardo, pavard÷s, tautyb÷s pakeitimo
bylos ir pateiktos LR teisingumo ministerijai tvirtinti. Dalyvauta 22 teismo pos÷džiuose civilin÷s
metrikacijos klausimais.

Rinkodaros ir viešųjų ryšių skyrius
Rinkodaros ir Viešųjų ryšių skyrius per 2009 metus pareng÷ ir išplatino per 1000
pranešimų žiniasklaidai įvairiais aktualiais miestui klausimais. Pareng÷ ir praved÷ apie 50 Spaudos
konferencijų aktualiausiomis miestui temomis.
RVR skyrius dalyvavo mieste vykusių sporto, kultūros, švietimo, saugaus miesto
projektų, renginių, švenčių, konkursų ir kt. organizacinių komitetų darbo grupių veikloje, pačiuose
renginiuose.
Pareng÷ medžiagą 40-iai radijo laidų „Raktas“ („Žinių radijas“), užsakomiesiems
Savivaldyb÷s puslapiams: laikraščiui „Obzor“ (52 psl. per metus), laikraščiui „Lietuvos žinios“ (25
psl. per metus), „Lietuvos rytas‘ priedas „Sostin÷“ (52 psl. per metus), „Vilniaus diena“ (52 psl. per
metus).
Surengti 2 interviu su Savivaldyb÷s specialistais ir vadovais LTV laidoje „Labas
rytas“, 2 interviu žurnale „Veidas“ ir „Economist“.
Parengti dokumentai ir pasirašytos barterin÷s sutartys su UAB „Flobis“ („Obzor“),
UAB „Lietuvos rytas“ („Sostin÷“), UAB „Diena Media“, UAB „Lietuvos žinios“, UAB „Žinių
radijas“. Atspausdinti ir paskleisti mieste „Turto reformos“ plakatai, pagaminti „Turto reformos“
klipai, rodomi miesto ACM ekranuose.
Per dieną atsakyta vidutiniškai į 10 įvairių žiniasklaidos priemonių atstovų
skambučių, per savaitę vidutiniškai parengta apie 15 atsakymų į žurnalistų paklausimus
elektroniniu paštu įvairiais miestui aktualiais klausimais.
Du kartus per m÷nesį, po kiekvieno miesto Tarybos pos÷džio, parengta žiniasklaidai
po 2 pranešimus Tarybos pos÷džiuose priimtais svarbiausiais klausimais.
Kiekvienos švent÷s, svarbesnio renginio proga rašytos kalbos, sveikinimai merui, mero
pavaduotojams, Administracijos vadovams.

Aplinkos apsaugos skyrius
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Vieni svarbiausių skyriaus darbų – 2009 m. vykdytos ir įgyvendinamos 2008-2011 m.
Vilniaus miesto oro taršos mažinimo veiksmų programoje numatytos priemon÷s, padedančios
sumažinti oro taršą Vilniaus mieste. Įgyvendinant programą buvo siekiama šių svarbiausių tikslų:
• Sumažinti poreikį ir apriboti patrauklumą važiuoti automobiliu į miesto dalis, kuriose d÷l
autotransporto susidaro didel÷ oro tarša, sukurti alternatyvias susisiekimo sąlygas. Siekiant
šio tikslo, nustatytos zonos, kur didesnis gyventojų tankumas ir jose d÷l automobilių
transporto taršos susidaro aukšta teršalų koncentracija. Atliktas papildomas oro taršos
sklaidos modeliavimas. Nustatytos zonos ir gatv÷s, kuriomis galima nukreipti dalį
automobilių srauto. Naudojantis šiais duomenimis, paruoštas koncepcinio oro kokyb÷s
gerinimo modelio Vilniuje projektas.
• Pagerinti autotransporto priemonių techninę būklę, jos kokyb÷s kontrolę, didinti ekologiškų
degalų dalį. Vykdant šiuos darbus, s÷kmingai įgyvendinamas projektas d÷l alternatyvių
naftos produktams degalų – gamtinių dujų naudojimo miesto maršrutiniuose autobusuose.
Be oro taršos mažinimo programos, tarp svarbesnių skyriaus vykdomų darbų –
požeminio vandens, sąvartynų monitoringas ir valstybin÷s triukšmo kartografavimo programos
įgyvendinimas.
Požeminio vandens monitoringas buvo vykdomas pagal 2007-2009 m. Vilniaus
miesto aplinkos steb÷senos (monitoringo) ir kokyb÷s valdymo programą, jos tikslas – vandens
m÷ginių ÷mimas ir tyrimas. Vilniaus miesto savivaldyb÷s požeminio vandens monitoringo tinklą
2009 m. sudar÷ 45 steb÷jimo taškai (8 šuliniai, 23 gręžiniai ir 14 šaltinių). Pagal atliktų tyrimų
duomenis rūgštingumo-šarmingumo rodiklio pH vert÷s artimos 7, tai rodo, kad vanduo Vilniuje yra
švarus ir tik atskiruose taškuose – daugiausia šuliniuose ir šaltiniuose rasta nitratų, druskų.
Monitoringo duomenimis sumaž÷jo vandens tarša gręžiniuose ties Operos ir baleto teatru, Pylimo
g. Matavimai parod÷, kad vandens lygiai gręžiniuose ir šachtiniuose šuliniuose 2009 m. randami
giliau, manoma, kad tai susiję su klimato kaita.
Pagal 2007-2009 m. programą buvo vykdomas uždarytų sąvartynų aplinkos
monitoringas, atlikta Fabijoniškių, Polocko, Mickūnų, Lentvario sąvartynų steb÷sena ir tyrimai.
Vilniaus Aplinkosaugos forume pristatyti Vilniaus aglomeracijos automobilių, oro,
geležinkelio transporto, pramon÷s objektų skleidžiamo triukšmo žem÷lapiai. 2009 m. parengta ir
pateikta Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybai tvirtinti Vilniaus miesto savivaldyb÷s triukšmo
kartografavimo, prevencijos ir mažinimo 2009-2013 m. programa.
Parengtos ir Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos sprendimu patvirtintos Vilniaus
miesto savivaldyb÷s želdynų ir želdinių apsaugos taisykl÷s. Jomis siekiama užtikrinti želdynų ir
želdinių išsaugojimą kaip estetiškai, ekologiškai, istoriškai ir kultūrai svarbius kraštovaizdžio
elementus.
Parengta ir patvirtinta Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo
aikštelių išd÷stymo vietų Vilniaus miesto savivaldyb÷s teritorijoje schema. Komunalinių atliekų ir
antrinių žaliavų konteinerių pastatymo vietos suvestos į Vilniaus miesto savivaldyb÷s GIS
duomenų bazę. Parengta ir patvirtinta 12-os Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių išd÷stymo
vietų Vilniaus mieste schema.
Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos sprendimu, patvirtinti nauji komunalinių atliekų
surinkimo ir išvežimo tarifai; vienos tonos mišrių komunalinių atliekų pri÷mimo į Vilniaus regiono
komunalinių atliekų sąvartyną „vartų mokestis“; maksimalus komunalinių atliekų tvarkymo tarifas
už 1 m2 naudingo ploto per m÷nesį fiziniams ir juridiniams asmenims, naudojantiems
kolektyvinius konteinerius.
Sumažinus vienos tonos komunalinių atliekų pri÷mimo į regioninį komunalinių
atliekų Kazokiškių sąvartyną „vartų mokestį“ bei atliekų surinkimo ir išvežimo tarifus (jei mišrios
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komunalin÷s atliekos surenkamos iš konteinerių, esančių atliekų šalinimo šachtose), nuo 50 iki 30
proc. sumaž÷jo gyventojams komunalinių atliekų išvežimo kaina.

Dokumentų valdymo skyrius
Savivaldyb÷s Dokumentų valdymo skyrius organizuoja dalykinį ir techninį Tarybos
kolegijos pos÷džių rengimą, redaguoja, registruoja ir tvarko Savivaldyb÷je rengiamus teis÷s aktus
(Tarybos sprendimų projektus, Tarybos kolegijos protokolinių nutarimų projektus, mero potvarkių
projektus, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus).
Per 2009 metus įvyko 36 Tarybos kolegijos pos÷džiai, kuriems parengta ir pateikta
apie 1181 Tarybos kolegijos protokolinių nutarimų ir Administracijos direktoriaus įsakymų
projektų bei jų rengimo dokumentų. Šių teis÷s aktų projektai buvo apsvarstyti Tarybos kolegijos
pos÷džiuose. Priimti ir pasirašyti 1061 Tarybos kolegijos protokoliniai nutarimai.
Užregistruotas 661 mero potvarkis, 4057 Administracijos direktoriaus įsakymai, 123
Savivaldyb÷s administracijos direktoriaus įsakymais patvirtintos sutartys ir susitarimai, be min÷tų
teis÷s aktų suredaguota per 10000 raštų, kuriuos pasiraš÷ meras, mero pavaduotojai ir
Administracijos vadovai.
Vilniaus miesto savivaldyb÷s Informacin÷je dokumentų valdymo sistemoje „@vilys“
nuo 2009 metų sausio 5 d. iki gruodžio 31 d. užregistruotiems 241916 gaunamiesiems ir
Savivaldyb÷s veiklos dokumentams suformuluotos 124306 vykdymo užduotys, iš jų pagal mero,
mero pavaduotojų, Administracijos direktoriaus ir Administracijos direktoriaus pavaduotojų
rezoliucijas suformuluotos 15385 užduotys, iš jų ypatingos kontrol÷s užduočių – 3300, paprastos
kontrol÷s – 1311, nekontroliuojamosios – 10774.

ES projektų koordinavimo skyrius
2009 metais Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracija baig÷ įgyvendinti Vilniaus
pietinio aplinkkelio projektą „IXB transporto koridoriaus trūkstamos grandies statyba – Vilniaus
pietinis aplinkkelis“. Iš ES Sanglaudos fondo skirta - 142936287 Lt.
2009 metais prad÷ti projektai:
• Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracija prad÷jo įgyvendinti valstybin÷s reikšm÷s
projektą „Transeuropinio tinklo jungtis - Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio I etapas
(nuo Oslo g. iki L. Asanavičiūt÷s g.)“, kuriam numatyta 139653,00 tūkst. Lt ES fondų ir
Valstyb÷s biudžeto l÷šų.
• Įgyvendinant projektą pagal regioninę priemonę „Regionin÷s pl÷tros tobulinimas, regionų
pl÷tros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai pl÷tros planai“, prad÷tas
rengti Vilniaus miesto 2010-2020 metų strateginis planas. Projektui skirta – 612,000 tūkst.
Lt. ES fondų l÷šų.
• Pagal regioninę priemonę „Teritorijų planavimas“ VMSA prad÷jo įgyvendinti projektą,
skirtą naujų transporto rūšių Vilniaus mieste specialiojo plano rengimui. Projektui skirta –
701,108 tūkst. Lt. ES fondų l÷šų.
• Savivaldyb÷s įstaigos: Vilniaus miesto universitetin÷ ligonin÷, VŠĮ Mykolo
Marcinkevičiaus ligonin÷, VŠĮ Antakalnio poliklinika, Vilniaus Grigiškių vidurin÷
mokykla, Vilniaus Simono Stanevičiaus vidurin÷ mokykla, Vilniaus Baltupių vidurin÷
mokykla, Lazdynų vidurin÷ mokykla, A. Vienuolio pagrindin÷ mokykla, Vilniaus Jaruzal÷s
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vidurin÷ mokykla, Vilniaus miesto S. Kovalevskajos vidurin÷ mokykla, Vilniaus Joachimo
Lelevelio vidurin÷ mokykla, Vilniaus Salom÷jos Neries gimnazija prad÷jo vykdyti
energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektus pagal regioninę ir valstybinę
priemones „Viešosios paskirties pastatų renovavimas“. Projektams numatyta 33841,39
tūkst. Lt. ES fondų ir Valstyb÷s biudžeto l÷šų.
Savivaldyb÷s biudžetin÷ įstaiga „Vilniaus vaikų invalidų ugdymo centras „Viltis“ prad÷jo
įgyvendinti nestacionarių socialinių paslaugų srities projektą „Vilniaus vaikų invalidų
ugdymo centro „Viltis“ infrastruktūros pl÷tra ir modernizavimas“, kuriam skirta 3492,79
tūkst. Lt. ES fondų l÷šų.
VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras prad÷jo vykdyti projektą „Vilniaus miesto
psichikos sveikatos ūmios psichiatrijos paslaugų modernizavimas“ pagal valstybinę
priemonę
„Psichiatrijos stacionaro modernizavimas“. Projektui numatyta - 850,00 tūkst. Lt. ES fondų
ir Valstyb÷s biudžeto l÷šų.
Lazdynų, Naujininkų, naujosios Vilnios, Antakalnio, Šeškin÷s, Centro poliklinikos,
Vilniaus greitosios pagalbos universitetin÷ ligonin÷, Vilniaus miesto universitetin÷ ligonin÷
prad÷jo vykdyti projektus pagal valstybinę priemonę „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo
ir slaugos paslaugų pl÷tra bei stacionaro paslaugų optimizavimas“. Paramos l÷šos 19594,28 tūkst. Lt. *
VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetin÷ ligonin÷ prad÷jo įgyvendinti projektą, skirtą
ligonin÷s operacinio bloko rekonstravimui pagal valstybinę priemonę „Asmens sveikatos
priežiūros įstaigų, teikiančių skubią medicinos pagalbą traumų ir kitais išorinių priežasčių
sąlygotų būklių atvejais, infrastruktūros atnaujinimas“. Paramos l÷šos – 29200,00 tūkst.Lt. *

*

- Projektams 2009 m. IV ketvirtyje skirta parama. Nežinoma, ar pasirašytos paramos sutartys. Projekto
įgyvendinimo pradžia - paramos sutarties pasirašymo data.

Informacinių technologijų skyrius
Informacinių technologijų skyrius, vykdydamas 7 Savivaldyb÷s veiklos plano
programos „Informacin÷s visuomen÷s pl÷tra“ pagrindinius tikslus ir siekdamas numatytų rezultatų
2009 metais:
• Pareng÷ ir pateik÷ paraiškas Europos Sąjungos finansuojamiems projektams darbuotojų
geb÷jimų tobulinimui, „vieno langelio“ principo tobulinimui Savivaldyb÷s administracijoje,
Savivaldyb÷s veiklos procesų ir procedūrų visapusiško tyrimui ir optimizavimui, E
demokratijos įgyvendinimui.
• Įdieg÷ Interaktyvios mokyklos informacinę sistemą keturiose pilotin÷se Vilniaus miesto
mokyklose. Sistema sudaryta iš penkių komponenčių: elektroninio dienyno, dokumentų
valdymo sistemos, ataskaitų sistemos, atestatų ir pažym÷jimo spausdinimo sistemos ir
komponenčių valdymo įrankio. Šiuo metu sistema yra tobulinama ir testuojama mokyklų
realaus darbo metu. Įdiegus sistemą bus sumažintos mokyklų laiko ir popieriaus sąnaudos,
pagerinta komunikacija ir informacijos apsikeitimas tarp mokinių, mokytojų ir t÷vų.
• Sukūr÷ centralizuotą pri÷mimo į ikimokyklines ugdymo įstaigas duomenų bazę, kur t÷vai
gali pamatyti laisvas vietas darželiuose.
• Įdieg÷ miesto problemų pl÷tinio „Buitinių atliekų monitoringo sistemos“ administracinę
dalį ir surinko bei perk÷l÷ dalį duomenų d÷l laikinų atliekų laikymo vietų į elektroninę
formą. Sistema leis atsakingiems Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracijos daliniams
gauti konstruktyvią informaciją apie atliekų aikštelių būklę, asmenis neturinčius atliekų
išvežimo sutarčių, atliekų vež÷jų išvežtus ir sąvartynų priimtus atliekų kiekius. Šiuo metu
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diegiama sistemos viešoji dalis, kuri suteiks prieigą prie sistemos Vilniaus miesto
gyventojams, kurie tur÷s galimybę pranešti apie atliekų vež÷jų darbo kokybę ir nurodyti
žem÷lapyje konkrečias vietas.
Vykd÷ Finansų valdymo sistemos diegimą BĮ „Biudžetinių įstaigų buhalterin÷ apskaita“.
Prad÷tas „Personalo ir darbo užmokesčio apskaitos“ sistemos diegimo analiz÷s etapas.
Projektas v÷liau bus integruotas į bendrą FVAS sistemą.
Įdieg÷ informacinių technologijų infrastruktūros priežiūros ir administravimo priemones,
kurių d÷ka atliekamas centralizuotas kompiuterinių darbo vietų automatinis operacin÷s
sistemos atnaujinimų, programin÷s įrangos diegimas, antivirusin÷s programos diegimas ir
centralizuota kompiuterin÷ virusų patikra, tarnybinių stočių (serverių) programin÷s ir
technin÷s įrangos steb÷sena ir veikia gedimų persp÷jimo sistema.
Informacijos valdymo sistemos „@vilys“ tobulinimo darbai: įdieg÷ vidinių Savivaldyb÷s
dokumentų (tarnybinių raštų) bepopierinę versiją.

Personalo skyrius
Pertvarkę Savivaldyb÷s valdymą ir struktūrą, atsisak÷me funkcijų dubliavimo, neliko Savivaldybei
nepriklausančių funkcijų, sumaž÷jo biurokratijos, sutaup÷me mokesčių mok÷tojų l÷šų (meras Vilius
Navickas).
Siekiant užtikrinti efektyvesnį ir skaidresnį miesto valdymą, 2009 m. Vilniaus miesto
taryba patvirtino sprendimą d÷l Savivaldyb÷s valdymo ir struktūros.
Vilniaus miesto savivaldyb÷je (kartu su seniūnijomis) iki 2009 m. spalio m÷n. buvo
980 etatų, 28 iš jų – neužimti.
Iš 952 Savivaldyb÷s darbuotojų po reorganizacijos Administracijoje liko 710 – iš jų
50 tur÷tų perimti Apskrities funkcijas jos naikinimo atveju. Po reorganizacijos Sekretoriate liko
dirbti 38 darbuotojai, o Savivaldyb÷s kontrol÷s ir audito tarnyboje – 20 darbuotojų.
D÷l sumaž÷jusių valdymo išlaidų 2009 m. buvo sutaupyta apie 3 mln. litų, o
ateinančiais metais ketinama sutaupyti nuo 15 iki 20 mln. litų mokesčių mok÷tojų l÷šų.
Pertvarkius valdymą, dalis Savivaldyb÷s funkcijų perduota seniūnijoms, Savivaldybei
priklausančioms ir privačioms įmon÷ms.

•
•
•
•
•
•
•
•

Optimizuojant Savivaldyb÷s administracijos struktūrą:
Finansų departamentas buvo pertvarkytas į Finansų valdymo ir apskaitos departamentą – tai
leido centralizuoti finansų planavimą ir apskaitą.
Turto departamentas pertvarkytas į Turto valdymo ir verslo paslaugų departamentą – kai
kurie skyriai panaikinti arba jų funkcijos perduotos kitiems departamentams.
Miesto ūkio departamentas pertvarkytas į Komunalinio ūkio departamentą, kai kurių
funkcijų atsisakant, kai kurias perduodant seniūnijoms.
Socialinių reikalų departamentas pertvarkytas į Socialinių reikalų ir sveikatos
departamentą, akcentuojant sveikatos priežiūros svarbą.
Kultūros ir ugdymo departamentą padalintas į du atskirus – Kultūros, sporto ir turizmo bei
Švietimo departamentus.
Pastarąjį departamentą nuspręsta įkurti d÷l ypatingos švietimo svarbos – šios funkcijos
vykdymui skiriama pus÷ Savivaldyb÷s biudžeto.
Saugaus miesto departamentas pertvarkytas į Civilin÷s saugos ir viešosios tvarkos
departamentą – neliko Kontrol÷s poskyrio, kuris integruotas į Viešosios tvarkos skyrių.
Panaikintas Personalo departamentas, kurio funkcijas dabar vykdo Personalo skyrius.
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Naujai įkurtą Bendrųjų reikalų departamentą sudaro Personalo departamento žinioje buvęs
Interesantų aptarnavimo skyrius bei buvę savarankiški skyriai – Aprūpinimo ir Transporto.

Užsienio ryšių skyrius
Birželį Vilniuje įvyko Tarptautinis merų forumas „Kultūra – miesto raidos šaltinis“.
Europos valstybių sostinių vadovai – merai arba jų deleguoti pavaduojantys asmenys, miestų tarybų
nariai, mokslininkai, menininkai ir žurnalistai diskutavo apie miestų kultūrą, miestų gyventojų
kūrybiškumą, dalinosi įžvalgomis ir patirtimi įgyvendinant įvairius kultūros projektus įvairiose
miestų erdv÷se. Merų forumas – reikšmingas tarptautinis renginys, kuriame dalyvavo atstovai
daugiau kaip iš 30-ies užsienio miestų ir iš „Union of the Baltic Cities” organizacijos. Vilniuje
vieš÷jo 11 merų, 10 vicemerų ir tarybos narių iš bendradarbiaujančių su Vilniumi miestų – Oslo,
Milano, Tbilisio, Čikagos, Taip÷jaus, Minsko, Sankt Peterburgo ir kitų.
Europos kultūros sostin÷s titulo perdavimas Europos kultūros sostin÷ms 2010 – Pečui,
Esenui ir Stambului. Vilniaus paveikslų galerijoje vykusioje ceremonijoje dalyvavo ir Baltijos šalių
sostinių – Rygos ir Talino vadovai.
Vilniuje įvyko Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO)
Parlamentin÷s Asambl÷jos aštuonioliktoji metin÷ sesija. Asambl÷ja pri÷m÷ dvi Lietuvos inicijuotas
rezoliucijas: „D÷l energetinio saugumo“ ir Slov÷nijos delegacijos nario Roberto Bateli ir Lietuvos
Respublikos Seimo delegacijos ESBO PA pirminink÷s Vilijos Aleknait÷s-Abramikien÷s parengtą
rezoliuciją „Padalintosios Europos suvienijimas: žmogaus teisių ir pilietinių laisvių apsauga 21jame amžiuje ESBO regione“.
Pasaulio miestų forume, skirtame miestų kovos su ekonomikos ir finansų krize
aptarimui įvyko mero Viliaus Navicko ir JAV viceprezidento Josepho Bideno susitikimas. Šio ir
kitų susitikimų su forumo dalyviais metu aptarti investicijų ir kiti Vilniui aktualūs klausimai.
Vilniaus vadovų ir verslininkų delegacijos vizitas į Maskvą – jo metu tartasi d÷l
palankesnių verslo sąlygų Lietuvos verslui Maskvoje, pasirašyta sutartis d÷l sklypo Vilniaus namų
statybai nuomos.
Viešųjų pirkimų skyrius
Per 2009 metų laikotarpį Viešųjų pirkimų skyrius įvykd÷ 109 pirkimus, sudar÷ 77
sutartis, atmet÷ pasiūlymus 4-ioms paslaugoms, nutrauktos 4 paslaugų ir 2 darbų pirkimo
procedūros, nebuvo gauta pasiūlymų 4 paslaugoms. Taip pat nuo pra÷jusių metų tęsiamos pirkimo
procedūros 18-kai pirkimų, t.y. pirkimai paskelbti, vykdomos pirkimo procedūros, tačiau sutartys
dar nesudarytos.
2009 m. Vilniaus miesto savivaldyb÷s Viešųjų pirkimų skyrius sureng÷ paslaugų
pirkimus beveik už 56 mln. litų, už 8,5 mln. litų – darbų, iš viso – daugiau nei už 64 mln. litų.
Tais pačiais metais buvo nupirkta ir mažos vert÷s (iki 20 tūkst. Lt) paslaugų už 131
tūkst., prekių – beveik už 42 tūkst.ir darbų – beveik už 1 mln. 300 tūkst. litų, įvykdyti ir kitų
organizacijų pirkimai – daugiau nei už 87 mln. litų.
Didžiausias ir svarbiausias 2009 m. Viešųjų pirkimų skyriaus atliktas darbas –
parengti dokumentai ir įvykdyti vieno darželio ir 10 sostin÷s mokyklų pastatų renovavimo darbų
pirkimai: lopšelio-darželio „Pasaka“, Žemynos ir Salom÷jos N÷ries gimnazijų, Sofijos
Kovalevskajos, Antano Vienuolio pagrindinių mokyklų, Jeruzal÷s, Joachimo Lelevelio, Grigiškių,
Baltupių, Simono Stanevičiaus ir Lazdynų vidurinių mokyklų.
Visa informacija apie Savivaldyb÷s vykdomus viešuosius pirkimus prieinama
kiekvienam
vilniečiui
Vilniaus
miesto
savivaldyb÷s
internetiniame
tinklalapyje:
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http://www.vilnius.lt/newvilniusweb/index.php/21/?env=4 ir Viešųjų pirkimų tarnybos prie Ūkio
ministerijos
internetiniame
tinklalapyje:
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/notice/notices.asp?B=PPO, taip pat „Valstyb÷s žinių“
priede „Informaciniai pranešimai“.

Seniūnijos
Kas, jei ne seniūnai, yra arčiausiai žmogaus, ieškančio kelių ir būdų kaip spręsti savo problemas!
Tod÷l šiandien labai svarbu stiprinti seniūnijų vaidmenį, suteikti kuo daugiau galių seniūnams ir
bendruomen÷ms.
(Meras Vilius Navickas)
Antakalnio seniūnija
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Kartu su Savivaldyb÷s Civilin÷s saugos ir viešosios tvarkos departamento Viešosios
tvarkos skyriaus darbuotojais buvo atlikti 8 reidai, tikrinant ar individualių gyvenamųjų
namų savininkai yra sudarę sutartis su atliekų vež÷jais, išrašyti 22 administracinių teisių
pažeidimo protokolai;
Kontroliuojama, kaip seniūnijos teritorijoje esančios įmon÷s, įstaigos bei organizacijos,
privatūs asmenys, daugiabučių namų savininkų bendrijos prižiūri ir tvarko jiems
priskirtas teritorijas, laikosi tvarkymo, sanitarijos ir higienos reikalavimų;
8 piliečiai atliko nemokamus viešuosius darbus, 71 darbininkas, nukreiptas darbo biržos,
tvark÷ Antakalnio teritoriją;
Buvo atrinkta ir pasiūlyta 12 objektų konkursui „Žydintis Vilnius – 2009“;
Kartu su Vilniaus miesto susivienijimo „Sodai“ organizatoriais buvo apžiūr÷tos 6
sodininkų bendrijos, siekiant išaiškinti ir paskatinti geriausiai tvarkomas sodininkų
bendrijas, iš kurių 4 nominuotos apdovanojimams;
Organizuoti 5 savavališkų sąvartynų sutvarkymai, nelegalaus lauko tualeto likvidavimas;
Užtverti 7 nelegalūs apsisukimai Nemenčin÷s pl. žaliojoje skiriamojoje juostoje;
Priimta 2340 gyvenamosios vietos deklaracijų, pildomų asmeniui pakeitus gyvenamąją
vietą Lietuvos Respublikoje ar atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką;
Organizuojamas leidimų prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas. Iš viso
pratęsti ir naujai išduoti 243 leidimai prekiauti ir teikti paslaugas viešojoje vietoje
Su Savivaldyb÷s Miesto pl÷tros departamentu suderintos 23 laikinos prekybos g÷l÷mis
vietos šalia Rokantiškių kapinių.
Kartu su Detaliojo planavimo skyriumi suderintos 7 vietos prekiauti iš autotransporto
priemonių ir 3 vietos prekybai prie kapinių.
Teikta metodin÷ ir praktin÷ pagalba steigiant 8 daugiabučių namų savininkų bendrijas.
Antakalnio bendruomenei suorganizuota Kal÷din÷s eglut÷s įžiebimo švent÷.
Fabijoniškių seniūnija

•

•
•

Seniūnijoje pager÷jo gyventojų informavimo sistema, seniūnijos darbuotojai išsamiau ir
aiškiau atsako į gyventojų paklausimus telefonu, tod÷l seniūnija negavo nei vieno skundo
seniūnijos darbuotojų adresu.
Kasmet populiaresn÷ tampa gyventojams teikiama paslauga – tai seniūnui pavestas tam
tikrų notarinių veiksmų atlikimas.
Didelio pasisekimo sulauk÷ akcija „Darom-2009“. Talkose dalyvavo ne tik jaunimas, bet
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ir suaugusieji. Buvo sutvarkyti dideli plotai miško, neužstatytų teritorijų.
Nebuvo gauta gyventojų skundų d÷l magistralinių ir kvartalinių gatvių asfalto dangos
remonto, nes gatv÷s buvo remontuojamos operatyviai, atsiradus problemai.
Nauja gyventojų iniciatyva: Fabijoniškių g. 91 namo gyventojai dalyvavo televizijos
konkurse „Tvarkome aplinką“ ir laim÷jo naują vaikų žaidimo aikštelę, kuri yra įrengta jų
namo kieme.
Seniūnija su mokymo įstaigomis ir bendruomene „Fabijonai“ organizavo sporto
varžybas, švent÷ įžymių datų pamin÷jimą, aktyviai dalyvaujant bendruomenei buvo
pamin÷tos Simono Stanevičiaus 200-osios gimimo metin÷s.
Seniūnija kartu su bendruomene surinko labdarą ir sureng÷ Kal÷dų ir Naujųjų Metų
šventes socialiai remtinų šeimų vaikams ir dovan÷lių įteikimą. Šventines dovanas
(produktų rinkinius) gavo 40 daugiavaikių šeimų.
Daugiabučių namų savininkų bendrijos savo l÷šomis tvark÷ kiemų dangas, vaikų žaidimo
aikšteles.
Seniūnija organizavo Fabijoniškių g. 31 -35 daugiabučių namų gyventojų talkas, kurių
metu aikšt÷je prie seniūnijos ir prie Fabijoniškių gatv÷s namų pasodinta 150 medelių.
2009 metų pabaigoje bendruomenei perduotos 270 kv. m. ploto patalpos.

Grigiškių seniūnija
•

•

•
•
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•
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2009 m. Seniūnijos tarybos ir Seniūno iniciatyva įvyko 10 Seniūnijos tarybos pos÷džių,
kuriuose buvo svarstomi socialiniai, kelių priežiūros, gatvių apšvietimo, atliekų tvarkymo
ir kiti klausimai.
2009 m. tęsiamas prekyviet÷s Pašto g. 21 detaliojo plano rengimas. Grigiškių seniūnijoje
įvyko min÷to detaliojo plano viešasis svarstymas. Nustatyta tvarka sutvarkius žem÷s
sklypo dokumentus ir juridiškai įteisinus prekyvietę, būtų galima ją perduoti eksploatuoti
privačiam verslui, Savivaldyb÷s įmonei arba Grigiškių seniūniją paskirti ją administruoti.
2009 m. ES fondų l÷šomis prad÷ti vykdyti Grigiškių vidurin÷s mokyklos pastato
atnaujinimo darbai.
2009 m. liepos m÷nesį prad÷ti magistralinio kelio A1 Grigišk÷se rekonstrukcijos darbai.
Seniūnijoje buvo vykdomi einamieji kelių priežiūros ir remonto darbai. Prisidedant
gyventojams prie Kovo 11-osios g. 55 namo prapl÷sta automobilių stov÷jimo aikštel÷.
Vykdant viešųjų darbų programą, 2009 m. įdarbinta 10 darbuotojų iš Vilniaus darbo
biržos. Kal÷jimų departamento prie LR Teisingumo ministerijos Vilniaus miesto ir rajono
Pataisos inspekcijos siuntimu buvo įdarbinti 7 asmenys.
2009 m. seniūnijoje buvo organizuotos dvi talkos: pavasarin÷ ir rudenin÷. Seniūnijos
gyventojai aktyviai įsijung÷ į pavasarį organizuotą valymo ir tvarkymo akciją „Darom
09“ ir rudenį vykdytą programą „Vilnius- mano namai“.
Nuolat buvo kontroliuota, kaip seniūnijoje laikomasi Tvarkymo ir švaros taisyklių.
Surašyti 65 įsp÷jimai daugiabučių namų, garažų, sodininkų bendrijoms, individualių
namų gyventojams d÷l nesudarytų komunalinių atliekų išvežimo sutarčių.
Seniūnijos pastate buvo tęsiama nemokama Viešojo interneto centro veikla, per metus
centro paslaugomis pasinaudojo apie 800 žmonių.
Savarankiškai ir kartu su Kultūros centru bei bendruomene „Grija“ įgyvendinti 3 kultūros
projektai: organizuoti valstybinių švenčių min÷jimai, kapelų švent÷ „Šalia kelio
vieškel÷lio“, Kal÷dų egl÷s įžiebimo švent÷, Kal÷dinis koncertas, organizuota Europos
gatv÷s mug÷s švent÷ Grigišk÷se.
Buvo tęsiamas Partneryst÷s ir bendradarbiavimo sutarties tarp Grigiškių ir Tomašuv
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Lubelski (Lenkija) miestų įgyvendinimas: į Grigiškių bendruomen÷s šventę „Skamb÷k,
daina, draugų rate“ buvo pakviesta miesto partnerio delegacija – savivaldos atstovai ir
meno saviveiklos kolektyvas. Liepos m÷nesį organizuota 20 vaikų iš Grigiškių išvyka į
vasaros vaikų poilsio stovyklą Lenkijoje. Lietuvos tūkstantmečio dainų švent÷je „Amžių
sutartin÷“ dalyvavo 12 Grigiškių meno saviveiklos kolektyvų.
Seniūnijos patalpose sudarytos sąlygos ES paramos „Maisto banko“ davinių
sand÷liavimui ir dalinimui. 2009 m. „Maisto banko“ daviniai išdalinti 280 šeimų.
Išduotos 653 pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą.
Justiniškių seniūnija

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•

Per 2009 m. išnagrin÷ta 180 gyventojų prašymų, atlikti 126 notariniai veiksmai, gautos
1152 gyvenamosios vietos deklaracijos asmeniui pakeitus gyvenamąją vietą Lietuvos
Respublikoje ar atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką.
Kartu su Justiniškių policijos nuovada 2009 m. įgyvendinti 3 „Saugios kaimynyst÷s“
projektai (Taikos g. 8; 95; 151). Šis prevencinis projektas skatino visuomen÷s aktyvumą ir
bendradarbiavimą su gyventojais ir policija. Seniūnijos patalpose iškabintas „Saugios
kaimynyst÷s“ informacinis stendas bei nuolat dalinami informaciniai lankstinukai.
Organizuota Lietuvos vardo 1000-mečio ir Justiniškių mikrorajono 25-mečio švent÷.
Koncertavo legendin÷ lietuviško roko grup÷ „Poliarizuoti stiklai“, dalyvavo: Lietuvos
nepriklausomųjų rašytojų sąjungos nariai, šokio studija „Siluetas“, Vilniaus stalo teniso
klubas Ping-Pong.
Gruodžio m÷nesį Naujųjų metų proga Justiniškių seniūnijos darbuotojai kartu su Lietuvos
Respublikos Seimo nariu ir Socialin÷s paramos centro darbuotojais išdalinto 85 dovan÷lių
komplektų socialiai remtinoms šeimoms.
Nuo vasario, Justiniškių seniūnijoje, šalia „Maxima“ parduotuv÷s, Taikos g. 162 A,
ketvirtadieniais prad÷jo veikti ūkininkų turgelis.
Teiktos konsultacijos daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų kūrimosi
klausimais.
Tikrinta, kaip statybas vykdantys asmenys laikosi Miesto tvarkymo ir švaros taisyklių.
Akcijos „Švari gatv÷“ metu įsp÷tos 2 statybos darbus vykdančios bendrov÷s d÷l statybos
aikštelių ir įvažiavimo į jas kelių priežiūros.
Vykdant viešųjų darbų programą, 2009 m. įdarbinta 10 darbuotojų iš Vilniaus darbo
biržos, Justiniškių policijos nuovados siuntimu dirbo 5 nuteistieji iš 9, kurie tvark÷
teritoriją ir želdinius.
Pasitelkiant Darbo biržos darbininkus, išlyginta įdubusi arba išsikraipiusi p÷sčiųjų takų ir
šaligatvių danga, remontuoti laiptai, skalda ir asfalto mišiniu kiemų važiuojamojoje
dalyje užtaisytos duob÷s
Pagal gyventojų prašymus buvo vykdomos prevencin÷s priemon÷s ribojant automobilių
statymą neleistinose vietose. Kartu su UAB ,,Šil÷ja‘‘ buvo perkeltos 8 g÷lin÷s bei 14
betoninių blokelių. Užstatyti savavališki įvažiavimai į sporto aikšteles, vaikų žaidimo
aikšteles, žaliuosius plotus.
Suremontuoti 6 suoliukai, UAB „Jurita“ savo l÷šomis suremontavo medinę vaikų
žaidimo aikštelę ties M. Biržiškos gimnazija.
Karoliniškių seniūnija

•

Gautos 1338 gyvenamosios vietos deklaracijos asmeniui pakeitus gyvenamąją vietą
Lietuvos Respublikoje ar atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką, 29 gyvenamosios vietos
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deklaracijos, pildomos asmeniui išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių
m÷nesių laikotarpiui.
Gauti ir nagrin÷ti 83 gyventojų žodiniai prašymai d÷l kaimynų vykdomų remonto darbų,
d÷l ko buvo triukšmaujama vakarais ir švenčių dienomis, stogų remonto, butų užpylimo ir
ne vietoje laikomų automobilių. Buvo patikrinti 32 adresai ar remonto metu nebuvo
pažeistos pastato laikančios konstrukcijos. Butų savininkai įsp÷ti, kad perplanavimo
darbai vykdomi tik parengus projektą ir jį suderinus nustatyta tvarka.
Kas ketvirtį buvo išduodami leidimai prekiauti teritorijoje esantiems 21 kioskui ir 4 darbo
vietų paviljonui, kuriems iki 2011 m. balandžio 1 d. pratęstos kioskų eksploatavimo
sutartys. Išduoti 299 leidimai prekiauti ūkininkams iš automobilių L. Asanavičiūt÷s g. 35
ir A. J. Povilaičio g. 20 bei antradieniais ir šeštadieniais veikiantiems mobiliems ūkininkų
turgeliams.
Gyventojams nuolat teikiama informacija ir metodiniai patarimai būsto priežiūros
reikalais. Parengta atmintin÷ ir būtiniausių dokumentų kopijų paketas daugiabučių namų
savininkų bendrijų steig÷jams.
Ataskaitiniu laikotarpiu suremontuotos 5 vaikų žaidimo aikštel÷s, išmontuoti pavojingi
vaikų žaidimo aikštelių įrenginiai, suremontuoti suolai, sutvarkyti želdiniai, apkarpytos
gyvatvor÷s prie gatvių, pastatytos 4 specialios d÷ž÷s šunų ekskrementams
Seniūnija kasmet organizuoja savanoriškas moksleivių ir visų gyventojų talkas. Balandį
organizuotas bendruomen÷s , namų administratorių, daugiabučių namų savininkų
bendrijų, atliekas vežančių įmonių, visuomeninių organizacijų atstovų pasitarimas d÷l
akcijos ,,Darom09“ organizavimo. Akcijoje „Darom09“ dalyvavo virš 1000 moksleivių ir
gyventojų, išvalytas Karoliniškių kraštovaizdžio draustinis, Pasakų parkas. Spalio 9-10 d.
rudens talkoje dalyvavo 550 žmonių, išvalytas 180 ha plotas, išvežta 40 kubinių metrų
šiukšlių, pasodinta 20 medelių, 150 krūmų, 200 g÷lių svogūn÷lių. Aktyviausių kolektyvų
organizatoriai (V. Kačialovo, Karoliniškių gimnazijos, Ugniagesių gelb÷tojų mokyklos)
apdovanoti Vilniaus rotuš÷je Vilniau mero pavaduotojo pad÷komis.
Kasmet gyventojai kviečiami dalyvauti konkurse „Žaliasis Vilnius“. 2009 metais
pasižym÷jo ir už skoningai tvarkomą gyvenamąją aplinką daugiabučių namų kiemų
grup÷je buvo apdovanotos V. Druskio g. 6 gyventojos Janina Kierien÷, Irena Šarkien÷ ir
Svetlana Suzikova
Balandžio m÷n. organizuotas tradicinis Karoliniškių mokyklų krepšinio turnyras Loretos
Asanavičiūt÷s taurei laim÷ti.
Geguž÷s 26 d. Pasakų parke vyko Karoliniškių seniūnijos organizuotas kasmetinis
renginys ,,Švent÷ Pasakų parke‘‘. Koncertavo Karoliniškių švietimo įstaigų kolektyvai,
dainavo jungtinis Karoliniškių ir Lazdynų senjorų choras bei švent÷s svečiai. Rugpjūčio
m÷n. buvo organizuota bendruomen÷s aktyvo išvyka į Suomiją. Lapkričio m÷n. kartu su
ikimokyklin÷mis įstaigomis ir vaikų klubais organizuota Žibintų švent÷.
Reaguodama į tam tikrų problemų paaštr÷jimą savo teritorijoje seniūnija organizuoja
gyventojų sueigas joms aptarti. Padaug÷jus žmonių užpuolimų ir apipl÷šimų kiemuose
atvejams vasario organizuota gyventojų sueiga ,,Nusikalstamumo prevencija mūsų
gyvenamojoje aplinkoje“, kurioje dalyvavo Vilniaus miesto VPK atstovai, 7-ojo PK
vadovai, kitų policijos įstaigų pareigūnai. Policijos atstovai informavo gyventojus apie
savo veiklą, pateik÷ rekomendacijas kaip elgtis susidūrus su nusikalt÷liais, kaip saugoti
savo turtą, pad÷ti policijai.
Lazdynų seniūnija

•

Seniūnija organizavo įvairius renginius: „Atsisveikinimas su kal÷din÷mis eglut÷mis“,
sniego skulptūrų konkursą, šventę „Lazdynams – 40 metų“, kurioje dalyvavo apie 5
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tūkstančiai žmonių ir kurios metu vyko tarptautin÷s dviračių sporto varžybos „Žalieji
Lazdynai“, meno kolektyvų pasirodymai ir gyvos muzikos koncertas, akciją
„Vairuotojau, nestatyk automobilio ant žaliųjų vejų ir šaligatvių – padidink automobilių
stov÷jimo aikštelę“
Kovą Lazdynų seniūnija organizavo nemokamus darbo kompiuteriu žinių pagrindų
užsi÷mimus, gyventojai buvo mokinami naudotis interneto naršykle, elektroniniu paštu,
elektronine bankininkyste.
Užtaisytos duob÷s asfalto dangoje, suremontuoti trys ir pastatyti du nauji suolai,
demontuoti keturi susid÷v÷ję elementai metalin÷se vaikų žaidimo aikštel÷se,
suremontuotos 1 horizontalios sūpyn÷s.
Geguž÷s m÷n. seniūnija kartu su UAB „Senov÷“ organizavo išvyką į medicininių atliekų
deginimo gamyklą, kurioje gyventojai gal÷jo susipažinti su medicininių atliekų tvarkymu.
Parengtas administracinių paslaugų, teikiamų Lazdynų seniūnijoje, kokyb÷s gerinimo
planas. Atlikti paslaugų, teikiamų Lazdynų seniūnijos gyventojams, kokyb÷s tyrimai.
Apibendrintos grįžtamojo ryšio anketos, atlikta žodinių skundų ir problemų analiz÷.
Tvarkant senąsias Bukčių kapines seniūnija bendradarbiauja su Lazdynų šv. Jono Bosko
bažnyčios parapija. Spalį seniūnija organizavo rudens talką, kurios metu buvo tvarkomos
senosios Bukčių kapin÷s, obelų al÷ja Lazdyn÷lių gatv÷je ir miškai.
Balandžio m÷n. vyko visoje šalyje organizuota akcija „Darom 2009“. Buvo tvarkomi
Lazdynų seniūnijos miškai, taip pat sodinami Lietuvos 1000-mečio ir Lazdynų 40-mečio
proga ąžuoliukai Erfurto g. 1 skvere.
Gyventojai savo l÷šomis pareng÷ pagrindus Architektų g. 36, automobilių stov÷jimo
aikštelei įrengti, o savivaldyb÷ atliko asfaltavimo darbus.
Balandžio m÷nesį Lazdynų seniūnija kartu su Lazdynų policijos nuovada organizavo
akciją „G÷dos stulpas“, kurios metu gyventojai gal÷jo siųsti seniūnijai netvarkingai
pastatytų transporto priemonių nuotraukas, kurios buvo talpinamos seniūnijos
tinklalapyje, o savininkams taikytos administracinio poveikio priemon÷s.
Naujamiesčio seniūnija

•

•

•

Naujamiesčio seniūnija 2009 m savo nagrin÷jo gyventojų ir įmonių, įstaigų prašymus,
siūlymus bei pageidavimus, juos analizavo ir periodiškai teik÷ apibendrintas išvadas bei
siūlomus sprendimus savivaldyb÷s padaliniams; išdav÷ seniūnijos teritorijos gyventojams
pažymas apie deklaruotą gyvenamąją vietą ir kitokias faktinę pad÷tį patvirtinančias
pažymas; teis÷s aktų nustatyta tvarka fiksavo savavalines statybas ir teik÷ informaciją
apie juos; derino kasin÷jimų vietas, sklypų ribas; kontroliavo viešų prekybos vietų
laikymosi tvarkos.
Naujamiesčio seniūnija glaudžiai bendradarbiauja su Vilniaus miesto motinos ir vaiko
pensionu (Vytenio g. 45). Organizuotas pasitarimas apie naujas pagalbos galimybes
smurto problemą turinčioms šeimoms. Dalyvauta Vilniaus miesto motinos ir vaiko
pensione organizuotame seminare ir renginyje „Mano šeima“, skirtame Tarptautinei
šeimos dienai pamin÷ti. Seminare aptarti šeimos problemų sprendimo būdai, analizuota
tarptautin÷ šeimos problemų praktika. Seniūnija organizuoja labdaros ir paramos
perdavimą pensione gyvenančioms smurtą patyrusioms motinoms ir vaikams.
Naujamiesčio seniūnijoje įgyvendinama novatoriška visapusiškai saugios aplinkos
kūrimo programa „Saugi kaimynyst÷“, daugiabučių namų savininkų bendrijoms ir
gyventojams paruoštas informacinis paketas apie programą. Pažym÷tina, kad Lietuvos
pagyvenusių žmonių asociacijos Naujamiesčio skyriaus nariai aktyviai dalyvauja
„Saugios kaimynyst÷s“ projekto pl÷troje, dalyvauja atskiruose projekto etapuose ir tuo
sudaro tinkamas prielaidas kuriant visapusiškai saugią aplinką. Sudarytos grup÷s
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betarpiškai stebi gyvenamąją aplinką, į šį steb÷jimą įtraukia kitus kaimynus. Projektas
taip pat pristatomas daugiabučių namų savininkų bendrijų susirinkimuose, susitikimų su
gyventojais metu.
A.Vienuolio g. pastatytos trys naujos prekybos stogin÷s, į kurias perkelti prekybos
g÷l÷mis prekeiviai ir savo gaminiais prekiaujantys ūkininkai. Be to sutvarkytos prekybai
g÷l÷mis skirtos vietos V.Kudirkos g. (Lukiškių stotel÷), kuriose sumontuota prekybai
g÷l÷mis pritaikyta ir teis÷s aktų nustatyta tvarka suderinta stacionari prekybos įranga.
Naujamiesčio gyventojams nuolat teikiama informacija daugiabučių gyvenamųjų namų
bendrijų kūrimo klausimais, konsultacijos statinių (pastatų) eksploatacijos bei priežiūros
klausimais, įvairiais seniūnijos teritorijos tvarkymo klausimais. Suteiktos konsultacijos
daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijų pirmininkams teritorijos tvarkymo, reklaminių
iškabų, konteinerių pastatymo parinkimo vietų, metalinių garažų teis÷tumo, gyvūnų
laikymo taisyklių, viešosios tvarkos palaikymo klausimais. Seniūnijoje per 2009 metus
steigtos dešimt daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų.
Rūpinantis miesto švara seniūnijos teritorijoje įrengtos keturios specialiu simboliu
pažym÷tos šiukšliad÷ž÷s, į kurias šunų augintojai privalo susirinkti savo gyvūnų
ekskrementus.
Naujamiesčio seniūnijai už aktyvų dalyvavimą Aplinkos ir miesto tvarkymo programos
„Vilnius – mano manai 2009“ konkurse įteiktas pad÷kos raštas ir apdovanojimas už
tvarkingiausią gatvę – Gedimino prospektą.
Naujininkų seniūnija

Bendra veikla:
• Per 2009 m. išnagrin÷ti 202 gyventojų skundai, prašymai seniūnijos bendruomen÷s
klausimais. Atlikti 44 notariniai veiksmai, išleista 480 seniūno įsakymų, išduota 1462
gyvenamosios vietos deklaracijos, 1731 pažyma, patvirtinanti asmens gyvenamąją vietą;
• Privatizuoti butai Pelesos, Vaikų, Konduktorių, Gudų gatv÷se, pakartotinai buvo
nagrin÷jami klausimai d÷l butų privatizavimo Darbininkų, Naujininkų, Tunelio,
Jaroševičiaus, Vaivorykšt÷s, Konduktorių, Rudaminos, Darbininkų, Dzūkų gatv÷se
esančiuose namuose, išnagrin÷jus pateiktus pareiškimus, išsiųsti motyvuoti atsakymai.
• Nuolat pateikiami bešeimininkių ir neprižiūrimų pastatų sąrašai, savavališkų statybų
adresai. Kartu su UAB ,,Naujininkų ūkis“ buvo sprendžiami kaimynų ginčai d÷l
savavališkai atsitvertų bendro naudojimo patalpų ir teritorijų.
• Seniūnijos darbuotojai aktyviai dalyvavo romų bendruomen÷s ir šalia taboro esančių
teritorijų priežiūros ir saugumo užtikrinimo bei romų segregacijos mažinimo 2005–2010
metų programos įgyvendinimo priežiūros darbo grup÷je. D÷l socialinių pašalpų skyrimo
nuolat tikrinami čigonų tabore gyvenantys asmenys. Seniūnijai talkino Naujininkų
policijos nuovados, 2PK darbuotojai.
• Įrengtos 4 gyvūnų ekskrementų surinkimo d÷ž÷s, kurių Naujininkų teritorijai yra per
mažai.
• Tikrinta, kaip teritorijoje vežamos atliekos ir antrin÷s žaliavos, kaip tvarkomos
konteinerin÷s aikštel÷s – Aplinkos apsaugos skyriui pateikti 25 būkl÷s įvertinimo
patikrinimo aktai.
• Periodiškai tikrinta, kaip valomi kiemai, tvarkomos gatv÷s – surašyta 12 patikrinimo
aktų, surengta 10 patikrinimų, kaip išvežamos buitin÷s atliekos iš garažų bendrijų,
įmonių.
• Seniūnija dalyvavo Savivaldyb÷s rengtoje akcijoje „Daugiau erdv÷s kiemuose“ –
užfiksuoti netvarkingi ir neeksploatuojami automobiliai nufotografuoti, pateikti Viešosios
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tvarkos skyriaus Kontrol÷s poskyriui.
Pavasarį patikrintos Seniūnijos teritorijos, sudarytas talkų planas. Aktyviai su
bendruomenių nariais dalyvauta akcijoje „Darom 2009“ bei Aplinkos ir miesto tvarkymo
konkurse. Talkų metu sutvarkyti sąvartynai, užterštos teritorijos, panaikinti savavališkai
įrengti sąvartynai Butrimonių, Mechanikų, Salininkų, Sakalaičių, Katiliškių, Panev÷žio
gatv÷se. Balandį išvežta per 20 t naudotų automobilių padangų į perdirbimo įmonę
Šiauliuose.
Šaltkalvių g. esančioje valstybin÷je žem÷je išaiškinti gyventojai, sodinantys daržus,
teršiantys aplinką, gadinantys estetinį miesto vaizdą apsitverdami sklypus, užstatydami
juos šiltnamiais ir pašiūr÷mis. Savininkai įpareigoti panaikinti daržus, sutvarkyti
teritorijas.
Seniūnija dalyvavo vykdomoje viešųjų darbų programoje – iš darbo biržos priimtas 31
asmuo tvarkyti seniūnijos teritoriją.
Seniūnijos darbuotojai pad÷jo Gyvūnų registravimo centrui identifikuojant ir skiepijant
nuo pasiutlig÷s šunis ir kates. Dalyvauta trijose vakcinavimo akcijose ir gyvūnų laikymo
tvarkos reiduose.
Balandį dalyvauta akcijose „Darom2009“ ir „Balandis – Švaros m÷nuo“.
Surengtas pasitarimas d÷l drenažinio vandens griovio užteršimo S/B „Taksi parko“
teritorijoje. Iš šulinių buvo paimti m÷gin÷liai vandens taršai patikrinti.

Kultūriniai, sportiniai renginiai:
• Seniūnija kartu su VPK VP patruline tarnyba sureng÷ šaudymo turnyrą „Taikliausias
kolektyvas ir taikliausias šaulys – 2009“, kuriame dalyvavo 35 komandos – apie 280
žmonių. Savivaldyb÷s administracijos seniūnijų sporto žaidyn÷se Naujininkų seniūnija
už÷m÷ pirmą vietą.
• Šešiasdešimčiai senjorų ir devyniems neįgaliems vaikams, kuriems reikalinga socialin÷
parama, ŠV. Kal÷dų proga buvo dalinami maisto produktų paketai, saldumynai.
Naujosios Vilnios seniūnija
Bendra veikla
• Per 2009 m. išnagrin÷ta beveik 8 tūkst. gyventojų prašymų, skundų, iš jų – per 5 tūkst. –
gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais. Išduota per 2200 tūkst. pažymų d÷l
faktin÷s gyventojo pad÷ties, 480 – d÷l naujo adreso suteikimo, 157 – d÷l aplinkos
sutvarkymo, 19 – d÷l avarin÷s būkl÷s medžių nupjovimo, išduota ir pratęsta 250 leidimų
prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose, per 2009 m. surinkta per 33 tūkst. litų
vietin÷s rinkliavos.2009 m. balandį organizuotos pavasarin÷s aplinkos tvarkymo talkos,
kurių metu surinktos šiukšl÷s Pramon÷s, Linksmosios, Rytų, Žaliakalnio, Juodojo kelio,
Gurių, Žiedų, Tuputiškių, Rokantiškių, Grikių, Šiaur÷s, Kalno gatvių kelkraščiuose,
išvalytas Gerov÷s gatv÷s parkas, Vilnios up÷s pakrant÷s. Talkų metu surinkta ir į
sąvartyną išvežta apie 91 kub. m atliekų, į saugojimo aikštelę nugabentas sunkvežimis
naudotų padangų. Per vasarą buvo nuolat papildomos sm÷liu vaikų žaidimo aikštel÷s – iš
viso 73 sm÷lyn÷s, remontuoti atskiri vaikų žaidimų aikštelių elementai.
• Nuolat tikrinama teritorija, nuosekliai prad÷ta įgyvendinti Vilniaus miesto atliekų
tvarkymo sistema: surašyta per 40 teritorijos apžiūros aktų, tikrinama, ar atliekų tur÷tojai
sudarę atliekų išvežimo sutartis. Su Vilniaus regiono aplinkos apsaugos agentūra surengti
5 reidai ir 37 teritorijos apžiūros išvykos, kurių metu surašyti apžiūros aktai ir išaiškinti
pažeid÷jai.
• Nupjauti ar apgen÷ti 26 avarin÷s būkl÷s medžiai Parko, A. Kojelavičiaus, Šiaur÷s,
Tolimosios, Genių, Džiaugsmo gatv÷se ir jų namų kiemuose. Nugen÷ti medžiai Parko,
42

2009 METŲ
VILNIAUS MERO
VEIKLOS ATASKAITA

•

•
•
•
•
•

•

•
•

Karkl÷nų gatv÷se, apipjauti krūmai Pramon÷s, Linksmojoje, Arimų, Gerov÷s,
Rokantiškių, Uosių, Šiaur÷s gatv÷se.
Pagal viešųjų darbų programą nuo 2009 m. pavasario neužstatytą seniūnijos teritoriją
tvark÷ 27 darbininkai. Jų pagalba likviduoti 3 savavališki mišrių atliekų sąvartynai,
aprinkti gatvių kelkraščiai, apgen÷ti medžiai, išpjauti krūmai.
Atstatyti suoliukai Parko g., suremontuoti laiptų tur÷klai Gerov÷s g.
Atrinktos ir suderintos 85 komunalinių atliekų konteinerių aikštelių vietos (28 antrinių
žaliavų konteinerių vietos).
Reaguota į gyventojų pageidavimus – pastatyti kelio ženklai Žaliakalnio, Šiaur÷s gatv÷se,
daugelyje vietų pakeisti sulaužyti kelio ženklai.
N. Vilnios prekeiviai supažindinti su naujomis taisykl÷mis, išklausyti pageidavimai,
išrinkti atstovai ryšiams su seniūnija.
Susitikimai su 34 sodininkų bendrijų pirmininkais, kurie įpareigoti tvarkyti apleistus
sklypus, apgen÷ti medžius, sudaryti palankias sąlygas komunalinio ūkio transportui
aptarnauti, dalyvauti policijos rengiamose akcijose „Saugi kaimynyst÷“.
Dalyvauta konkurse-apžiūroje „Geriausiai Vilniaus mieste tvarkoma sodininkų bendrija“.
Geriausiomis sodininkų bendrijomis pripažintos: „Agregatas“, „Riešutas“, „Mikronas“,
„Pavilnys“.
Teikta pagalba rengiant Europarlamento ir Prezidento rinkimus (parengtos patalpos,
pasirūpinta balsavimo įranga, rinkimams reikiamu inventoriumi).
Baigtas rekonstruoti Naujosios Vilnios kultūros centro priestatas Pergal÷s g., kuriame
įsikūr÷ Seniūnija, Socialin÷s paramos centro, Vaikų teisių apsaugos tarnybos darbuotojai
– pastatas tapo pilnaverčiu bendruomen÷s centru (veikia klubai, biblioteka)

Kultūriniai renginiai
• Kartu su bendruomene, Kultūros centru surengtas tradicinis dainų ir šokio m÷nuo
,,Vievers÷lis“, kuriame dalyvavo visų Naujosios Vilnios seniūnijos mokyklų, darželių,
muzikos mokyklos meniniai kolektyvai – iš viso apie 2200 dalyvių.
• Surengta Joninių švent÷, kurios metu vyko įvairios varžytuv÷s, menin÷ koncertin÷
programa – švent÷je apsilank÷ 4 tūkst. žmonių.
• Pirmą kartą Naujosios Vilnios seniūnijoje surengta Europos gatv÷s mug÷, kuri sulauk÷
apie 7 tūkst. lankytojų. Surengti susitikimai su gyventojais, dalyvauta ugdymo įstaigų
švent÷se, koncertuose.
Panerių seniūnija
Bendra veikla:
• parengti 199 tarnybiniai raštai Savivaldyb÷s atsakingiems daliniams, 69 raštai – įmon÷ms
ir organizacijoms teritorijos tvarkymo klausimais, išduota per 260 leidimų prekiauti
viešosiose vietose, parengti 127 seniūno įsakymai adresų suteikimui žem÷s sklypams ir
butams, 44 įsakymai viešųjų darbų klausimais, gauti 480 gyventojų prašymai įvairiais
seniūnijos bendruomen÷s gyvenimo klausimais, parengta ir išduota gyventojams 402
pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą, deklaruoti 447 gyventojai, su kioskų
savininkais pasirašytos 208 naujų kioskų eksploatavimo sutartys, pratęsti 832 leidimai
prekiauti viešojoje vietoje.
• Parengtas neišasfaltuotų gatvių greideriavimo planas. Išasfaltuota 10 įvažiavimų į
daugiabučių namų kiemus.
• Pasodintos r÷m÷jų dovanotos g÷l÷s A. Panerių memoriale, dvaro sodybos teritorijoje.
• Aktyviai dalyvauta akcijoje „Darom“, kurios metu kelios dešimtys savanorių surinko apie
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20 t šiukšlių.
Viešuosius darbus dirbančių darbininkų pagalba buvo tvarkomi Vaidotų gyvenviet÷s
negrįsti keliai ir jų pakel÷s. Per 2009 metus įdarbintas 21 žmogus iš Darbo biržos.
Likviduoti 4 savavališki sąvartynai – Liudvinavo, V÷jo, V. A. Graičiūno ir Kuro gatv÷se.
Rudenį dalyvauta tarptautin÷je akcijoje „Išvalykime Pasaulį“ – išvežta apie 60 t įvairių
atliekų
Surengta akcija, kurios metu išaiškinanti netvarkingi individualūs sklypai ir jų savininkai.
Po akcijos išsiųsta per 500 laiškų savininkams su įpareigojimais nusišienauti sklypus,
prižiūr÷ti statinius. Iš gyventojų gavusi didžiulį palaikymą akcija bus tęsiama ir šiemet.
Sutvarkyti kanalizacijos šuliniai Aukštuose Paneriuose ir J. Tiškevičiaus dvaro sodybos
teritorijoje.
Kibirkšties gatv÷je pastatyta nauja krepšinio aikštel÷, suremontuotos 2 vaikų žaidimo
aikštel÷s, 12 suolų E. Andre parke.
Liepų al. nupjauta ir apgen÷ta apie 100 m liepų, E. Andr÷ g. – apie 118 m² beverčių
pakel÷s krūmokšnių, J. Tiškevičiaus g. – pakel÷s krūmai, Vaidotų, V÷jo, Jaunyst÷s
gatv÷se – išpjauta 200 m² krūmų.
Žarijų, J. Tiškevičiaus ir E. Andre gatv÷se viešuosius darbus dirbantys darbininkai
sutvark÷ apie 450 kv. m šaligatvio.
Dalyvauta konkurse „Gražiausia sodyba – 2009“. Seniūnijos išrinkti sodybų savininkai
Vilniaus mieste prizines vietas.
Surengta Derliaus švent÷-vakaron÷, kurioje pagerbti Gražiausių sodybų šeimininkai.
Administruojamas seniūnijos internetinis puslapis www.voke.lt.

Kultūrin÷ veikla
• Surengtas Vasario 16-osios dienos min÷jimas, seniūnijos moksleivių ir gyventojų
rankdarbių paroda, skirta Šv. Kazimiero dienai pamin÷ti.
• Bendruomen÷s kultūros centro vaikai sukūr÷ instaliaciją „Drugelis“, skirta vaikų gynimo
dienai ir Lietuvos vardo tūkstantmečio pamin÷jimui. Instaliacija pretenduoja į Lietuvos
rekordų knygą.
• Surengta folklorinio ansamblio „Vija“ 10 metų jubiliejaus švent÷, Joninių švent÷, vaikų
tapybos darbų konkursas-paroda, seniūnija dalyvavo organizuojant tarptautinį dail÷s
plenerą, Panerių memoriale pamin÷tas Panerių memorialinio muziejaus fašizmo aukoms
atminti įkūrimo 50-metis ir savanorių žūties sukakties 65-osios metin÷s. „Rožinio
kaspino“ onkologų komanda, padedant seniūnijos darbuotojams, vykd÷ akciją „Nedelsk“,
skirtą krūties v÷žio profilaktikai.
• Rugs÷jo m÷n. kartu su Trakų Vok÷s bendruomen÷s kultūros centru surengta kaimo
kapelų švent÷.
Pašilaičių seniūnija
•

2009 metais Pašilaičių seniūnija laiku ir kokybiškai teik÷ paslaugas seniūnijos
gyventojams, nagrin÷jo ir sprend÷ gyventojų keliamus aktualius klausimus.

Bendra veikla:
• Per 2009 metus į gyvenamosios vietos deklaravimo sistemą įvesta per 2,5 tūkst.
gyvenamosios vietos deklaracijų, išduota beveik 2 tūkst. pažymų. Iš viso per 2009 metus
parengti 6764 dokumentai įvairiais gyvenamosios vietos tvarkymo bei administravimo
klausimais.
• Gyventojų prašymu atliktas 21 notarinis veiksmas, išduotos 24 charakteristikos d÷l
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leidimo laikyti ginklą, priimti 29 prašymai suteikti gyvenamiesiems namams, pastatams,
statiniams ir sklypams adresus, parengta 30 seniūno įsakymų d÷l adreso objektui
suteikimo, sudaryta 17 naujų sutarčių su prekybininkais prekiauti ir teikti paslaugas
viešosiose vietose, pratęsti 98 leidimai prekiauti viešosiose vietose.
Pašilaičių seniūnijoje dirbo 16 darbininkų. Su 7 iš jų sudarytos darbo sutartys, 400 val.
viešųjų (nemokamų, neatlygintinų) darbų.
Buvo teikiama pagalba rengiant Prezidento ir Europos Parlamento rinkimus – rinkimų
apylinkių ribų patikslinimas, balsavimo patalpų, reklaminių stendų įrengimas.
Surašyti 147 teritorijos patikrinimo vidaus aktai, d÷l tvarkymo kokyb÷s įsp÷ta 10
organizacijų, 5 daugiabučių namų bendrijos, išvežta 40 m3 surinktų panaudotų
automobilių padangų, buitinių ir statybinių atliekų, išvežta 27 sunkvežimiai medžių šakų.
Taip pat tikrinta kaip laikomasi miesto atliekų tvarkymo taisyklių, kaip tvarkoma aplinka
prie antrinių žaliavų rūšiavimo konteinerių, stebimos stambiųjų atliekų susikaupimo
vietos.
Didžiausi teritorijos tvarkymo darbai vyko pavasarį ir rudenį – aktyviai talkose dalyvavo
Pašilaičių moksleiviai. Akcijoje „Darom 09“ dalyvavo apie 120 Gabijos gimnazijos
moksleivių ir mokytojų. Akcijos metu išvežta apie 200 maišų šiukšlių, didžiosios
atliekos. Pavasario talkų metu buvo tvarkomi miškeliai, neužstatytos teritorijos. Surinkta
ir išvežta 5 sunkvežimiai buitinių, statybinių, didžiųjų atliekų ir panaudotų padangų.
2009 metų Aplinkos ir miesto tvarkymo konkurso metu – nuo rugs÷jo iki spalio –
sutvarkyta 14 ha teritorijos, surinkta apie 31 kub. m šiukšlių, surinkta 400 vnt. senų,
nenaudojamų padangų, pasodinta ir atsodinta 30 medelių, apie 50 dekoratyvinių krūmų,
sutvarkyti 3 g÷lynai.
Talkose dalyvavo per 350 seniūnijos gyventojų. Aktyviausia akcijos dalyv÷ UAB
„Stebul÷“ darbuotoja, Pašilaičių gyventoja Gelena Jankoit apdovanota mero pad÷kos
raštu.
Dalyvaujant programoje „Vilnius – mano namai“, Aplinkos ir miesto tvarkymo konkurse
Pašilaičių seniūnija tapo laim÷toja nominacijoje už gerą atliekų tvarkymą.
Sudaryti teritorijoje esančių remontuotinų vaikų žaidimų, sporto aikštelių, daugiabučių
kiemų ir įvažiavimų į kiemus sąrašai, pažym÷tos vietos, kuriose reikia praplatinti
automobilių stov÷jimo aikšteles. Numatomi darbai aptarti su bendruomen÷s atstovais.
Prižiūrimi teritorijoje vykdomi statybos darbai, kaip statybin÷s organizacijos laikosi
miesto Tvarkymo ir švaros taisyklių. Kontroliuojami žem÷s grunto išvežimo,
sand÷liavimo darbai, prižiūrima, kad statybų aikštel÷s teritorijos būtų aptvertos,
tvarkingos ir nekeltų pavojaus gyventojams.
Seniūnija taip pat ÷m÷si iniciatyvos nukelti senus, metalinius garažus, neteis÷tai
stovinčius Medeinos gatv÷je – nukelti 5 garažai.
Seniūnijos patalpose vyko 6 detaliųjų planų viešieji svarstymai, dalyvauta 12-os bendrijų
steigiamuosiuose susirinkimuose. Nuolat teikiama ir platinama informacija apie būsto
renovacijos galimybes, konsultuojama d÷l naujų DNSB steigimo. D÷l tvarkos ir švaros
taisyklių pažeidimų surašyta 238 protokolai, d÷l gyvūnų laikymo taisyklių pažeidimų
surašyti 26 protokolai. Vykdydama akciją „Daugiau erdv÷s kiemuose ir gatv÷se“,
Seniūnija nustat÷ 82 neeksploatuojamas, techniškai netvarkingas autotransporto
priemones.

Kultūriniai renginiai:
• Kartu su bendruomene, senjorais ir bibliotekos „Akiratis“ aktyvu 2009 metais surengta
daug kultūrinių renginių – kalendorinių švenčių pamin÷jimai, popiet÷s su įdomiais
žmon÷mis, koncertai, šventiniai susitikimai su mokyklų bendruomen÷mis, parodų
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lankymas. Kal÷diniame renginyje buvo dalinamos dovanos socialiai remtinoms šeimoms.
Seniūnijos iniciatyva buvo pasirūpinta nemokamais bilietais socialiai remtinų šeimų
vaikams į spektaklį.
2009 metais sutvarkytos seniūnijos buitin÷s patalpos, atnaujinta ir pritaikyta
bendruomen÷s reikm÷ms biblioteka „Akiratis“.
Per ataskaitinį laikotarpį seniūnijos darbuotojai gilino savo žinias Savivaldyb÷s
organizuotose seminaruose ir seniūnijų personalo kvalifikacijos k÷limo mokymuose.
Pašilaičių seniūnijos darbuotojai, vyr. specialistei Janinai Širvinskienei, įteiktas atminimo
ženklas „Už nuopelnus Vilniaus savivaldai“.
Pilait÷s seniūnija

•

•
•
•
•
•

Seniūnijos iniciatyva, privačių asmenų l÷šomis įkurti parkai – šalia Karaliaučiaus g. –
parkas su vaikų žaidimo aikštele, futbolo aikšte, suoliukais, šalia Aismarių g. – pasodinti
medžiai, krūmai, sutvarkyti tvenkiniai, vaikų žaidimo aikštel÷s, suoliukai, vaikščiojimo
takai.
Septyniose Pilat÷s autobusų stotel÷se pastatyti keleivių laukimo paviljonai.
Užbaigta Pilait÷s prospekto infrastruktūra – pasodinti medžiai, krūmai, pabaigti gatv÷s
apšvietimo darbai.
Siekiant užtikrinti p÷sčiųjų saugumą, gyventojų pageidavimu įrengtos trys p÷sčiųjų
per÷jos.
Seniūnijos, Taivanio atstovyb÷s ir Seimo nar÷s Danut÷s Bekintien÷s iniciatyva M.
Mažvydo vid. mokykloje įrengta šiuolaikin÷ kompiuterių klas÷.
Su „Swedbank“ Pilait÷s poskyrio pagalba Seniūnijos patalpose prad÷ta įrengin÷ti
kompiuterių klas÷, kurioje savo žinias tobulins Pilait÷s pagyvenusių žmonių dienos
centro lankytojai.

Bendri klausimai:
• Atlikta 110 notarinių veiksmų, parengti 48 įsakymai d÷l naudojimosi metaliniais garažais,
32 įsakymai d÷l adresų suteikimo statiniams, žem÷s sklypams, 10 įsakymų d÷l butų
privatizavimo. Išnagrin÷ti ir atsakyta į 208 gyventojų skundus ir prašymus, parengti 174
raštai savivaldyb÷s daliniams, 183 raštai kitoms organizacijoms seniūnijos veiklos
klausimais. Išduoti, pratęsti 157 leidimai prekybai kioskuose, 90 leidimų prekiauti
daržov÷mis, eglut÷mis, leidimai vaikiškiems atrakcionams. Su visuomene apsvarstyti trys
detalieji planai.
• Vykdoma viešųjų darbų programa: neužstatytoms teritorijoms, miškų, ežero pakrančių
tvarkymui iš Vilniaus darbo biržos įdarbinti 26 darbininkai.
• Išduotos 1486 pažymos apie asmens gyvenamąją vietą, suvestos į duomenų bazę 1720
atvykimo, 28 išvykimo deklaracijos.
Socialin÷, kultūrin÷ veikla
• Pilait÷s, mokyklų bendruomen÷s, Pagyvenusių žmonių dienos centras dalyvavo metų
kalendorinių švenčių renginiuose: Užgav÷nių, Šv. Velykų švent÷se, iškilmingai pamin÷jo
Lietuvos valstybei reikšmingas datas, Žem÷s dieną.
• Socialiai remtiniems gyventojams 6 kartus drauge su „Maisto banku“ dalinama labdara.
Surengta Velykin÷ labdara – paruošti ir išdalinti maisto pak÷tai: 40 vnt. – socialiai
remtiniems lopšelio-darželio „Gilužis“ ir „Pilaitukas“ vaikams, 10 vnt. – benamiams.
Pilait÷s Dienos centre buvo minima Motinos diena – Šv. Juozapo parapijos koplyčios
sal÷je vyko tradicinis koncertas. Pilait÷s dienos centras, bendruomen÷s centras „Mažoji
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Lietuva“, Martyno Mažvydo vid. mokykla sureng÷ Politin÷s kalin÷s, tremtin÷s Karolinos
Biekšait÷s-Jezerskos kūrybos vakarą, kuriame buvo skaitomi jos kūrybos eil÷raščiai,
rodomas spektaklis.
Šv. Kal÷dų proga 60-čiai vaikų iš socialiai remtinų šeimų buvo išdalintos kal÷din÷s
dovanos.

Sportiniai renginiai:
• Žiemą Seniūnija kartu su Pilait÷s sveikuolių klubu „Gilužis“ organizavo ruonių
solidarumo maudynes, septintąją sveikatos ir grūdinimosi šventę „Vilniaus ruoniai 2009“
prie Salot÷s ežero.
• Vasarą Pilait÷s sveikuolių klubo nariai, sveiką gyvenimo būdą pasirinkę Pilait÷s
gyventojai dalyvavo baidarių žygyje Šalčios upe. Pilait÷s seniūnijos šachmatų rinktin÷
dalyvavo Vilniaus seniūnijų šachmatų turnyre, stalo teniso rinktin÷ dalyvavo miesto
seniūnijų stalo teniso turnyre ir Vilniaus mieste už÷m÷ trečią vietą.
Rasų seniūnija
•

•

•

•
•

•
•
•
•

•
•

2009 m. vykdant miesto strateginį planą ir atsižvelgiant į bendruomen÷s atstovų
pasiūlymus, išasfaltuotos Birbynių, Sodybų, Stadiono, Peteliškių, Minsko pl. gatvių
atkarpos, suremontuoti laiptai, šaligatviai Peteliškių ir Subačiaus gatv÷se, tualetai Rasų ir
Saul÷grąžų gatv÷se, sporto aikštel÷s ir prie jų esantys suoliukai Liepkalnio, Peteliškių
gatv÷se, šunų vedžiojimo aikštel÷s, 5 vietose įrengti gyvūnų ekskrementų surinkimo
d÷ž÷s, patvirtintos vietos prekybai iš automobilių.
Vykdant seniūnaičių rinkimus, seniūnijos teritorijoje sudarytos penkios seniūnaitijos,
kurios patvirtintos Vilniaus miesto savivaldyb÷s Tarybos sprendimu. Į seniūnaitijas
pasiūlyti kandidatai.
Bendruomen÷s atstovai, gyventojai, įmonių ir įstaigų vadovai supažindinti su naujomis
Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisykl÷mis: patikrintos 2 sodų bendrijos, metalinių ir
mūrinių garažų bendrijos, dauguma privačių valdų savininkų, surašyti įsp÷jimai d÷l
šiukšlių išvežimo sutarčių nebuvimo.
Nuolat rengiami susitikimai su atliekų vež÷jais ir teritoriją tvarkančiomis įmon÷mis.
Atsižvelgiant į gyventojų suteiktą informaciją likviduoti atsiradę šiukšlynai Liepkalnio,
P. Višinskio gatv÷se, Minsko plente ir Ribiškių take. Darbai atlikti pasitelkus darbo
biržos atsiųstus darbininkus.
Perrašytos 7 prekybos kioskų-paviljonų eksploatacijos sutartys. Kioskų savininkai nuolat
kontroliuojami, kaip laikomasi švaros taisyklių ir kioskų išor÷s reikalavimų.
Rūpinantis miesto estetine išvaizda kas ketvirtį papildomas sudarytas apleistų ir
neprižiūrimų pastatų sąrašas.
Kartu su Miesto pl÷tros departamento specialistais nuolat tikrinama vaizdin÷s reklamos
būkl÷. 2009 m. d÷l smulkių pažeidimų 9 įmonių savininkai įsp÷ti – trūkumai likviduoti.
Vykdoma nuolatin÷ gyvenamųjų patalpų, statinių, ūkinių pastatų remonto ir
rekonstrukcijos darbų kontrol÷: patikrinta 12 objektų, kuriuose vyko remonto ir
rekonstrukcijos darbai. Du savininkai įsp÷ti d÷l specialių dokumentų statybos darbams
sutvarkymo, pateikti penki užklausimai d÷l statybos ir remonto darbų teis÷tumo.
Prezidento rinkimams ir rinkimams į ES parlamentą paruoštos seniūnijoje esančios
rinkimų apylink÷s, inventorius.
Atsižvelgiant į bendruomen÷s pasiūlymus ir pageidavimus, seniūnijoje kasmet rengiama
Joninių (Rasų), T÷vų dienos, Šv. Kal÷dų švent÷s, puošiama Naujametin÷ eglut÷.
Seniūnijos rengiamose švent÷se 2009 metais dalyvavo apie 600 gyventojų. Liepkalnio
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pagrindin÷je mokykloje buvo organizuota vasaros sporto ir laisvalaikio stovykla.
Seniūnijoje kasmet tradicin÷se pavasario „Švaros m÷nuo“ ir rudens „Išvalykime pasaulį“
talkų metu dalyvauja seniūnijos darbuotojai, bendruomen÷s atstovai, gyventojai, įmon÷s
ir įstaigos, mokyklos ir darželiai. 2009 m. talkose dalyvavo apie 700 žmonių, išvalyta
250 tūkst. kv. m teritorijos, išvežta apie 70 kub. m šiukšlių, nugen÷ti krūmai, medžiai.
Jau tradicija tapo moksleivių mokomoji pažintin÷ talka Rasų kapin÷se. Jos metu
moksleiviai ne tik valo kapinių teritoriją, bet ir supažindinami su įžymių Lietuvos
Respublikos žmonių biografijomis ir gyvenimo faktais. 2009 m. talkoje dalyvavo apie
160 moksleivių iš Vilniaus gimnazijų ir mokyklų.
Senamiesčio seniūnija

Bendra veikla
• Per ataskaitinį laikotarpį iš gyventojų, organizacijų bei valstybinių institucijų gauta 1517
prašymų, iš jų – 296 gyventojų ir juridinių asmenų prašymai įvairiais bendruomenei
rūpimais klausimais. Gyvenamąją vietą deklaravo 1241 gyventojas, išduota 1160 pažymų
apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą. Įvykdytos 898 užduotys, parengti ir išsiųsti
302 tarnybiniai raštai, 539 atsakymai gyventojams ir juridiniams asmenims.
• Parengta medžiaga 19 nekilnojamųjų turto objektų vertinimui, vykdytos 10-ies
nekilnojamojo turto objektų privatizavimo procedūros paramos būstui įsigyti ar
išsinuomoti bei daugiabučiams namams atnaujinti.
• Socialinio būsto skyriaus prašymu apžiūr÷tos patalpos ir surašyti 3 patalpų tinkamumo
gyventi vertinimo komisijos aktai;
• Paruošti 76 Senamiesčio seniūno įsakymai d÷l adresų suteikimo pastatams, įrengtoms ar
pertvarkytoms patalpoms bei žem÷s sklypams.
• Vykdyti pasirengimo darbai Prezidento ir Europos parlamento rinkimams.
• Kartu su bendruomen÷s atstovais aptarti transporto, triukšmo ir sanitarijos, vasaros lauko
kavinių veiklos klausimai;
• Dalyvauta pertvarkant prekyvietes tautodail÷s gaminiais Pilies g.
• Išduoti ir pratęsti 427 leidimai prekiauti.
• Seniūnijos teritorijoje veik÷ 73 lauko kavin÷s, kurioms išduoti leidimai veiklai, išduoti 64
ir pratęstas 121 leidimas ūkininkams, prekiaujantiems Tymo kvartale.
• Suderinti 328 kasin÷jimų, inžinerinių komunikacijų keitimo, teritorijos aptv÷rimo
leidimai.
• Patikrinti 104 statybos objektai, iš kurių 24 įtariami savavališka statyba, nukrypimais nuo
projekto.
• Dalyvauta 32-iuose gyventojų susitikimuose d÷l patalpų paskirties keitimo,
rekonstrukcijos, bendrijų steigimo.
• Parengtas remontuotinų Senamiesčio kiemų, įvažiavimų, šaligatvių, p÷sčiųjų takų ir
gatvių sąrašas.
• Turto vertintojams, nuomos ir pardavimo aukcionų dalyvių apžiūrai pristatytos 165
negyvenamosios patalpos.
• Išnagrin÷ti 23 gyventojų prašymai d÷l medžių nupjovimo ir šakų gen÷jimo.
• pateiktos 42 suvestin÷s d÷l komunalinių, stambiagabaričių atliekų, antrinių žaliavų
išvežimo ir tvarkos prie konteinerių.
• Suderintos 4 statybinių atliekų surinkimo konteinerių pastatymo vietos.
• Nustatyti ir likviduoti 4 savavališki sąvartynai.
• Organizuotas surinktų atliekų išvežimas po akcijos „Darom 2009“, taip pat po Bernardinų
jaunimo talkos.
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Konkursui „Žydintis Vilnius 2009“ pasiūlyta 10 geriausiai besitvarkančių dalyvių –
laim÷tos 5 prizin÷s vietos.
Vadovaujantis programa „Vilnius – mano namai“ seniūnijoje organizuotos talkos, kuriose
dalyvavo 650 žmonių.
Platinama atmintin÷ „Kaip tvarkyti ir teisingai rūšiuoti buityje susidarančias atliekas“.
Dalyvauta akcijoje „Daugiau erdv÷s kiemuose ir gatv÷se“. Pateikta informacija d÷l 19
netvarkingų ir neeksploatuojamų automobilių.
Apžiūr÷tos, įvertintos ir perimtos priežiūrai Senamiesčio teritorijos vaikų žaidimo
aikštel÷s.
Įsp÷ti 72 pažeid÷jai d÷l teritorijos tvarkymo ir švaros prie konteinerių, d÷l buitinių atliekų
išvežimo, d÷l komunalinių atliekų vež÷jų keliamo triukšmo, d÷l neeksploatuojamų
automobilių, d÷l buitinių atliekų sutarčių, d÷l administracin÷s atsakomyb÷s.
Gyventojai, įmon÷s, įstaigos, organizacijos buvo konsultuojami nuosavyb÷s teisių
perleidimo, bendrojo naudojimo objektų administravimo, patalpų privatizavimo, adresų
suteikimo, prekybos vietų ir leidimų prekiauti išdavimo, bendrijų steigimo ir kitais
klausimais. Dalyvauta ir prisid÷ta darbais prie visų Senamiesčio teritorijoje vykstančių
miesto švenčių – Tūkstantmečio pamin÷jimo, Europos kultūros renginiuose, Kaziuko,
Tautų, Baltramiejaus mug÷se, festivaliuose, V. Kudirkos paminklo atidengimo
ceremonijoje.
Šeškin÷s seniūnija

Šeškin÷s seniūnijoje, be kasdieninių darbų, tokių kaip gyvenamosios vietos deklaravimo,
įvairiausių kitų pažymų išdavimo ir prašymų nagrin÷jimų bei įgyvendinimų, 2009 metais atlikta:
• Išvalyta Ozo, Karoliniškių draustinių dalys ir dviračių takas iki Žv÷ryno seniūnijos.
Išvalytas 200 ha plotas, išvežta 5 kub. m. šiukšlių, pasodinta 200 medelių. Dalyvavo 130
žmonių.
• Spalio m÷nesį akcijoje ,,Vilnius–mano namai“ išvalyta 200 ha teritorija. Į sąvartyną
išvežta 32 m kub. m. šiukšlių. Pasodinta 10 medelių. Dalyvavo 110 seniūnijos
darbuotojų, gyventojų, mokinių bei UAB ,,Šil÷ja“ darbuotojų.
• Pavasarin÷s ir rudeninių talkų metu pasodinta 210 medžių, 120 krūmų. Vykdant akciją
,,Neeksploatuojamas automobilis“ registruoti 26 nenaudojami automobiliai.
• Šeškin÷s seniūnija bendradarbiauja su seniūnijos teritorijoje veikiančiomis
bendruomen÷mis. Suteikiamos patalpos, vyksta užsi÷mimai. Pavyzdys – Šeškin÷s
bendruomen÷s centre (Šeškin÷s g. 28) veikianti šokių studija ,,Šokio ritmu‘‘ jaunimui ir
vyresniems.
• Lapkričio m÷nesį Šeškin÷s seniūnija pasiraš÷ Bendradarbiavimo sutartį su šokių
kolektyvais: Senosios muzikos ir šokiu draugija ,,FESTA KORTESE“, VšĮ ,,ELLAS Y
ELLOS“ d÷l bendradarbiavimo, organizuojant seniūnijos švent÷s.
• Šeškin÷s seniūnija kartu su Šeškin÷s bendruomen÷s savivaldija birželio 23 d. organizavo
šventinį koncertą Šeškin÷s vidurin÷je mokykloje. Dalyvavo folkloro ansamblis ,,Giedra“,
,,Šeškin÷s bočiai“, Šeškin÷s mokyklų ir klubų kolektyvai.
Šnipiškių seniūnija
Šnipiškių seniūnijoje, vykdant jai priskirtas funkcijas, 2009 metais:
• Išnagrin÷ti 209 asmenų prašymai, skundai, išleista 40 seniūno įsakymų veiklos
klausimais, išduota 190 pažymų gyventojams apie deklaruotą gyvenamąją vietą.
• Atlikti 62 notariniai veiksmai.
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Dalyvauta akcijoje „Daugiau erdv÷s kiemuose ir gatv÷se“ – išvežta 18 neeksploatuojamų
automobilių.
Dalyvauta viešųjų darbų programoje – įdarbinti 8 darbininkai. Taip pat buvo priimami
asmenys iš Vilniaus 1-ojo policijos komisariato atlikti nemokamus viešuosius darbus.
Buvo nuolat kontroliuojama, kaip seniūnijos teritorijoje laikomasi miesto tvarkymo ir
švaros bei prekybos viešosiose vietose taisyklių. Komisija, sudaryta iš Komunalinio ūkio
departamento, bendrovių „Naujamiesčio būstas“, „Šnipiškių ūkis“, „VSA Vilnius“ ir
Seniūnijos atstovų, teritorijoje tikrino švarą. Įsp÷ti individualių namų savininkai,
bendrovių vadovai, garažų bendrijų pirmininkai, nesudarę sutarčių d÷l komunalinių
atliekų išvežimo. Trečią ketvirtį organizuoti 5 reidai, kurių metu išaiškinti 8 atliekų
tur÷tojai, nesudarę sutarčių su atliekų vež÷jais – pažeid÷jai įsp÷ti. Organizuoti
patikrinimo reidai su Vilniaus miesto 1-ojo PK prevencijos skyriaus darbuotojais: tikrinti
gyventojų skundai, pažeid÷jai įsp÷ti, surašyti protokolai.
Išrinktos vietos naujiems stendams Kalvarijų gatv÷je ir naujų šiukšliad÷žių pastatymo
vietos Linkmenų, Kalvarijų, Žalgirio, Rinktin÷s, Up÷s gatv÷se.
Surašyti 3 ATP protokolai už kodekso 161 str. aprašytą veiką, surašyti 7 reikalavimai d÷l
neprižiūrimų statinių ir žem÷s sklypų, 5 šaukimai d÷l atvykimo į Savivaldyb÷s
administracijos atsakingą padalinį.
Išduota 130 leidimų prekiauti viešosiose vietose. Parengtos ir pasirašytos Kiosko
eksploatavimo sutartys su 16 kioskų savininkų.
Seniūnija koordinavo Šnipiškių bendruomen÷s sal÷je vykstančius visuomeninių
organizacijų (ansambliai „Jor÷“, „Žosm÷“, pagyvenusių žmonių asociacijos ir kt.)
renginius.
Seniūnijos iniciatyva VĮ „Rūpi“ tvark÷ aplinką apie ežer÷lį – surinko 30 maišų šiukšlių,
automobilių padangų, organizavo šiukšlių išvežimą.
Seniūnija savo j÷gomis pašalino savavališkai įrengtas betonines užtvaras Rinktin÷s g.
Seniūnijos darbuotojai prižiūri parką Up÷s g. 9 – gyventojų pageidavimu sutvarkytas
miškelis prie Giedraičių g. 100.
Verkių seniūnija

Verkių seniūnijoje, vykdant jai priskirtas funkcijas, 2009 metais atlikta:
• Priimtos 3077 deklaracijos d÷l asmenų gyvenamosios vietos deklaravimo.
• Priimti 1035 prašymai d÷l pažymų apie asmenų deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimo.
Išduotos 3098 pažymos apie asmenų deklaruotą gyvenamąją vietą.
• Priimtas 581 prašymas d÷l adresų numerių suteikimo žem÷s sklypams, statiniams,
butams. Suteikti 1297 adresai pastatams, žem÷s sklypams, butams.
• Išduoti 26 nauji ir pratęsta 190 leidimų prekiauti ir teikti paslaugas viešuose vietose.
• Atlikti 29 seniūno notariniai veiksmai.
• Gauta 5118 gyventojų, įmonių prašymų ir raštų, paruošta 4399 siunčiamieji dokumentai,
raštai bei atsakymai, 588 seniūno įsakymai.
• Pagal terminuotas darbo sutartis viešiesiems darbams įdarbinti 47 asmenys.
Bendruomen÷s iniciatyvos, konkursai, kiti renginiai
• Seniūnijos išrinkti 36 dalyviai dalyvavo konkurse „Žydintis Vilnius – 2009“. Verkių
seniūnijai atstovavę dalyviai gavo 7 prizines vietas iš 38 nominacijų.
• Išrinktos sodininkų bendrijos dalyvavo Gražiausiai tvarkomų Vilniaus sodininkų bendrijų
konkurse. Iš 24-ių nominacijų 8-ios Verkių sodų bendrijos pripažintos nugal÷tojomis.
• Inicijuoti ir surengti konkursai: „Gražiausia Verkių seniūnijos kaimo tipo sodyba –
2009", „Tvarkingiausia Verkių seniūnijos įstaiga – 2009". Konkursuose dalyvavo per 50
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sodybų, per 20 įmonių. Iš jų buvo apdovanotas 31 laim÷tojas. Tokius konkursus
tradiciškai kasmet organizuoja tik Verkių seniūnija.
Seniūnija kreip÷si į įmones, organizacijas d÷l paramos skyrimo renginiams organizuoti –
gauta 18 tūkst. Lt finansin÷ parama. 5 tūkst. Lt gauta renginiams finansuoti pagal
Seniūnijos paruoštą kultūros renginių konkurso projektą.
Seniūnijos iniciatyva kreiptasi į įmones, organizacijas d÷l paramos skyrimo socialiai
remtiniems asmenims. Gauta 6,5 tūkst. Lt vert÷s parama prek÷mis (kosmetika, maisto
produktai, vitaminai, kal÷din÷s dovan÷l÷s, vaikiškos knygos), kurios išdalintos socialiai
remtiniems asmenims bei seniūnijos gyventojams.
Inicijuoti ir įgyvendinti vaikų užimtumo projektai – surengti 5 sporto, 6 kultūriniai
renginiai, organizuotos Vaikų vasaros užimtumo stovyklos „Kartu mums linksmiau!“,
„Sportuokime organizuotai“. Užsi÷mimuose, kurie truko 2 m÷nesius, dalyvavo 48 vaikai.
Stovyklos surengtos r÷m÷jų l÷šomis, tod÷l vaikams buvo nemokamos. Tokias stovyklas
savo iniciatyva kasmet organizuoja tik Verkių seniūnija.
Organizuotos gyventojų pam÷gtos Užgav÷nių, Atvelykio, Joninių, Bendruomen÷s
švent÷s, Kal÷diniai renginiai. Iš viso – 47 renginiai. Bendruomen÷s centre veik÷ 12
būrelių visų amžiaus grupių gyventojams: dail÷s studija, jaunesniojo amžiaus vaikų
muzikinio lavinimo, jogos, konstravimo ir kiti. Bendruomen÷s centro veikloje dalyvavo
apie 350 asmenų.
Gyventojų interesams aktyviausiai atstovauja 3 visuomenin÷s organizacijos – „Balsių
bendruomen÷“, „Baltupių savivaldos centras Cedronas“ ir „Jeruzal÷s bendruomen÷s
centras“, kurie padeda spręsti socialinius, kultūrinius, švietimo, laisvalaikio klausimus.
Vilkp÷d÷s seniūnija

Vykdant gyvenamosios vietos deklaravimo funkciją, 2009 m. seniūnijos darbuotojai:
• Pri÷m÷ 853 gyvenamosios vietos deklaracijas, pildomas asmeniui pakeitus gyvenamąją
vietą Lietuvos Respublikoje ar atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką, pri÷m÷ 32
gyvenamosios vietos deklaracijas, pildomas asmeniui išvykstant iš Lietuvos Respublikos.
• Pri÷m÷ 69 prašymus įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, pri÷m÷
90 sprendimų d÷l deklaravimo duomenų ištaisymo, pakeitimo ir panaikinimo, išdav÷
1064 pažymas apie asmenų deklaruotą gyvenamąją vietą.
• Išdav÷ 456 pranešimus gyvenamosios patalpos savininkams, 64 pažymas apie įtraukimą į
gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.
• Nustatyta tvarka pareng÷ ir išdav÷ gyventojams 20 charakteristikų, atliko 24 notarinius
veiksmus.
• Pareng÷ ir išleido tvarkomosios organizacin÷s veiklos klausimais 71 seniūno įsakymą.
• Pri÷m÷, išnagrin÷jo ir išsprend÷ 203 fizinių ir juridinių asmenų raštiškus prašymus,
skundus, pasiūlymus ir 462 žodinius paklausimus seniūnijos bendruomen÷s, įmonių,
įstaigų ir organizacijų klausimais, pareng÷ ir išsiunt÷ 245 raštus fiziniams ir juridiniams
asmenims.
• Vykdytos Civilin÷s saugos bei priešgaisrin÷s apsaugos priemon÷s – atlikti esamų
priemonių parengties patikrinimai, organizuotos plane numatytos priemon÷s.
• Balandį tradiciškai buvo tvarkomi parkai, daugiabučių namų kiemai, gatv÷s, neužstatytos
teritorijos, up÷s pakrant÷s. Iš viso dalyvavo apie 1300 žmonių.
• 2009 m. Vilkp÷d÷s seniūnijos teritorijoje vykusiose talkose atlikti tvarkymo ir želdinimo
darbai. DNSB, daugiabučių gyvenamųjų namų administratoriai bendrov÷s „Vilko p÷da“,
„Avarija“, „Naujamiesčio būstas“, „Namų priežiūros centras“, „City Service“ val÷ rūsius,
teritorijas ir kitas bendro naudojimo patalpas, tvark÷ g÷lynus ir želdinius. Metalinių ir
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mūrinių garažų bendrijos tvark÷ garažų teritorijas, seniūnijos teritorijoje esančios įmon÷s,
įstaigos, organizacijos, privataus sektoriaus gyventojai tvark÷ savo teritorijas ir jų
prieigas. Gerosios Vilties, Vingio vidurin÷s mokyklos, Vilniaus kolegijos Dizaino ir
technologijų fakultetas, Vilkp÷d÷s, Vaduvos darželiai-mokyklos tvark÷ Gerosios Vilties
ir Klevų gatvių šlaitus, Vingio parko teritoriją ir Neries up÷s pakrantę bei Vilkp÷d÷s,
Panerių parkus. Vilkp÷d÷s seniūnija ir Vilniaus darbo biržos darbininkai tvark÷
neužstatytas teritorijas, g÷lynus. Likviduoti 27 besiformuojantys savavališki sąvartynai.
Įvykdyta 2009 m. viešųjų darbų programa, kuria remiantis viešuosius darbus atliko 15
asmenų. Organizuoti viešieji darbai 12 asmenų, atsiųstų iš teis÷saugos organų. Šie
darbininkai tvark÷ seniūnijos neužstatytas teritorijas: Neries pakrantę, Vilkp÷d÷s parką,
Riovonių, Ūm÷džių ir Vaduvos pamiškių teritorijas, Pakalniškių, Sausupio, Šaltupio
gatves, metalinių garažų masyvus.
Dalyvauta atnaujintoje akcijoje „Daugiau erdv÷s kiemuose ir gatv÷se“. Nuolat teikta
informacija Vilniaus apskrities VPK Viešosios tvarkos valdybos ekologijos ir teis÷s
pažeidimų prevencijos skyriui apie neeksploatuojamus, techniškai netvarkingus
automobilius – pateikta informacija apie 35 automobilius.
Kartu su VšĮ Vilkp÷d÷s bendruomen÷s socialinių paslaugų centru organizuoti Valstybinių
švenčių datų pamin÷jimai, bendruomen÷s laisvalaikis, švent÷s, vakaron÷s, koncertai,
ekskursijos, sveikatingumo renginiai.
Vilkp÷d÷s bendruomen÷s socialinių paslaugų centro meninio ugdymo studijoje gegužę
organizuota viktorina „Šalis ta – Lietuva vadinas“.
2009 m. balandžio 12–13 d. Seniūnija kartu su UAB „Disona“ Vingio parke organizavo
Šv. Velykų šventę.
Viršuliškių seniūnija

•
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•

•

2008 m. bendruomen÷ „Višulišk÷s“ laim÷jo Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos
skelbtą infrastruktūros projektų konkursą ir gavo finansavimą bendruomen÷s centro
steigimui. 2009 metų pradžioje Viršuliškių seniūnijos ir bendruomen÷s pastangomis
bendruomen÷s centro (Viršuliškių g. 65) rekonstrukcija buvo baigta, sukomplektuoti
baldai, kompiuterin÷ ir kita šiuolaikiška technin÷ įranga, sudarytos puikios sąlygos
bendruomeninių organizacijų veiklai. Bendruomenių darbas pastebimai suaktyv÷jo:
įsteigta skaitykla, įrengta mokymo kompiuteriu klas÷, įgyvendinamos naujos
bendruomenin÷s iniciatyvos.
Privačios ,,Saul÷s“ mokyklos bendruomen÷s, aktyvaus Viršuliškių bendruomen÷s nario
Augustino Voldemaro iniciatyva – pasodinti ,,Lietuvos tūkstantmečio parką“ – sulauk÷
Vilniaus miesto ur÷dijos bei Lietuvos kariuomen÷s savanorių štabo palaikymo. 2009 m.
balandžio 24 d. surengtoje medelių sodinimo talkoje dalyvavo apie 120 talkininkų.
Viršuliškių Lūžių parko teritorijoje buvo pasodinta 450 medelių, kuriuos ir toliau prižiūri
bendruomen÷s nariai. Pažym÷tina, kad tai buvo ne valdžios institucijų, o Viršuliškių
bendruomen÷s iniciatyva.
2008 m. prad÷tas įgyvendinti projektas ,,Saugi kaimynyst÷“ – įkurtos 4 ,,Saugios
kaimynyst÷s“ grup÷s, apimančios per 1120 daugiabučių namų bendrijų gyventojų. 2009
m. šis projektas buvo s÷kmingai tęsiamas – įkurtos 5 naujos ,,Saugios kaimynyst÷s“
grup÷s, į kurias įstojo 1680 Viršuliškių gyventojų.
Viršuliškių seniūnijoje įsteigta daugiausia ,,Saugios kaimynyst÷s“ grupių palyginus su
kitomis Vilniaus apskrities seniūnijomis. D÷ka aktyvaus visuomen÷s dalyvavimo 2009 m.
Viršuliškių seniūnijoje prad÷ta 6 proc. mažiau ikiteisminių tyrimų nei 2008 m., sumaž÷jo
smulkių viešosios tvarkos pažeidimų, vagysčių, turto sunaikinimo atvejų. Pagyv÷jo
gyventojų bendradarbiavimas su policija. Gyventojai, dalyvaujantys šiame projekte,
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pateik÷ vertingos informacijos Viršuliškių policijos nuovadai apie administracin÷s teis÷s
pažeidimus (48 atvejai).
2009 m. rugs÷jo 12 d. Viršuliškių bendruomen÷s „Giesm÷“ iniciatyva surengtas tradicinis
vaikų gatv÷s krepšinio turnyras, kuriame dalyvavo 9 komandos ir 96 žaid÷jai. Svarbu
pažym÷ti, kad vaikai patys subūr÷ komandas, treniravosi bei dalyvavo varžybose. Taip
bendruomen÷ pad÷jo t÷vams ir mokyklai spręsti vaikų poilsio bei užimtumo problemas.
2009 m. kovo bei lapkričio m÷n. organizuota akcija „Neeksploatuojamas automobilis
2009“. Akcijos metu sudarytas 98 neeksploatuojamų automobilių sąrašas, kuris pateiktas
Vilniaus apskrities VPK VTV Ekologijos ir teis÷s pažeidimų prevencijos skyriui. 82
automobiliai išgabenti iš kiemų, 47 asmenims paskirtos administracin÷s nuobaudos.
Rudenin÷s talkos ,,Išvalykime pasaulį”, vykusios 2009 m. spalio m÷n., metu surinkta 16
kub. m šiukšlių ir buitinių atliekų, išvalyta 28 ha teritorija – Lūžių parkas ir miškeliai,
apleista buvusios VSA didžiųjų buitinių atliekų aikštel÷s teritorija.
Už aktyvų dalyvavimą min÷tose ir kitose aplinkos tvarkymo akcijose: programoje
„Vilnius – mano namai“, Aplinkos ir miesto tvarkymo“ konkurse Viršuliškių seniūnija
nominuota ,,už naujų poilsio ir želdynų erdvių kūrimą“. Nominuotos buvo ir Viršuliškių
seniūnijos įstaigos: Grožio terapijos ir chirurgijos klinika, Statybininkų rengimo centras ir
J. Pauliaus 2-ojo pagrindin÷ mokykla.
Žirmūnų seniūnija

Žirmūnų seniūnijoje, vykdant jai priskirtas funkcijas, 2009 metais atlikta:
• 49 notariniai veiksmai, išduota 2794 pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą, 538 –
butų savininkams apie jiems priklausančioje patalpoje gyvenamąją vietą deklaravusius
asmenis, priimtos 2407 gyvenamosios vietos deklaracijos, 44 išvykimo iš Lietuvos
Respublikos deklaracijos, parengti 193 sprendimai d÷l gyvenamosios vietos deklaravimo
duomenų panaikinimo, išnagrin÷ti 92 juridinių asmenų ir 201 fizinių asmenų prašymai,
išduotos 28 charakteristikos d÷l šaunamojo ginklo laikymo.
• Seniūnija kartu su policijos darbuotojais organizavo 15 prevencinių priemonių „D÷l
gyvūnų auginimo ir laikymo taisyklių pažeidimo užkardymo“, kurių metu nustatytas 41
asmuo, pažeidęs gyvūnų auginimo ir laikymo taisyklių reikalavimus – jiems surašyti
protokolai, įsp÷ti 75 asmenys.
• Atsižvelgus į gyventojų skundus, organizuotas patikrinimas d÷l gyvūnų registravimo,
gyvūnų laikymo taisyklių laikymosi. Išdalinta informacija gyventojams d÷l gyvūnų
registracijos centro veiklos.
• Bendradarbiauta su seniūnijos bendruomen÷mis, derinti kultūros, gamtosaugos, kovos su
narkomanija projektai, parengtos 7 rekomendacijos d÷l projektų įgyvendinimo.
• Rugs÷jo 28 d. pagerbtos genocido aukos prie Tuskul÷nų memorialo.
• Organizuota akcija „Daugiau erdv÷s kiemuose”. Saugaus miesto departamentui perduota
60 nenaudojamų, netvarkingų, seniai stovinčių kiemuose, automobilių.
• Vykdant Viešųjų darbų programą seniūnijoje įdarbinta 18 bedarbių bei 18 asmenų, kurie
atliko viešuosius neatlygintinus darbus – buvo tvarkoma seniūnijos teritorija, Neries up÷
ir šlaitai, retinami krūmai bei medžiai, gen÷jamos medžių ataugos, renkamos padangos ir
šiukšl÷s.
• Kartą per m÷nesį kartu su UAB „Šnipiškių ūkis“, UAB „Vilniaus Zunda“ darbuotojais
buvo organizuojami reidai po teritoriją ir apie pad÷tį informuojama Savivaldyb÷s
administracija.
• Aktyviai dalyvauta akcijoje „Išvalykime pasaulį“ kartu su E. Pliateryt÷s, P. Mašioto, Šv.
Kristoforo bei Tuskul÷nų mokyklų moksleiviais, vaikų darželių-lopšelių „Pasaka“ ir
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„Žirmūn÷liai“ aukl÷tiniais.
Po pavasario talkų ir po žiemos susidariusių savavališkų sąvartynų iš 9 objektų išvežta
per 60 kub. m šiukšlių.
Žv÷ryno seniūnija

Žirmūnų seniūnijoje, vykdant jai priskirtas funkcijas, 2009 metais atlikta:
• Išduotos 735 pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą, priimti 47 sprendimai d÷l
gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimo, užregistruoti 165 prašymai d÷l
pažymų savininkams išdavimo, 49 kiti įvairūs prašymai, priimti 3 prašymai d÷l įtraukimo
į gyvenamosios vietos neturinčių apskaitą, išduota 15 pažymų apie įtraukimą į
gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išduotos 5 charakteristikos ginklui
laikyti.
• Žv÷ryno seniūnija organizavo pavasario talką, prisid÷jo prie akcijos „Darom 2009“.
Talkose dalyvavo apie 300 Žv÷ryno gimnazijos, M. Dobužinskio, „Genio“ pradin÷s
mokyklų moksleivių, taip pat Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro mokiniai bei Žv÷ryno
gyventojai. Talkos metu surinkta ir išvežta 100 kub. m atliekų.
• Rudenin÷s talkos metu sutvarkytas Birut÷s skveras ir Neries pakrant÷, teritorija aplink
„Čiulbantį kryžių“ ir aplinkinis miškelis, pakrant÷s nuo Pedagoginio universiteto iki
Žv÷ryno tilto, nuo tilto (Liubarto g.) iki Italijos ambasados ir toliau – iki Žv÷ryno
stadiono. Talkoje dalyvavo M. Dobužinskio vidurin÷s mokyklos, Žv÷ryno gimnazijos,
Vilniaus pedagoginio universiteto bendruomen÷s, seniūnijos darbuotojai. Talkos metu
sutvarkyta apie 8 ha teritorijos.
• Žv÷ryno bendruomen÷s gyventojams surengtas Nepriklausomyb÷s dienos min÷jimas. Jo
metu pristatyta Dr. Napalio Kitkausko knyga „Lietuvos didžiosios kunigaikštyst÷s
Valdovų rūmai“, koncertavo folklorinis ansamblis „Kuolinga“, parodytas suomių
režisieriaus Timo Karhonen filmas „Kryžių kalno istorija“.
• Surengtos Žv÷ryno seniūnijos moksleivių futbolo varžybos, kuriose dalyvavo M.
Dobužinskio vidurin÷s mokyklos, Žv÷ryno gimnazijos ir Kalvarijų pagrindin÷s mokyklos
moksleiviai. Žv÷ryno seniūnijos pereinamąją taurę ir pirmąją vietą laim÷jo M.
Dobužinskio vidurin÷s mokyklos sportininkai.

54

