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Kurkime Vilnių, kuriame gera gyventi kiekvienam, – saugų, patogų, kultūringą, ateities miestą, kuriame
galima įgyvendinti savo idėjas, kuriame norėtų gyventi ir dirbti mūsų vaikai.
Su tokia nuostata valdančioji penkių partijų koalicija stojo prie stipriai įsiūbuoto Vilniaus vairo. Kartu su
beveik milijardą litų siekiančia skola, paveldėjome daug nebaigtų, užkonservuotų „amžiaus“ statybos
projektų. Per 2010-uosius metus siekėme suvaldyti skolas. Dabar ateina metas kurti realios ateities Vilnių.
Trumpai apžvelkime 2010-uosius:
Per 2010 metus įvyko 18 eilinių miesto Tarybos posėdžių, užregistruota 610 Tarybos sprendimų projektų,
užregistruoti, apsvarstyti ir paskelbti 529 Tarybos sprendimai.
2010 metais suvaldyta miesto skola. Savivaldybės kreditorinis įsiskolinimas 2009 m. pabaigoje buvo 910,3
mln. Lt, 2010 m. pabaigoje – 875,2 mln. Lt (sumažėjo 35 mln. Lt).
Praėjusiais metais Vilniuje įgyvendinti keli dideli miesto infrastruktūros projektai ar jų etapai:
rekonstruotas Lazdynų tiltas ir Oslo-Laisvės pr. viadukas
baigti Žirnių g. rekonstravimo darbai;
įgyvendintas vienas iš Vakarinio aplinkkelio statybų etapų – rekonstruota Oslo g. dalis, pastatytas tunelis
ties Gudeliais, pastatytos trijų ir dviejų lygių estakados.
Mieste įrengta daugiau kaip 12 km naujų dviračių takų, eismo saugumui buvo įrengti eismo greičio
mažinimo kalneliai, iškiliosios perėjos, saugumo salelės, nauji šviesoforai.
2010 metais renovuoti 42 ugdymo įstaigų (mokyklų ir darželių) pastatai. Renovacijai iš ES struktūrinių fondų
gauta 27,7 mln. Lt, Valstybės biudžetas ugdymo įstaigų rekonstrukcijai skyrė 4,44 tūkst. Lt, Savivaldybė –
8,14 mln. Lt. Pradėta statyti nauja, moderni ir šiuolaikiška švietimo įstaiga – Balsių mokykla.
Perpus sumažėjo mokyklų, kurios organizuoja pamokas dviem pamainomis (2009 metais jų buvo 15, 2010
metais – 8).
2010 metais buvo atlikti renovacijos darbai gydymo įstaigose (Vilniaus miesto universitetinėje ligoninėje,
Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje, Mykolo Marcinkevičiaus ligoninėje, Antakalnio
poliklinikoje). Centro poliklinikoje ir Antakalnio poliklinikoje įkurti Dienos stacionarai, kuriuose pradėtos
teikti sveikatos priežiūros paslaugos.
Dėl Vilniaus apskrities administracijos likvidavimo buvo perimtos VšĮ Sapiegos ligoninė ir BĮ Vilniaus
apskrities sutrikusio vystimosi kūdikių namai.
Renovuotas Naujosios Vilnios kultūros centras, Lazdynų baseine likviduota stogo denginio laikančiųjų
konstrukcijų avarinės būklė.
2010 m. centrinėje miesto dalyje įvesta nauja (mėlyna) rinkliavos už automobilių stovėjimą zona,
Senamiestyje sumažinta rezervuotų automobilių stovėjimo vietų, paliekant daugiau galimybių automobilius
statyti bendra tvarka.
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2010 metais buvo efektyviai naudojama Vilniaus mieste įrengta 112 vaizdo kamerų sistema. Vykdytas
bendras Vilniaus miesto savivaldybės ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas, pagal
kurį darbui prie vaizdo kamerų įdarbinami neįgalieji, taip sudarant jiems sąlygas integruotis į darbo rinką.
Vaizdo stebėjimo kamerų pagalba užfiksuoti 1480 administracinių teisės pažeidimų, sulaikyti 2022
pažeidėjai.
2010 m. už parduotus privatizavimo objektus į biudžetą gauta 23,2 mln. Lt įplaukų. Per metus parduoti 72
objektai, iš jų – 4 UAB akcijų paketai (UAB „Senamiesčio ūkis“, UAB „Šnipiškių ūkis“, UAB „Priemiestis“, UAB
„Zervyna“) ir 68 negyvenamosios patalpos bei pastatai.
Vienas svarbesnių atliktų darbų – patvirtintas 2011 m. Vilniaus miesto biudžetas. Jį galime palyginti su
tradicinės šeimos biudžetu: vaikams, sveikatai, kultūrai ir skoloms grąžinti. Biudžeto lėšos paskirstytos taip,
kad visų pirma tektų tam, kam tikrai yra būtina, kas palaiko ir užtikrina miesto gyvenimą. Jokių nerealių
vizijų ir neįgyvendinamų projektų – tęsime Europos Sąjungos lėšomis įgyvendinamus projektus, grąžinsime
skolas. Pirmenybę teiksime kultūros, edukacinių ir sporto projektų paramai – viskam, kas padeda žmogaus
veiklai ir kūrybai.
Didžiausią dėmesį skirsime kokybiško švietimo ir ugdymo klausimams. Žinoma, toliau vyks mokyklų
renovacija, bus sprendžiamos darželių problemos. Kaip tik dabar rengiami projektai dviejų darželių Santariškėse ir Bajoruose - statybai. Daugiau dėmesio bus skirta gyvenamosios aplinkos gerinimui:
automobilių stovėjimo aikštelėms miegamuosiuose rajonuose įrengti, sporto aikštynams, poilsio zonoms,
vaikų žaidimų aikštelėms sutvarkyti.
Gerai jausimės savo mieste tik užtikrinę kiekvieno vilniečio saugumą, orumą, pasitikėjimą ir pagarbą vieni
kitiems. Todėl šiandien svarbu atsiremti į tikrąsias vertybes, turime atsigręžti į moralios politikos principus ir
jų tvirtai laikytis, suvienyti įvairias politines ir visuomenės jėgas siekiant bendro tikslo – jaukaus ir
patrauklaus gyventi Vilniaus.

Raimundas Alekna
Vilniaus meras
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KOMUNALINIO ŪKIO DEPARTAMENTAS
Komunalinio ūkio departamentas pagal savo kompetenciją tenkina Vilniaus gyventojų poreikius,
koordinuoja miesto infrastruktūros objektų eksploatavimą ir statybą, užtikrina miesto energetinių objektų
funkcionavimą, organizuoja gyvenamųjų namų ir kitų statinių, priskirtų Savivaldybei, naudojimo priežiūrą,
kontroliuoja viešųjų paslaugų teikimo ir daugiabučių namų administravimą.

EISMO ORGANIZAVIMO SKYRIUS
VIEŠOJO TRANSPORTO POSKYRIS
2010 metais Viešojo transporto poskyris aktyviai prisidėjo prie projekto „Elektroninio bilieto viešajame
transporte ir keleivių informavimo sistemos sukūrimas“ įgyvendinimo, dalyvavo Vilniaus miesto tarybos
Administracinėje, Renginių derinimo, lengvųjų automobilių taksi ir M2 klasės autobusų vairuotojų
kvalifikacinio mokymo, žinių vertinimo apeliacijos kvalifikacinėse komisijose.
Skyriaus specialistai dalyvavo ruošiant konkurso sąlygas projektui „Naujų transporto rūšių diegimo Vilniaus
mieste specialiojo plano rengimas“, organizavo tarptautinę konferenciją „Naujų transporto rūšių diegimo
Vilniuje perspektyvos ir galimybės“. Skyriaus atstovai sudarytose darbo grupėse sprendė susisiekimo
maršrutiniu keleiviniu transportu ir lengvaisiais automobiliais, taksi gerinimo bei optimalesnio transporto
priemonių panaudojimo klausimus.
2010 m. gauta ypač daug nusiskundimų dėl taksi teikiamų paslaugų kokybės. Vykdant taksi kontrolės
funkciją aktyviai dalyvauta bendruose reiduose su Valstybinės kelių transporto, Mokesčių inspekcijų, Kelių
policijos valdybos pareigūnais, su Lietuvos metrologijos inspekcijos atstovais.
EISMO VALDYMO POSKYRIS
Šiuo metu sostinėje prižiūrimos ir remontuojamos eismo reguliavimo techninės priemonės – 247
šviesoforų postai ir 24 696 kelio ženklai. 2010 metais įrengtas šviesoforinis reguliavimas Linkmenų ir Lvovo
gatvių bei Lazdynėlių ir Šiltnamių gatvių sankryžose, į Vilniaus miesto savivaldybės balansą perimti 3
šviesoforų postai (J. Tiškevičiaus ir Galvės gatvių sankryžoje, Vilnius–Utena kelio 10,4 km ir Grigiškėse,
jungiamo kelio ir Kovo 11-osios gatvės sankryžoje). Pagal eismo pertvarkymo schemas 2010 m. įrengta 918
kelio ženklų, sumontuoti nauji 32 greičio mažinimo kalneliai, įrengta 13 iškiliųjų perėjų. Iš viso sumontuota
naujų ir suremontuota 1314 esamų guminių kalnelių segmentų. Siekiant užtikrinti saugų eismą įrengta
3580 m automobilių kelių apsauginių atitvarų ir 1180 m priešakinančių segmentų ant atitvarų.
Per metus paženklinta apie 38 889 m2 gatvių važiuojamosios dalies dangų, iš jų – daugiau nei 22 562 m2
dažais, per 12 874 m2 – termoplastiku, beveik 3 452 m2 – šaltu plastiku. Eismo saugumui pagerinti rugsėjo
pirmą savaitę surengta akcija „Apsaugok mane“, kurios metu 236 perėjos prie mokyklų paženklintos 623
simboliais.
Vykdant neįgaliųjų integracijos į visuomenę programą kelio ženklais mieste pažymėtos 43 automobilių
stovėjimo vietos, skirtos neįgaliųjų vairuojamoms arba juos vežančioms transporto priemonėms statyti.
2010 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimu centrinėje miesto dalyje įvedama nauja (mėlyna) rinkliavos už
automobilių stovėjimą zona, Senamiestyje sumažinta rezervuotų automobilių stovėjimo vietų, paliekant
daugiau galimybių automobilius statyti bendra tvarka.
2010 m. išduota „Automatizuotos šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemos diegimo Vilniaus mieste
projekto įgyvendinimo“ priėmimo pažyma. Šis projektas 207 šviesoforų postus sujungė į bendrą valdymo
sistemą.
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2010 metų pradžioje Vilniuje buvo 82,1 km dviračių takų. Per metus papildomai įrengta per 12 km dviračių
takų – paženklinta važiuojamoji dalis ir įrengti kelio ženklai. Šiuo metu Vilniuje jau skaičiuojama 94,2 km
dviračių takų.
INŽINERINIŲ TINKLŲ POSKYRIS
2010 metais mieste per gatves nutiesta per 4 tūkst. m inžinerinių komunikacijų uždaru būdu, naudojant
betranšėjines inžinerinių tinklų klojimo technologijas.
Vilniaus miesto gatvių apšvietimo tinklus sudaro 599 maitinimo punktai, 228 skirstomosios spintos, 160 km
orinių, 1136 km kabelinių ir 182,1 km orinių kabelinių linijų, 41229 vnt. šviesos taškų. Miesto apšvietimo
tinklo instaliuotas galingumas 5610,9 kW. Atliekant remonto darbus per 2010 metus pakeisti 162
šviestuvai, kartu su gyventojais Eišiškių plente, tarp stotelių „Sodai“, įrengti nauji gatvių apšvietimo tinklai
(304 m), taip pat ir Pavilnio Sodų 14-oje, 15-oje, 16-oje, 17-oje, 19-oje ir 20-oje gatvėse (1814 m).

ENERGETIKOS IR STATINIŲ SKYRIUS
PASTATŲ ADMINISTRAVIMO POSKYRIS
Per 2010 metus poskyris išnagrinėjo apie 1200 pavedimų daugiabučių namų bendrosios nuosavybės
administravimo, bendrijų steigimo, paramos joms, daugiabučių namų modernizavimo, administratorių
skyrimo, keitimo, elektros tiekimo, liftų, stogų, fasadų ir kitų bendrojo naudojimo objektų remonto darbų,
priežiūros, komunalinių mokesčių, bendrojo naudojimo objektų perdavimo klausimais.
ENERGETIKOS POSKYRIS
Energetikos poskyris 2010 metais iš įvairių valstybinių institucijų, gyventojų, įvairių bendrovių gavo ir
išnagrinėjo 1092 raštus, kuriuose buvo kreipiamasi šilumos, šalto ir karšto vandens tiekimo, nuotekų
tvarkymo, šilumos punktų įrengimo, licencijų išdavimo, šalto vandens ir šilumos kainos nustatymo,
vandentiekio tinklų plėtros, tinklų perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir kitais energetikos klausimais.
Dalyvauta gyventojų priėmimuose, Aplinkos apsaugos sąlygų rengimo komisijoje, vykdyta Vandens tiekimo
ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimo kontrolė. Teikti pasiūlymai Lietuvos
savivaldybių asociacijai rengiamų teisės aktų projektams.
STATINIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS POSKYRIS
Per 2010 m. patikrinti 1235 pastatai, jų techninės priežiūros dokumentacija, nustatyta jų būklė, surašyti
442 statinių techninės priežiūros patikrinimo aktai, kuriuose užfiksuoti pastatų defektai ir pateikti
reikalavimai dėl jų likvidavimo. Parengtos ir patvirtintos Statinių naudojimo priežiūros vykdymo taisyklės,
nustatančios neprižiūrimų statinių griovimo organizavimo ir atlikimo tvarką. Užsakytos 9 pastatų, turinčių
avarinės būklės požymių (iš jų – 5 nuosavybės teise priklauso Savivaldybei) ekspertizės, 4 neprižiūrimiems
statiniams inicijuota nugriovimo procedūra.
Parengtos ir patvirtintos asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitų teikimo taisyklės. 2010 m.
gautos 2624 asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitos.
Poskyrio darbuotojai nuolat konsultuoja gyventojus ir techninius prižiūrėtojus techninės priežiūros
organizavimo, dokumentų tvarkymo, teisinės dokumentacijos, susijusios su prižiūrimų statinių naudojimu
ir technine priežiūra, klausimais bei asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitų pildymo ir
pateikimo klausimais.

6

2010 METŲ
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
VEIKLOS ATASKAITA

INFRASTRUKTŪROS SKYRIUS
EKSPLOATACIJOS POSKYRIS
2010 metais buvo remontuojamos gatvių važiuojamosios dalies dangos: ištisinio asfaltavimo būdu
suremontuota 51907m² gatvių, be atkirtimo suremontuota 11421m², remontuota su freza – 48762m²,
paviršiaus apdorojimas – 5002,7 m², taip pat suremontuota 1375 m gatvių bortų, 2965 m² šaligatvių
dangos, grindinio, trinkelių – 702m², laiptų pakopų – 87,5 m, laiptų turėklų – 54 m, įrengta ir
suremontuota 222 m metalinių atitvarų, žvyrkelių ir kelkraščių – 16710m², 536,6m2 kiemų.
Pritaikant šaligatvius dviratininkų poreikiams pažeminti kelio bortai ties Sėlių, Upės, Žalgirio, Narbuto,
Ateities, Minties, Žirmūnų, O. Milašiaus gatvėmis ir Saulėtekio alėjoje, Lizdeikos gatvėje įrengtas
nuvažiavimas dviračiams.
2010 metais baigti Žirnių g. (nuo Dariaus ir Girėno g. iki Tyzenhauzų g.) 1026 m gatvės rekonstravimo
darbai. Žirnių gatvė išplatinta iki 26 m – viena kryptimi įrengtos dvi eismo juostos su papildoma avarine
juosta.
Žiemą gatvės, kelkraščiai ir privažiavimo keliai mechanizuotai valomi nuo sniego autogreideriais. Iš viso
valoma 1633 km kelių: Šiauriniame rajone – 513 km, Centriniame - 52 km, Vakariniame - 264 km,
Pietiniame - 340 km, Rytiniame rajone valoma 464 km gatvių.
2010 metais iš centrinės miesto dalies aikščių ir gatvių į sąvartyną išvežta 7062 kub. m sniego, įstiklinti
prekybiniai paviljonai Pilies ir Vienuolio gatvėse, atlikti baseino prie Baltojo tilto konservavimo ir aplinkos
sutvarkymo darbai, atlikti riedučių parkų Lazdynuose, Pašilaičiuose, Fabijoniškėse, Pilaitėje ir prie Baltojo
tilto kapitalinio remonto darbai, automobilių stovėjimo aikštelėse Olimpiečių gatvėje įrengta veja.
STATYBOS POSKYRIS
2010 m. rekonstruotas Lazdynų tiltas, šalia pastatant naują metalinį tiltą, taip pat sustiprintas bei
atnaujintas senasis tiltas. Rekonstruotas Oslo-Laisvės pr. viadukas. Oslo gatvėje rekonstruotos 4 eismo
juostos, pastatyta 3309 m kelio atitvarų, nutiesta 2540 m gatvės važiuojamosios dalies. Rekonstruota
skirtingų lygių sankryžos jungiamoji kelio važiuojamoji dalis, atnaujintas pėsčiųjų viadukas, pastatyti nauji
pėsčiųjų laiptai prie tilto, sutvarkyta pėsčiųjų požeminė perėja, įrengtas pandusas žmonių su negalia
reikmėms, įrengtas gatvės apšvietimas.
2010 metais buvo vykdomi Transeuropinio tinklo jungties – Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio (nuo Oslo
g. iki l. Asanavičiūtės g.) statybos darbai. Pastatyta 510 m ilgio vakarinio aplinkkelio dalis, kurios
važiuojamosios dalies plotis – 2x14,75 m, iš viso – 6 eismo juostos. Keturių jungčių su dviejų ir trijų lygių
estakadomis bendras ilgis – 2060 m, jungčių plotis – 8,5 m arba 11 m, yra po dvi eismo juostas.
Rekonstruota 1280 m Oslo g. dalis, atnaujinta 360 m danga Šiltnamių g., nuovažoje iš Oslo g. į Erfurto g. –
180 m. Pastatytas 150,6 m tunelis ties Gudeliais.

MIESTO TVARKYMO SKYRIUS
Šiuo metu rankinio sanitarinio valymo plotus sudaro 2171816,0 m² gatvių šaligatvių, 1202259,0 m² gatvių
važiuojamosios dalies (1 m prie borto), 752422,0 m² automobilių stovėjimo aikštelių, 48797,0 tūkst. m²
laiptų, 2738 367,0 m² šlaitų, 10554413,0 m² želdinių, 1327792,0 m² šaligatvių kiemuose, 6931,0 m² kiemų
takų be dangos, 1868144,0 m² kiemų važiuojamosios dalies su danga, 699749,0 m² kiemų važiuojamosios
dalies be dangos, 479397,0 m² vaikų žaidimo aikštelių, 8759235,0 m² želdinių kiemuose, 24825,0 m² šunų
vedžiojimo aikštelių.
Kasmet mieste prižiūrimi 82 skverai, aikštės, memorialų želdynai (400617 m² vejų, 10607 m² krūmų, 6462
m² gėlynų, 93185 m² takelių, 359 gėlinės, 737 suolai, 81 paminklas). Per metus pasodinta 68345 vasariniai
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gėlių daigai. Vasarą 4-5 kartus per savaitę mechanizuotai buvo šluojama A, B, C kategorijos gatvių
važiuojamoji dalis – apie 400 000 m2 per mėnesį.
2010 m. kasdien buvo vežamos šiukšlės iš 2240 šiukšlių dėžių, įrengtų visuomeninio transporto stotelėse,
Senamiestyje ir centrinėje miesto dalyje, miegamuosiuose rajonuose, magistralinių miesto gatvių
sankryžose. Piktavalių asmenų sudegintos ar pradangintos šiukšliadėžės keičiamos naujomis. 2010 m.
mieste įrengtos ir buvo prižiūrimos 85 dėžės šunų ekskrementams rinkti.
Per metus surinkta ir išvežta utilizavimui 333 t panaudotų padangų. Sutvarkyta 1679 m³ savavališkų
sąvartynų. Visus metus buvo vykdoma sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros techninė priežiūra.
2010 m. buvo eksploatuojami ir prižiūrimi 6 viešieji nekanalizuoti tualetai, eksploatuojami 8 miesto viešieji
kanalizuoti tualetai. Beveik visose Vilniaus miesto seniūnijose autobusų apsisukimo vietose įrengti
biotualetai (25 vnt.). Miestiečių bei turistų patogumui nuo birželio iki lapkričio įrengti biotualetai šalia Rasų
ir Antakalnio kapinių bei vienas – prie Lazdynų turgavietės, taip pat įrengti modernūs kanalizuoti
automatiniai tualetai Maironio g. esančioje ,,Dailės akademija“ transporto stotelėje bei Kalvarijų g.
esančioje ,,Žaliasis tiltas“ stotelėje.
2010 m. sugauti 644 benamiai šunys, 1137 katės, iš gyventojų priimti 1143 šunys, 1073 katės, iš kurių
gyventojų globai atiduota 784 šunys ir 517 kačių.
Miesto tvarkymo skyrius prižiūri sostinės 5 paplūdimius: I ir II Valakupių, Žaliųjų ežerų, Salotės, Žirmūnų.
Suremontuotos 8 persirengimo kabinos, įrengta 10 paplūdimių skėčių su stalais ir suoliukais, pakeisti
naujais įkasami suolai, stalai, šiukšliadėžės, sutvarkytos 4 vaikų žaidimų aikštelės, suremontuoti, prižiūrimi
ir valomi viešieji tualetai, įrengtos vaikų maudyklos, prieplaukos, paplūdimiuose esančiuose geriamo
vandens fontanėliuose atlikti vandens kokybės tyrimai, taip pat visuose paplūdimiuose sezono metu (2
kartus per mėnesį) buvo atliekami maudyklų vandens kokybės tyrimai. Sezono metu visuose
paplūdimiuose budėjo gelbėjimo tarnyba. Prieš sezoną į visus paplūdimius nuvežta 540 tonų smėlio.
Suteikta medicininė pagalba 131 žmogui, išgelbėti 27 skęstantys žmonės.
Sezono metu nuolat buvo prižiūrimi fontanai Nepriklausomybės a., prie Operos ir baleto teatro, Vokiečių,
Pilies gatvėse, Moniuškos, Odminių, Vašingtono skveruose, V. Kudirkos, Europos, Rotušės aikštėse, Taikos
g., taip pat 12 geriamojo vandens fontanėlių.
Vilniaus miesto savivaldybės patikėjimo teise valdomuose miškuose per 2010 m., vykdant sanitarinius,
kraštovaizdžio formavimo ir kitus kirtimus, iškirsta 1332,77 kietmetriai medienos.
Valstybinėje miško žemėje iškirsti 163 ir apgenėta 30 pavojingų medžių. Ne miško žemėje per 2010 metus
nukirsti 2086 sausi ir avaringi medžiai, nugenėta 1219 medžių.
Pasakų parke naujai įrengta 75,23 m², Kalnų parke suremontuota 132 m² medinių laiptų. Gaisrams kilti
pavojingu pavasario-vasaros laikotarpiu, mažinant buitinių ir statybinių atliekų išpylimo atvejus,
Savivaldybės miško parkuose įrengtas 51 stulpelis ir pastatyta 17 informacinių „Neuždek“ ir „Nešiukšlink“
ženklų, skatinančių miško lankytojų drausmingumą.

TURTO VALDYMO IR VERSLO PASLAUGŲ DEPARTAMENTAS
TURTO VALDYMO IR PRIVATIZAVIMO SKYRIUS
Skyrius vykdo jam priskirtas funkcijas – perima Savivaldybės nuosavybėn įstatymais priskirtą turtą,
užtikrina Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių įmonių akcijų apkaitą ir efektyvų valdymą, apskaito
Savivaldybei nuosavybės teise priklausantiems nekilnojamojo turto objektams priskirtus žemės sklypus bei
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atlieka kitus su tuo susijusius darbus. Vykdo Savivaldybės turto rengimo privatizuoti funkcijas, viso
Savivaldybės turto informacinę-analitinę apskaitą, užtikrina Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio
bei patikėjimo teisė valdomo nekilnojamojo turto objektų apskaitą ir efektyvų valdymą, vykdo Savivaldybės
turto privatizavimą, rengia projektus efektyviam nekilnojamojo turto bei akcijų panaudojimui bei užtikrina
šių projektų įgyvendinimą.
Skyrius 2010 m. iš likviduojamos Vilniaus apskrities viršininko administracijos perėmė Antavilių pensionato
– Antavilių g. 11 (4 pastatus ir 3 pavėsiness), Antavilių g. 6 (patalpas), Antavilių g. 17A (1 pastatą ir 1
patalpas), Sapiegos ligoninę – Antakalnio g. 17 (20 pastatų), 2 automobilių aikšteles, butus Vilkpėdės g. 142,3.
Surinkta medžiaga, įrodanti 46 skolininkų skolų beviltiškumą. Skola, siekianti 1 330 802,07 Lt, pripažinta
beviltiška ir nurašyta.
Iš UAB „Pavasaris“ pagal paramos sutartį perimtas nekilnojamas ir kilnojamas turtas Jonažolių g. 17, iš
Vilniaus regiono kultūros centro – objektas Rinktinės g. 50, pagal turto perdavimo-priėmimo aktus iš
valstybės perimti Savivaldybės nuosavybėn ir įteisinti 4 pastatai Vasaros g. 5. Perimto ir kiti nekilnojamojo
turto objektai – iš viso 34 objektai.
Apžiūrėta ir iš nuomininkų bei panaudos gavėjų priimtos bei patikrintos 41 patalpos.
Parengtas 1 skelbimas (10 objektų) apie siūlymą pripažinti statinius bešeimininkiais, surašyti 7
bešeimininkio turto apskaitos aktai. Pateikti 135 užsakymai dėl kadastro ir registro duomenų tikslinimo.
Parengti 2 numatomų įtraukti į privatizavimą objektų sąrašai Tarybos sprendimų projektams rengti, kuriais
į papildomus privatizuojamų objektų sąrašus įtrauktas 121 nekilnojamojo turto objektas. Pateikta apie 140
objektų įtraukimui į privatizavimo programas.
Parengta apie 160 Tarybos kolegijos, Administracijos direktoriaus įsakymų ir Tarybos sprendimų projektų.
Komitetams pateikta svarstyti apie 200 klausimų. Pateiktos 45 darbotvarkės su dokumentais
Negyvenamųjų ir gyvenamųjų pastatų bei patalpų komisijai nekilnojamojo turto valdymo ir naudojimo
klausimais. Apsvarstyta apie 600 klausimų. Suorganizuoti 8 nuomos konkursai. Parengtos, patikslintos,
pratęstos, papildytos 76 nuomos sutartys, 42 – panaudos sutartys.
Per 2010 metus nagrinėta 10 sveikatos priežiūros įstaigų ir patalpų nuomininkų prašymų dėl leidimų vykdyti
patalpų rekonstrukcijos ar remonto darbus, duoti leidimai, parengti įgaliojimai įstaigų atstovams tvarkyti
projektinę dokumentaciją.
Parengti 59 įspėjimai, Juridiniam skyriui perduota medžiaga dėl 23 nuomos sutarčių nutraukimo, skolos ir
delspinigių išieškojimo ir iškeldinimo iš patalpų.
Išnagrinėti prašymai ir parengta apie 885 įvairių raštų ir atsakymų pareiškėjams.
Parengti dokumentai dėl pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo ir tolimesnis jų administravimas – 25
objektai.
Per 2010 m. parengti 237 raštai, atsakymai į užklausimus ir prašymus. Per 2010 m. Privatizavimo poskyriui
buvo pateikta 7 žemės sklypų dokumentai dėl privatizavimo. Savivaldybė su Nacionaline žemės tarnyba prie
Žemės ūkio ministerijos sudarė 17 valstybinės žemės panaudos sutarčių. Per 2010 m. suderinti 42 žemės
sklypų planai ir pateikti pasirašyti Administracijos vadovybei. Iš viso 2010 m. Turto valdymo poskyris gavo
2802 užduočių. Įvykdytos 2752 užduotys.
Per 2010 metus už negyvenamųjų patalpų nuomą surinkta 4.528.543,36 litų.
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PRIVATIZAVIMO POSKYRIS
2010 metais parduoti 72 objektai, iš jų – 4 UAB akcijų paketai (UAB „Senamiesčio ūkis“, UAB „Šnipiškių
ūkis“, UAB „Priemiestis“, UAB „Zervyna“) ir 68 negyvenamosios patalpos bei pastatai. 2010 m. už
parduotus privatizavimo objektus gauta 23,200 mln. Lt įplaukų.
Parengtos 56 pažymos palėpių arba rūsių dalių pripažinimo nereikalingais arba netinkamais naudoti.
Užregistruota 20 palėpių bei rūsių dalių pardavimo sutarčių. 2010 metais už parduotas palėpių bei rūsių
dalis gauta 614.000 Lt.
Per 2010 m. buvo patvirtinta 390 privatizavimo objektų programų. Įstatymo nustatytais terminais grąžintos
pradinės įmokos pirkėjams, dalyvavusiems aukcionuose, bet netapusiems aukciono laimėtojais.
Bendradarbiaujama su Teisės departamento Sutarčių skyriumi dėl sutarčių rengimo, derinimo, bei
tvirtinimo. Sistemingai vykdoma atsiskaitymų su pirkėjais kontrolė. Pirkėjams rašomi priminimai dėl
atsiskaitymų vėlavimo, skaičiuojami delspinigiai, atliekamas įmokų derinimas su Finansų valdymo ir
apskaitos departamento Apskaitos skyriumi.
Suteikta kvalifikuota konsultacija pirkėjams bei Savivaldybės struktūriniams padaliniams privatizavimo,
paraiškų pateikimo, sandorių sudarymo, atsiskaitymo už nupirktus objektus ir kt. klausimais. Parengti
Tarybos sprendimai ir Administracijos direktoriaus įsakymai dėl nekilnojamųjų daiktų išpirkimo, parengtos
paraiškos bei organizuotos derybos.

VERSLO IR PASLAUGŲ SKYRIUS
Verslo ir paslaugų skyrius per 2010 metus priėmė ir išnagrinėjo 3980 prašymų ir pateiktų dokumentų,
parengė 490 paklausimų apie 512 įmonių, išanalizavo 40 Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės
tarnybos, Vyriausiojo policijos komisariato, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pranešimų.
Per metus išduota
• 416 alkoholio licencijų – surinkta 503200 Lt valstybės rinkliavos,
• 115 tabako licencijų – surinkta 56300 Lt valstybės rinkliavos,
• 12 naftos licencijų – surinkta 15600 Lt valstybės rinkliavos,
• 5 naftos dujų leidimai – surinkta 6500 Lt valstybės rinkliavos,
• 8 metalų laužo supirkimo licencijos – surinkta 9600 Lt valstybės rinkliavos,
• 340 vienkartinių licencijų - surinkta 21060 Lt valstybės rinkliavos.
• Išrašyta ir įregistruota 531 licencija.
• Iš viso surinkta 674660 Lt valstybės rinkliavos už licencijų, leidimų išdavimą, papildymą ir patikslinimą.
Leidiniui „Valstybės žinios“ parengti 162 pranešimai, įvesti duomenys apie 532 išduotas, 206 papildytas ir
patikslintas, sustabdytą 12 licencijų galiojimą, panaikintą 42 licencijų galiojimą. Iš viso licencijų programoje
sukaupti duomenys apie 13366 įmonių licencijas.
Parengta ir išduota 1313 leidimų – surinkta 175085 Lt vietinės rinkliavos.
REKLAMOS POSKYRIS
2010 m. liepos 14 d. Vilniaus miesto taryba priėmė sprendimą „Dėl išorinės vaizdinės reklamos taisyklių
tvirtinimo papildymo“, kurio pagrindu su didžiausiomis sostinės išorinės reklamos kompanijomis sudarytos
bendradarbiavimo sutartys, įpareigojančios kompanijas rengti ir platinti socialinę Savivaldybės reklamą
savo įrenginiuose.
Reklamos poskyris 2010 m. vykdė ilgalaikės išorinės vaizdinės reklamos sutartyse nustatytų reikalavimų ir
leidimų dėl reklaminių įrenginių eksploatavimo tvarkos ir terminų priežiūrą, taip pat vietinės rinkliavos
mokėjimo, socialinės reklamos sutartyse numatytų reikalavimų priežiūrą.
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Patikrinta 4153 prašymų įrengti ir eksploatuoti išorinę vaizdinę reklamą, išduoti 58 leidimai įrengti išorinę
vaizdinę reklamą ant Savivaldybei priklausančių ar valdytojo teise valdomų objektų.
Kiekvienam ketvirčiui pasibaigus patikrinti ir suderinti reklamos bendrovių pateikti vietinės rinkliavos už
išorinę vaizdinę reklamą paskaičiavimai. Per 2010 m. už leidimus įrengti ir eksploatuoti išorinę vaizdinę
reklamą surinkta 2124370 Lt rinkliavos.
Kartu su žemės ūkio kooperatyvu „Lietuviško ūkio kokybė“ organizuoti ūkininkų turgeliai visose seniūnijose,
Petrinių mugė Europos aikštėje, kartu su VšĮ „Tatulos programa“ surengtos ekologinių gėrybių mugės A.
Vienuolio g. prie ŽŪM ir rudenį Tymo kvartale, kartu su UAB „Concept events & media” surengta ūkininkų ir
amatininkų mugė „Sekmadienio turgelis“ Gedimino pr. Dėl turgelių ir mugių organizavimo parengta 14
raštų.

CIVILINĖS SAUGOS IR VIEŠOSIOS TVARKOS DEPARTAMENTAS
CIVILINĖS SAUGOS SKYRIUS
Skyrius vykdo civilinės saugos funkciją ir siekia gerinti Vilniaus miesto valstybės ir savivaldybės institucijų,
visų ūkio subjektų, visuomeninių organizacijų bei gyventojų pasirengimą ekstremaliajai situacijai, veiksmus
jai susidarius ir padarinių šalinimą, visų valstybės išteklių panaudojimą gyventojams išgyventi, turtui ir
aplinkai nuo susidariusios ekstremaliosios situacijos poveikio apsaugoti.
2010 m. patikslintas pavojingų objektų, esančių Vilniaus teritorijoje, sąrašas, suderintas su Priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo departamentu. Civilinės saugos skyrius kontroliavo šių objektų civilinės saugos
parengtį, ekstremaliųjų situacijų valdymo ir avarinių planų sudarymą, parengė gyvybiškai svarbių objektų
sąrašą, atnaujino išteklių žinyną, Lietuvos kariuomenės Lauko pajėgų vadovybei pateikė informaciją apie
sprogmenis pagal tarptautinę programą, nustatė kolektyvinės apsaugos statinių poreikį Vilniaus mieste,
organizavo civilinės saugos mokymus įstaigoms, organizacijoms ir ūkio subjektams.
Kartu su VšĮ Teleradijo kompanija „Hansa“ buvo tęsiamas gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos
modernizavimas, įrengti aštuoni „Sonnenburg Elektronic AG“ valdikliai ir įjungti į centralizuoto valdymo
tinklą. Taip pat, vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento dokumentais, paruoštas
Perspėjimo ir informavimo sistemos eksploatavimo bei techninės priežiūros organizavimo Vilniaus miesto
savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašas.
Parengta Vilniaus gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos struktūrinė schema.

VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIUS
Įgyvendindamas programą „Saugus miestas“, Civilinės saugos ir viešosios tvarkos departamentas 2010 m.
vykdė viešosios tvarkos ir saugumo palaikymo akcijas:
1.Vienuoliktus metus iš eilės Savivaldybė kartu su bendrove ,,Lietuvos draudimas“ organizavo saugaus
eismo akciją ,,Apsaugok mane“. Akcijos metu 10 tūkst. Lt suma buvo apdrausti visi sostinės mokyklų
moksleiviai visose Vilniaus gatvėse nuo 7 iki 21 val.
Be įprastų eismo saugumo priemonių (perėjų ženklinimo, kelių infrastruktūros objektų įrengimo,
informacijos sklaidos žiniasklaidoje) Savivaldybė įrengė pirmąjį modernų ir kol kas vienintelį Lietuvoje
raudonos šviesos ir greičio kontrolės prietaisą bei aktyvų perėjos ženklą.
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2.Atsižvelgiant į tai, kad daugiabučių gyvenamųjų namų kiemuose ir kitose miesto bendrojo naudojimo
teritorijose gausu paliktų nenaudojamų transporto priemonių, 2010 m. balandžio–gegužės ir rugsėjo–spalio
mėn. vykdyta akcija „Daugiau erdvės kiemuose“.
Per 2010 m. surinkta ir Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui perduota informacija apie
miesto gatvėse ir kiemuose stovinčius 979 nenaudojamus automobilius.
3. Pavasarį vykdyta akcija „Švarios vejos“, kurios tikslas – išvalyti viešąsias erdves nuo gyvūnų ekskrementų.
Nustatyta apie 100 administracinių teisės pažeidimų. Rudens akcijos metu išrinktas tvarkingiausias ir
greičiausiai nuo neeksploatuojamų automobilių susitvarkęs kiemas (Rygos g. 29), kuriam padovanotas
Vilniaus eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų asociacijos įsteigtas prizas – vaikų žaidimo
aikštelė.
4.Nelegalių grafičių prevencija:
Vykdant grafičių prevencijos priemones, bendradarbiauta su visuomeninėmis organizacijomis ir privačiomis
kompanijomis, teikta informacija aktyvioms miesto bendruomenėms.
2010 m. birželį surengta nelegalių grafičių uždažymo akcija, įtraukiant į veiklą moksleivius, lapkričio mėn.
dėl nelegalių grafičių žalos organizuota viešinimo kampanija (spaudos konferencija, miesto lauko reklamos
stenduose iškabinti prevenciniai plakatai).
Civilinės saugos ir viešosios tvarkos departamento iniciatyva Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos
komisariatas pradėjo ikiteisminį tyrimą, siekiant išaiškinti nelegalius piešėjus. Piniginėmis premijomis
paskatinti 8 policijos pareigūnai, sulaikę nelegaliai piešusius asmenis.
Seniūnijų darbuotojai kartu su gyventojais nustatė labiausiai naminių gyvūnų teršiamas viešas miesto
vietas. Identifikuotuose ir kitose vietose gyvūnų augintojams buvo dalinami „žalieji“ akcijos maišeliai, įspėta
apie 300 asmenų. Gyvūnų augintojams ir gyventojams teikta informacija gyvūnų globos ir laikymo
klausimais, parengti ir seniūnijose iškabinti akcijos plakatai.
Siekiant skatinti Vilniaus miestą aptarnaujančių policijos ir kitų įstaigų veiklą, susijusią su nusikaltimų, kitų
teisės pažeidimų prevencija ir gyventojų saugumo didinimo iniciatyvomis, skirtos lėšos šioms prevencinėms
priemonėms:
1.Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariatui viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo mieste
užtikrinimo funkcijai – 200 tūkst. Lt, kurie panaudoti policijos tarnybinio transporto išlaikymui. Policijos
pareigūnai, naudodamiesi tarnybiniais automobiliais, galėjo operatyviai reaguoti į gyventojų pranešimus,
daugiau laiko patruliuoti nesaugiose miesto vietose bei išlaikyti nepakitusį reagavimo į iškvietimus laiką (iki
13 min.).
2.Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos projektui „Gyventojų teikiamos pagalbos vandens
telkiniuose ir prie jų stiprinimas“. Pagal projektą Vilniaus miesto savivaldybės administracija valdybai skyrė
38 tūkst. Lt motorinės valties nuomai. Valtį naudos ugniagesiai gelbėtojai, turintys narų specializaciją, kurie
gelbės skęstančius, ieškos nuskendusių žmonių, talkins policijos pareigūnams, ieškos į dugną nugrimzdusių
nusikaltimo įkalčių, budės Neries upėje ar jos prieigose vykstančiuose renginiuose.
2010 metais buvo efektyviai naudojama Vilniaus mieste įrengta 112 vaizdo kamerų sistema. Vykdytas
bendras Vilniaus miesto savivaldybės, VšĮ „Vilniečių užimtumo skatinimo agentūra“ ir Vilniaus apskrities
vyriausiojo policijos komisariato projektas, pagal kurį darbui prie vaizdo kamerų įdarbinami neįgalieji, taip
sudarant jiems sąlygas integruotis į darbo rinką. Vaizdo stebėjimo kamerų pagalba užfiksuoti 1480
administracinių teisės pažeidimų, sulaikyti 2022 pažeidėjai.
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2010 metais teikti pasiūlymai valstybės institucijoms dėl Lietuvos Respublikos administracinių teisės
pažeidimų kodekso, Susirinkimų įstatymo, Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimų, Savivaldybių viešosios
tvarkos tarnybų įstatymo priėmimo ir kitų įstatymų. Siūlyta teisės aktuose numatyti atsakomybę transporto
priemonių savininkams ir valdytojams, supaprastinti administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo
tvarką bei priimti kitus pakeitimus, kad būtų pagerintas viešosios tvarkos laikymasis Vilniaus mieste.
Bendradarbiauta su užsienio valstybėmis ir Lietuvos savivaldybėmis viešosios tvarkos srityje: 2010 metais
Vilniaus miesto savivaldybė organizavo tarptautinę konferenciją su Gdansko municipalinės sargybos,
Lietuvos savivaldybių ir kitų institucijų atstovais. Konferencijos metu pasirašyta ilgalaikė bendradarbiavimo
sutartis tarp Civilinės saugos ir viešosios tvarkos departamento ir Gdansko municipalinės sargybos atstovų
dėl keitimosi patirtimi, informacija ir kvalifikacijos kėlimo viešosios tvarkos srityje.

KULTŪROS, SPORTO IR TURIZMO DEPARTAMENTAS
KULTŪROS IR MENO SKYRIUS
Tarptautinis bendradarbiavimas – „Eurocities“ kultūros forumas.
• 2010 m. birželio 16–19 dienomis Vilniuje vyko „Eurocities“ kultūros forumas, kuriame buvo
nagrinėjamos temos ,,Kultūros vaidmuo mažinant skurdą ir socialinę atskirtį“ bei ,,Naujos
kūrybinės erdvės – miesto plėtros ir socialinės sanglaudos instrumentas“.
BaltMet projektas.
• 2009–2010 m. Kultūros, sporto ir turizmo departamentas kartu su BaltMet, – Baltijos metropolijos
tinklo miestais (Amsterdamu, Berlynu, Birmingemu, Barselona, Helsinkiu, Oslu, Stokholmu, Ryga,
Talinu ir Varšuva) vykdė projektą ,,Kūrybinės metropolijos“. Bendra projekto vertė – 308991 Lt, ES
lėšos – 262640 Lt, Savivaldybės lėšos – 46348,66 Lt. Projekto ,,Kūrybinės metropolijos“ tikslas –
kūrybinių industrijų plėtra BaltMet tinklo šalyse, keistis gerąja patirtimi, praktika tarp Baltijos
regiono šalių, siekiant kūrybinio potencialo verslumo, gerinant gyvenimo kokybę mieste, darbo,
investicijų ir turizmo aplinkas.
Projektas ,,Krokuva sveikina Vilnių“.
• 2010 m. rugsėjį Vilniuje vyko Krokuvos dienos ,,Krokuva sveikina Vilnių“. Renginyje dalyvavo
iškiliausi Krokuvos miesto kolektyvai ir atlikėjai. Koncertai vyko Lietuvos valdovų rūmuose, Šv.
Kotrynos bažnyčioje, Vilniaus lenkų kultūros namuose, Šv. Kazimiero bažnyčioje. Vilniaus rotušėje
buvo atidaryta W. Majkos fotografijų paroda.
Vilniaus dienos Gdanske.
• 2010 m. Gdanske dalyvavo oficiali Vilniaus miesto savivaldybės delegacija, koncertavo mėgėjų
meno kolektyvai, vyko Kaziuko mugė, pristatanti lietuvišką kulinarinį paveldą ir tautodailę.
Pasikeitimas menininkais tarp Vilniaus ir Strasbūro.
• 2010 m. – menininkų mainai – Vilnius–Strasbūras. Kiekvienais metais konkurso būdu išrenkamas
menininkas, atstovausiantis Vilniui Strasbūre. Strasbūras trijų mėnesių stažuotei į Vilnių atsiunčia
savąjį menininką.
Kultūros ir meno renginiai
• 2010 m. minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dvidešimtmetį, Kovo 11–ąją, Katedros
aikštėje buvo surengtas tautinių šokių ir dainų ansamblių koncertas.
K. Vildžiūno skulptūros.
• 2010 m. birželį įvyko projekto „Vilniaus ženklai“, skirto Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 20mečiui, pristatymas. Po trimis tiltais per Nerį, esančiais miesto centre, pakabintos K. Vildžiūno
skulptūros.
2010 m. vyko Post VEKS renginiai:
• Gatvės muzikos diena, Kultūros naktis „Tebūnie naktis!”, Menų platforma “Kulflux”, “Baltramiejaus
amatų mugė”, “Artscape”.
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Investicijos į kultūrą
• Naujosios Vilnios kultūros centras – 2010 m. gauta ir įsisavinta 244 t8kst. Lt.
Kultūros rėmimo programos.
• 2010 m. kultūros rėmimo programų konkursui pateikti 209 projektai, iš kurių – 71-am skirtas
dalinis finansavimas – 250 tūkst. lt.
Naujos įstaigos
• 2010 m. Vilniaus regiono kultūros centras iš Vilniaus apskrities perduotas Vilniaus miesto
savivaldybei, patvirtinti nauji įstaigos įstatai, pakeistas pavadinimas į Vilniaus kultūros centrą.
• Kuriamas Trakų Vokės dvaro ansamblio administravimo, pritaikymo koncepcijos ir valdymo
modelis.
Naujos iniciatyvos
• 2010 m. Vilniaus kultūros centro ir Vilniaus miesto savivaldybės iniciatyva atgaivinta Gedimino
šventė, kurios siekis tapti tradicine ir mėgstama vilniečių švente. Gedimino šventės metu vyko
tarptautinė programa Krokuva sveikina Vilnių, rudens lygiadieniui skirta programa, misterija
,,Ugniniai Žalgirio eskizai“, ,,Lopšinės Vilniui“, šurmuliuojanti Tautų mugė Gedimino prospekte,
tarptautinis gatvės teatro festivalis ,,Mozaika“, Tarptautinis folkloro festivalis ,,Pokrovskije
kolokola, projektas ,,Vilkas“. Į Gedimino šventę siekiama įtraukti renginius, kurie stiprintų Vilniaus
miesto tarptautinį garsą ir tarptautinius ryšius, Lietuvos sostinėje gyvenančių tautų tarpusavio
supratimą, o tuo pačiu iškeltų Vilnių kaip lietuviškos, baltiškos kultūros valstybės centrą.
Dzūkų dienos
• 2010 m. kovo 5–7 dienomis Vilniuje pirmą kartą surengtos Dzūkų dienos. Šia švente siekiama
skatinti regionų kultūros, turizmo, verslo ryšius, bendradarbiavimą tarp Vilniaus kraštiečių,
puoselėti regionų etninį ir kultūros paveldo savitumą.
Dokumentai
Kultūros politikos strategijos gairės.
• Savivaldybės užsakymu Vilniaus dailės akademijos UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos
katedros specialistai parengė Vilniaus miesto savivaldybės kultūros strategijos gairių 2011–2020 m.
projektą.
Vilniaus kūrybinių industrijų žemėlapis.
• 2010 metais parengta galimybių studija ,,Vilniaus kūrybinių industrijų žemėlapis“. Vilniaus kūrybos
pramonės žemėlapis atskleidžia kultūros bei kūrybos pramonės sektoriaus svarbą Vilniui, jo įnašą
miesto ekonomikai bei socialinei sanglaudai, apibrėžia specifinius jo bruožus lyginant su kitomis
ekonominėmis veiklomis, pateikia Vilniaus kūrybos pramonės raidos prognozes ir argumentuotas
rekomendacijas dėl geresnių sąlygų sektoriaus plėtros sudarymui.
Apdovanojimai
Už nuopelnus kultūrai.
• 2010 m. balandžio 9 d. įsteigtas naujas Vilniaus miesto savivaldybės apdovanojimas „Už nuopelnus
Vilniaus kultūrai“. Jis skirtas pagerbti ir paskatinti menininkus, jų pedagogus, kultūros ir meno
darbuotojus, organizatorius, globėjus ir rėmėjus, prisidėjusius plėtojant kultūrą ir meną Vilniaus
mieste bei garsinant Vilniaus vardą Lietuvoje ir užsienyje.
• 2010 m. balandžio 15 d., minint Kultūros dieną, Vilniaus rotušėje šis apdovanojimas buvo įteiktas
11-ai asmenų.
Už nuopelnus Vilniaus savivaldai.
• 2010 m. apdovanojimas įteiktas 33 žmonėms.
Mero premija už kūrybą apie Vilnių
• 2010 m. įteiktos trys mero premijos už kūrybą, garsinančią Vilnių.
Vilniaus miesto savivaldybės mero stipendijos jauniesiems meno kūrėjams.
• 2010 m. sostinės mero kultūros ir meno stipendijos skirtos 10-čiai jaunųjų kino, literatūros,
vizualaus meno, fotografijos bei muzikos sričių kūrėjų.
Pasiekimai

14

2010 METŲ
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
VEIKLOS ATASKAITA

,,Skalvijos“ kino centras
• Europos kino teatrų tinklas „Europa Cinemas“ 2010 m. „Skalvijos“ kino centrui įteikė prestižinį
apdovanojimą už geriausią 2009 metų kino programą.
V. Augustino įvertinimas.
• 2010 metų Nacionalinę kultūros ir meno premiją už savo kūrybą ir veiklą pelnė Vilniaus miesto
savivaldybės choro „Jauna Muzika“ dirigentas ir kompozitorius Vacys Augustinas.
S. Pilinkus
• 2010 m. Už ryšių su Baltimorės miestu vystymą ir Baltimorės vardo garsinimą Jungtinėse Amerikos
valstijose ir pasaulyje VšĮ Vilniaus rotušės ceremonmeisteriui Sauliui Pilinkui suteiktas Baltimorės
miesto Garbės piliečio vardas.

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO SKYRIUS
Svarbiausi 2010 m. Vilniuje vykę renginiai
• Masinis bėgimas ,,Gyvybės ir mirties keliu“, žuvusiems už Lietuvos laisvę atminti, Gedulo ir vilties
dienai atminti.
• Masinis bėgimas aplink Balsio ežerą, skirtas Valstybės dienai ir Žalgirio mūšio dienai paminėti.
• Estafetinis bėgimas ,,Baltijos kelias“.
• Kasmetinis, tradicinis, tarptautinis XXXV–asis naujametinis bėgimas.
• Tarptautinis Vladimiro Artamonovo tinklinio veteranų turnyras.
• Vilniaus miesto stalo teniso šeimų turnyras.
• Senjorų metimų daugiakovių „Iššūkis 2010“ taurės varžybos.
• Tarptautinis jaunimo bokso turnyras Dano Pozniako prizams laimėti.
• Vilniaus velomaratonas.
• Tarptautinis Vilniaus maratonas.
• Tradicinis automobilių ralis Vilniaus mero taurei laimėti. Irklavimo varžybos ,,Neries regata“ bei
,,Vilniaus regata“.
• Ekstremalaus sporto varžybos ,,Vilnius Challenge 2010”.
• Tarptautinis Tennis Europe U-14 jaunių teniso turnyras Vilniaus mero taurei laimėti bei tarptautinis ITF
teniso turnyras Lietuvos prezidento taurei laimėti.
• Tradicinis tarptautinis automobilių ralis aplink Lietuvą Lietuvos prezidento taurei laimėti.
• Europos U18 krepšinio čempionatas.
• Vilniečiai aktyviai dalyvavo ,,Vasaris – sveikatingumo mėnuo“, Olimpinės dienos šventės renginiuose,
dalyvių gausumu pasižymėjo ,,Snaigės žygiai“.
• Vilniaus sporto mokyklų atskirų amžiaus rinktinių sportininkai dalyvavo tarptautiniuose turnyruose
Lenkijoje, Baltarusijoje, Rygoje, Taline, Paryžiuje, Vokietijoje.
Sporto infrastruktūros projektai Vilniaus mieste
• Vilniaus miesto savivaldybė pateikė paraišką Kūno Kultūros ir sporto rėmimo konkursui dėl futbolo
aikštės Jomanto teritorijoje įrengimo finansavimo.
• Atlikti Lazdynų baseino pastato denginio laikančiųjų konstrukcijų avarinės būklės likvidavimo darbai,
kainavę apie 180 tūkst. lt.

TURIZMO SKYRIUS
Vilniaus turizmo statistikos rodikliai
• 2010 m. sausio–rugsėjo mėn. Vilniaus viešbučiuose apsistojo daugiau kaip 400 tūkst. svečių, t. y. 3
proc. daugiau nei 2009 m. per tą patį laikotarpį. Nuo 46 iki 49 proc. išaugo viešbučių kambarių
užimtumas, 13 proc. išaugo lankytojų skaičius Vilniaus turizmo informacijos centruose. Iš viso 2010
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metais centrai sulaukė daugiau kaip 85 tūkst. lankytojų. Vilnius sparčiau vystėsi kaip konferencijų
turizmo miestas.
Turizmo skyrius kartu su VŠĮ Vilniaus turizmo informacijos centru dalyvavo organizuojant Vilniuje
svarbiausius tarptautinius renginius, tokius kaip 5-asis Interneto valdymo forumas (1700 dalyvių),
Baltijos jūros valstybių NVO forumas (300 dalyvių), 12-asis Baltijos plėtros forumas (400 dalyvių),
Tarptautinės kongresų ir konferencijų turizmo asociacijos (ICCA) renginiai Vilniuje ir kt.
Pradėtas įgyvendinti ES lėšomis finansuojamas projektas „Konferencijų turizmo galimybių Vilniaus
mieste ir Vilniaus apskrityje plėtra ir rinkodara“. Vilniaus turizmo informacijos centras savo veiklą
papildė konferencinio biuro funkcijomis, įteisintas pavadinimas „Vilniaus turizmo informacijos centras
ir konferencijų biuras“.

Vilniaus miesto turizmo rinkodara
• Vilniaus miesto turizmo galimybės buvo pristatytos tarptautinėse turizmo parodose Rygoje, Madride,
Berlyne, Maskvoje, Paryžiuje, Poznanėje, Londone, St. Peterburge, Vilniuje ir konferencijų turizmo
parodose Barselonoje bei Frankfurte. Bendras parodų lankytojų skaičius siekė daugiau kaip 500 tūkst.
Vilniaus miestas buvo pristatytas daugiau kaip 150 užsienio žiniasklaidos atstovų ir kelionių
organizatorių iš Prancūzijos, Danijos, Vokietijos, Belgijos, Šveicarijos, Ispanijos, Italijos, Airijos,
Didžiosios Britanijos, Suomijos, Švedijos, Rusijos, Ukrainos, Latvijos ir kitų užsienio šalių.
• Po žurnalistų pažintinių turų apie Vilnių užsienio spaudoje pasirodė daugiau kaip 60 straipsnių tokiuose
leidiniuose kaip „Sunday Herald“, „TNT“, „Independent on Sunday“, The independet“, „Metro“
(Didžioji Britanija), „La Gazette des seiors – Tour Hebdo“, „Le Monde“, „Voyages Plus“ (Prancūzija),
„Business Traveller“ (Danija), „The Sunday Mail“ (Airija), „Top Turisme“, „El Periodico“, „La Razon“,
„QTRAVEL“ (Ispanija), „Travel Manager“ (Šveicarija), „SvD“, „Aftonbladet“ (Švedija), „...how to spend
it“ (leidžiamas kartu su „Financial Times“, Didžioji Britanija) ir kt.
• Įgyvendinti svarbūs televiziniai projektai – vyko Italijos nacionalinės televizijos kanalo „RAI 1“,
Didžiosios Britanijos televizijos kanalo „Channel 4“ populiarios ir aukštus žiūrovų reitingus turinčios
laidos-realybės šou „Kelionė autobusu“ („Coach trip“) filmavimai Vilniuje. Ispanijos katalonų
komunikacijos įmonės „Neyzen Group“ kūrybinė grupė sukūrė dokumentinį-pažintinį filmą, kuris nuo
2010 m. rudens transliuojamas Katalonijos TV3, Ispanijos Antena 3 Neox, Andoros, 14 Lotynų Amerikos
šalių televizijose.
Bendradarbiavimas su tarptautinėmis leidyklomis
• Prie leidinio „Lonely Planet“ buvo išleistas specialus priedas, skirtas Lietuvai bei Vilniui, taip pat
atskiras „Lonely Planet“ gidas. Teikta informacija apie Vilnių „Tomas Cook“, „Gallimard“,
„Polyglot“, „Suomalainen Matkaopas“ ir kitiems kelionių gidams. Organizuotos Vilniaus miesto
reklamos kampanijos aviakompanijų, vykdančių skrydžius į Vilnių, leidiniuose: „Scandinavian
Airlines“ leidinyje „Scanorama“ publikuotas straipsnis apie Vilnių, „AirBaltic“ lėktuvuose buvo
dalinami lankstinukai, pristatantys svarbiausius Vilniaus vasaros renginius.
• Parengtas ir išleistas leidinys „Vilnius Tourism Manual 2011“ anglų kalba. Leidinys, leidžiamas
kasmet, pristato Vilniaus turizmo išteklius bei svarbiausią informaciją užsienio kelionių
organizatoriams, rengiantiems keliones į Vilnių.
Vilniaus turizmo paslaugų sektoriaus gerinimas
• Organizuoti svetingumo mokymai Vilniaus paslaugų sektoriui – konkursas „Vilniaus svetingumas
2010“.
• Vykdyta nesąžiningų taksi paslaugų įmonių darbo prevencija – 2010 m. inicijuoti susitikimai,
siekiant spręsti Vilniaus taksi įmonių paslaugų kokybės bei nesąžiningų taksistų darbo klausimą.
• Vykdytos akcijos, skirtos nelegalaus gidų darbo Vilniuje, prevencijai.
• Dalyvauta tarptautiniuose projektuose „Europos plytinės gotikos kelias (European Route of Brick
Gothic), „BaltMetPromo“, „HerO“, Europos didžiųjų miestų tinklo „Eurocities“ darbo grupėje
„Ženklodaros valdymas ir miestų patrauklumas“.
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Dalyvauta tarptautinių turizmo organizacijų veikloje: European Cities Marketing (Europos miestų
turizmo marketingo asociacija), International Congress and Convention Association – ICCA
(Tarptautinė kongresų ir konferencijų asociacija).
Vilniaus turizmo informacijos centras miestiečiams ir svečiams parengė daugiau kaip 10 naujų
teminių ekskursijų, tokių kaip „Karališkasis Vilnius“, „Linksmai apie sunkmečius Vilniuje“, „Kalėdinis
Vilnius“ ir kt.

SOCIALINIŲ REIKALŲ IR SVEIKATOS DEPARTAMENTAS
VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS SKYRIUS
Vaikų teisių apsaugos skyrius yra pagrindinė institucija, kuriai valstybės deleguota praktikoje įgyvendinti
Jungtinių Tautų Organizacijos 1989 metų Vaiko teisių konvencijos ir Lietuvos Respublikos Vaiko teisių
pagrindų įstatymo nuostatas. Skyriuje per 2010 metus gauta 15554 raštai (prašymai, pranešimai) dėl vaiko
teisių ir teisėtų interesų pažeidimų, parengta 13206 raštai, išvados.
Skyrius vykdo 1180 vaikų globos (rūpybos) priežiūrą, iš jų – 754 globojami šeimose ir 426 – socialinės
globos įstaigose. Per 2010 metus nustatyta laikinoji globa 203 vaikams, netekusiems tėvų globos, ir 106
vaikams – socialinės globos įstaigose. Vaikai nukreipiami į 8 Savivaldybei priklausančius ar 6
nevyriausybinių organizacijų įsteigtus globos namus. Iki 3 metų vaikai, netekę tėvų globos, apgyvendinami
Vilniaus apskrities sutrikusio vystimosi kūdikių namuose – šiuo metu juose auga 49 vaikai.
Skyriuje socialinės rizikos šeimų, auginančių nepilnamečius vaikus, apskaitoje yra 528 šeimos, auginančios
851 vaiką. Dėl socialinių įgūdžių stokos stebima 301 šeima, kuriose auga 553 vaikai. Per 2010 metus į
socialinės rizikos šeimų apskaitą įrašytos 125 šeimos, kuriose auga 191 vaikas. 2010 metais dėl socialinių
įgūdžių stokos buvo stebimos 128 šeimos, kuriose auga 231 vaikas.
Tiriant vaiko buitines moralines gyvenimo sąlygas, šeimose ar institucijose buvo apsilankyta 6680 kartų.
Per metus dėl pavojingų gyvybei ir sveikatai sąlygų skyriaus darbuotojai iš tėvų paėmė 100 vaikų, kurie
buvo apgyvendinti trumpalaikės globos paslaugas teikiančiuose vaikų globos namuose „Gilė“. 2010 metais
įvaikinti 62 vaikai, iš jų vilniečių šeimose – 39 , užsieniečių šeimose – 10, kito sutuoktinio – 13.
Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, vykdančiais globėjų įtėvių mokymus, 2010 metais parengtos
22 globėjų įtėvių šeimos.
Skyriaus specialistai, atstovaudami nepilnamečių interesams civiliniame procese, 2010 metais dalyvavo
3975 teismo posėdžiuose ir 1254 teismo posėdžiuose atstovavo nepilnamečių interesams baudžiamajame
procese. Per 2010 metus pateikta teismui 145 ieškiniai, pareiškimai, prašymai, pateiktos 1523 išvados
civilinėse bylose.
Per 2010 metus Skyrius parengė 29 rekomendacijas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomam
Vaikų dienos centrų veiklos projektų vertinimo ir atrankos konkursui, kuriais siekiama vaikų gerovės,
kryptingo užimtumo, socialinių įgūdžių ugdymo, saviraiškos ir gebėjimų lavinimo.
Su Vilniaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu parengti bendri priemonių planai: „Vaikų ir
paauglių nusikalstamumo ir teisės pažeidimų, žalingų įpročių prevencijos bei vaikų teisių užtikrinimo
priemonių planas 2010/2011 mokslo metams“ ir „Kovos su narkomanija, nusikalstamumu ir kitais teisės
pažeidimais Vilniaus romų tabore priemonių planas 2010/2011 metams“.
Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Vilniaus miesto universitetine ligonine bei socialines paslaugas
teikiančiomis institucijomis: Vyrų krizių ir informacijos centru, Maltos ordino pagalbos tarnyba, VšĮ
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„Rafaelis“, „Šviesa“ „Laisvė“, laikinos globos namais „Atsigręžk į vaikus“„Mažąja teatro akademija“,
Grigiškių vaikų dienos centru „Grijos vaikai“ bei Vilniaus miesto Motinos ir vaiko pensionu.
Skyrius pasirašė bendradarbiavimo sutartis su VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“, „Socialis“, SOTAS (
(Socialinės tarnystės savanoriai), „Paramos vaikams centru“, kurios vykdo įtėvių ir globėjų mokymus pagal
PRIDE programą, teikia globėjams ir įtėviams konsultavimo paslaugas, vykdo globėjų ir įtėvių paieškos bei
atrankos paslaugas.

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
2010 m. toliau augo 2009 m. prasidėjęs besikreipiančių dėl piniginės socialinės paramos gyventojų
skaičius. Savivaldybės BĮ Socialinės paramos centre atlikus darbo organizavimo pakeitimus operatyviau
aptarnaujami asmenys, besikreipiantys dėl socialinių išmokų skyrimo. Teigiamos įtakos turėjo ir asmenų
registravimosi kalendoriaus diferencijavimas pagal išmokų rūšis, supaprastinta pažymų išdavimo,
pranešimų pasirašymo ir sprendimų tvirtinimo tvarka.
Didėjant besikreipiančiųjų srautams nuo 2010 m. spalio 4 d. vykdomas asmenų aptarnavimas be
registracijos, t. y. „gyvos eilės“ principu. Įvedus naują tvarką, Kauno g. gyventojus aptarnaujantis kabinetas
dirba be pietų pertraukos, prailgintu darbo laiku. Per 2010 metus Socialinių išmokų skyriuje informacija
įvairių išmokų, kompensacijų bei pensijų skyrimo ir mokėjimo klausimais buvo suteikta 228.174 asmenims,
piniginė socialinė parama skirta 41.266 asmenims, išmoka – 88.184 vaikams, šalpos išmokos – 26.702
asmenims.
Socialiniai darbuotojai dirba su asmenimis ir šeimomis, turinčiomis 500 Lt ir didesnius įsiskolinimus už
socialinio būsto nuomą ar komunalines paslaugas. 2010 m. įvyko 1702 susitikimai su įsiskolinusiais
asmenimis. Pasiekti rezultatai: sudaryta 214 individualaus darbo planų, 81 asmuo sumokėjo turimus
įsiskolinimus, 383 – sumažino turimus įsiskolinimus, 115 – sudarė skolų padengimo sutartis su paslaugas
teikiančiomis įmonėmis, 21 asmeniui dalis iš Centro gaunamų išmokų pervedama į paslaugų teikėjų
sąskaitas.
Praėjusiais metais Socialinės paramos centras, bendradarbiaudamas su Labdaros ir paramos fondu „Maisto
bankas“, padėjo organizuoti maisto labiausiai nepasiturintiems asmenims tiekimą – rinko iš gyventojų
prašymus, teikė informaciją, pagal poreikį padėjo dalinti maisto produktų rinkinius. 2010 m. priimti 16 733
prašymai. Palyginus su 2009 m., kuomet buvo priimti 10 822 prašymai, 2010 m. besikreipiančiųjų skaičius
išaugo 35 proc., o palyginus su 2008 m., kuomet buvo priimti 887 prašymai, besikreipiančiųjų skaičius
išaugo net 95 proc.
Socialinės paramos centras teikia pagalbos į namus paslaugas, padedančias asmeniui ar šeimai tvarkytis
buityje ir dalyvauti visuomenės gyvenime.
2010 m. liepos 14 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu buvo patvirtintas naujas Pagalbos į
namus teikimo tvarkos aprašas, kuriame patikslinti pagalbos į namus poreikio vertinimo subjektai, siekiant
sutrumpinti pagalbos į namus poreikio vertinimo trukmę ir greičiau pradėti teikti paslaugas. Poreikis
pagalbai į namus dėl visuomenės senėjimo tendencijų auga. Vilniaus teritorinės statistikos valdybos
duomenimis 2010 m. Vilniaus mieste buvo 93,3 tūkst. senyvo amžiaus asmenų, tai sudaro 17,1 proc. visų
miesto gyventojų. 2010 metais 1262 pagalbos į namus gavėjai (iš jų 268 – nauji) gavo per 190 tūkst.
pagalbos į namus paslaugų.
Augant globos namų paslaugų poreikiui, senyvo amžiaus ir neįgaliems žmonėms 2010 metais šioms
paslaugoms organizuoti skirta 6670,5 tūkst. Lt, iš kurių 4005,8 – valstybės tikslinės dotacijos lėšų, 2664,7 –
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Savivaldybės biudžeto. Socialinės globos įstaigose ilgalaikės socialinės globos paslaugos teiktos 325
asmenims, turintiems sunkią negalią, ir 155 senyvo amžiaus bei neįgaliems asmenims.
Vilniaus miesto savivaldybės taryba, siekdama didinti socialinių paslaugų prieinamumą vilniečiams, 2010
m. gegužę pritarė Vilniaus miesto socialinių paslaugų įstaigų projektų, finansuojamų pagal 2007–2013
Sanglaudos skatinimo veiksmų programą, įgyvendinimui. Socialinės paramos centro, pensiono „Vilties
namai“, Vilniaus miesto motinos ir vaiko pensiono įgyvendinamiems projektams skirta 1 313 060 Lt.
Socialinių paslaugų įstaigos, pateikusios paraiškas ES paramai gauti, 2010 m. gruodžio 29 d. pasirašė
trišales projektų finansavimo ir administravimo sutartis tarp Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos ir Centrinės projektų valdymo agentūros. Iš ES struktūrinių fondų projektams įgyvendinti
skirta 7 440 673 Lt.

SOCIALINIO BŪSTO SKYRIUS
2010 m. sąrašuose išsinuomoti socialinį būstą įrašyta 5615 asmenų ar šeimų. Per šiuos metus išnuomoti 36
socialiniai būstai: jaunoms šeimoms – 6 butai, auginančioms tris ar daugiau vaikų šeimoms – 8 butai,
našlaičiams ir likusiems be tėvų globos – 8 butai, neįgaliesiems asmenims – 11 butų, asmenims, įrašytiems į
bendrą eilę, skirti 2 butai, socialinio būsto nuomininkams, turintiems teisę į būsto sąlygų pagerinimą, – 1
socialinis būstas.
Dešimt šeimų, turinčių teisę į valstybės paramą, įsigydami gyvenamąsias patalpas pasinaudojo lengvatiniais
kreditais. Jiems suteikta valstybės parama – subsidija būsto kredito daliai apmokėti.

SVEIKATOS SKYRIUS
Vilniaus miesto savivaldybei priklausančių poliklinikų ir ligoninių veikla 2010 m. buvo orientuojama į
teikiamų paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimą, darbo organizavimo tobulinimą, paslaugų spektro
plėtimą. Daugumoje Vilniaus miesto savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų buvo vykdomi patalpų
atnaujinimo ir renovavimo darbai pačių įstaigų, Savivaldybės biudžeto, Valstybės investicinės programos,
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.
VšĮ Vilniaus miesto universitetinėje ligoninėje baigti rekonstruoti ir modernizuoti Akušerijos, Naujagimių ir
Vaikų skyriai, VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninėje pabaigti Priėmimo skyriaus
rekonstravimo ir statybos darbai. VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninėje renovuota didžioji dalis patalpų
pagal slaugos paslaugų plėtros programą. VšĮ Centro poliklinikoje ir VšĮ Antakalnio poliklinikoje įkurti
Dienos stacionarai, kuriuose pradėtos teikti sveikatos priežiūros paslaugos, apmokamos Privalomojo
sveikatos draudimo fondo lėšomis.
Sveikatos priežiūros įstaigos įsigijo moderną medicininę įrangą. Jose toliau diegiamos informacinės
technologijos, teikiama operatyvi informacija įstaigų internete, intranete, nuolat diegiami ir taikomi
naujausi tyrimų bei gydymo metodai.
Dėl Vilniaus apskrities administracijos likvidavimo buvo perimtos VšĮ Sapiegos ligoninė ir BĮ Vilniaus
apskrities sutrikusio vystimosi kūdikių namai.
Vilniaus miesto savivaldybės taryba patvirtino Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos
stebėsenos 2010–2013 metų programą – buvo organizuojami sveikatingumo renginiai pasaulinėms
visuomenės sveikatos dienoms paminėti, taip pat renginiai ir seminarai sveikatos mokymo, informacijos
apie sveiką gyvenseną skleidimo, sveikos gyvensenos propagavimo, formavimo ir nuo elgsenos
priklausomų visuomenės sveikatos rizikos veiksnių mažinimo klausimais.
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Atrinktos ir finansuotos motinos ir vaiko sveikatos apsaugos, sveikos gyvensenos propagavimo ir žalingų
įpročių profilaktikos, infekcinių ir neinfekcinių ligų profilaktikos, psichikos sveikatos stiprinimo, traumų
prevencijos krypčių 75 profilaktinės visuomenės sveikatos programos.

ŠVIETIMO DEPARTAMENTAS
2010 metais renovuota 42 ugdymo įstaigų pastatai, iš jų – 16 ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų gauta 27,7 mln. Lt, Valstybės biudžetas ugdymo įstaigų rekonstrukcijai skyrė
4,44 tūkst. Lt, Savivaldybė – 8,14 mln. Lt.
Pradėta statyti nauja, moderni ir šiuolaikiška švietimo įstaiga – Balsių mokykla. Didėja mokytojų ir kitų
pedagogų, įgijusių mokytojo metodininko ir mokytojo eksperto kvalifikacinę kategoriją, skaičius – šiuo
metu atitinkamai sudaro 22,85 proc. ir 3,13 proc. dalį visų pedagogų.
Įgyvendinant Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos 2005–2012 metų
bendrąjį planą, 2010 metais parengti ir miesto tarybos priimti sprendimai dėl Vilniaus Jono Basanavičiaus
vidurinės mokyklos reorganizavimo į Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnaziją ir pagrindinę mokyklą, taip pat
dėl Vilniaus „Vingio“ vidurinės mokyklos reorganizavimo prijungiant ją prie Vilniaus Lazdynų vidurinės
mokyklos.
Sudarytos sąlygos visiems norintiems lankyti priešmokyklinio ugdymo grupes, praradusiems motyvaciją
mokiniams mokytis jaunimo mokyklose bei siekiantiems įgyti bendrąjį išsilavinimą suaugusiems. Sėkmingai
integruojami sutrikusio intelekto mokiniai.
Įgyvendinant planą per trejus metus antroje pamainoje besimokančių mokinių skaičius žymiai sumažėjo.
2010–2011 mokslo metais 8 mokyklos Vilniuje dirba dviem pamainom (iš jų –1 mokykla-darželis, 5
vidurinės, 2 gimnazijos). Antroje pamainoje mokosi 1213 mokinių, kai tuo tarpu 2008–2009 mokslo metais
15 mokyklų Vilniuje dirbo dviem pamainom.
Įgyvendinant plano tikslus mažėja laisvų mokymosi vietų skaičius miesto mokyklose, sąlygos mokytis
nuotolinio mokymo būdu sudarytos 2 švietimo įstaigose – Vilniaus Ozo vidurinėje mokykloje ir Vilniaus
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centre.
Parengtas Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir Vilniaus miesto specialiojo ugdymo įstaigų tinklo
pertvarkos plano projektas.
2010 metais Švietimo departamento Neformaliojo švietimo skyrius įgyvendino ES programos „Veiklus
jaunimas“ mokinių savivaldų stiprinimo projektą „Mokiniai – aktyvūs Vilniaus miesto jaunimo politikos
veikėjai“. Projekte dalyvavo 27 miesto mokyklos. Įvairiose veiklose dalyvavę apie 100 mokinių turėjo
galimybę susipažinti ir užmegzti bendradarbiavimo ryšius su mieste veikiančiomis nevyriausybinėmis
jaunimo organizacijomis.
Plėtojant jaunimo politiką Vilniaus mieste, siekiant ugdyti jaunimo pilietiškumą, mokytis demokratijos
principų, suaktyvinti miesto mokinių savivaldas, suburta Vilniaus miesto mokinių taryba, kurios veikloje
dalyvauja per 70 skirtingų mokyklų deleguotų mokinių.
Siekiant įgyvendinti Vilniaus miesto savivaldybės švietimo 2008–2011 metų strateginio plano tikslą –
sukurti veiksmingą ir darnią, atsakingu valdymu ir tikslingu finansavimu grįstą švietimo sistemą, gebančią
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ugdyti laisvą, kultūringą, atsakingą asmenybę, suteikti žinių, įgūdžių, laiduojančių sėkmingą asmens buvimą
visuomenėje, profesinę karjerą ir gyvenimo gerovę, 2011 metais numatomi šie pagrindiniai tikslai:
1. Kurti sąlygas tęstiniam, visą gyvenimą trunkančiam, mokymuisi.
2. Vykdyti smurto, patyčių, nusikalstamumo ir žalingų įpročių prevenciją, siekti didesnio miesto mokyklų
saugumo.
3. Plėtoti jaunimo politiką Vilniaus mieste.

MIESTO PLĖTROS DEPARTAMENTAS
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos departamentas vykdo veiklą miesto planavimo, plėtros, žemės
duomenų administravimo, kultūros paveldo išsaugojimo ir puoselėjimo, miestovaizdžio gerinimo srityse,
atsakingas už miesto rengiamus teritorinius dokumentus – vykdomus bendruosius, specialiuosius ir
detaliuosius planus, kuruoja statybos procesą – išduoda dokumentus, reikalingus pradedant objektų
statybas.
Miesto plėtros departamentas organizuoja ir vykdo įvairius miesto plėtros projektus. Vieni iš svarbesnių
2010 metais vykdytų projektų – tęsiamas 78 ha teritorijos „Architektūros parkas“ konversijos procesas:
rengiamas teritorijos detalusis planas, architektūrinių pasiūlymų konkursas pastatams, ieškoma galimybių
gauti ES struktūrinių fondų paramą užterštos teritorijos valymui, optimizuojamas inžinerinės
infrastruktūros planavimas, organizuojamas Misionierių sodų teritorijos projektinių pasiūlymų konkursas.
Su privačiomis kompanijomis buvo plėtojama naujo pramonės parko prie Lentvario esančioje 178 ha
teritorijoje idėja – pagal anksčiau patvirtintą plėtros koncepciją rengiami teritorijų planavimo projektai.
Toliau tęsiamas laivybos atgaivinimo Neries upe projektas – patvirtinti mobiliųjų prieplaukų detalieji planai,
rengiami krantinių tvarkymo pasiūlymai, formuojamas krantinių sklypas, koordinuojamas įvairios
rekreacinės infrastruktūros įrengimas krantinėse, nuolat bendraujama su laivų savininkais, VĮ „Vidaus
vandens kelių direkcija“.
Miesto plėtros departamentas organizavo didelių rekreacinės infrastruktūros projektų rengimą – aktyviai
ieškota vietos naujam kempingui ir pasirinktoje vietoje prie S. Batoro g., Pavilnių regioniniame parke,
pradėtas detaliojo plano rengimas. Kita iniciatyva – aktyvaus poilsio ir sporto trasos aplink Neries upę
planavimas – kartu su sporto organizacijų atstovais, kitų departamentų specialistais parengta sporto trasos
schema ir inicijuotas atskirų teritorijų planavimo dokumentų rengimas.
Siekiant geriau informuoti visuomenę apie mieste vykstančius planavimo ir plėtros projektus, pradėtas
steigti Vilniaus plėtros informacinis centras, veiksiantis Savivaldybės pastato 1-ame aukšte. Centre
planuojama eksponuoti atnaujintą miesto centrinės dalies maketą, veiks stacionarios ir keičiamos
ekspozicijos apie miesto svarbiausius projektus, taip pat – informacinis terminalas, kuriame lankytojai
susipažins su Vilniaus 3D planu. Centro patalpose jau buvo pristatyti Lukiškių aikštės sutvarkymo
projektinių pasiūlymų atviro konkurso darbai. Centras bus atviras lankytojams visą dieną.
Miesto plėtros planai pristatomi įvairioms auditorijoms – gyventojams, miesto užsienio svečiams, įvairių
specialistų grupėms. 2010 m. surengtos Italijos aukštųjų architektūros mokyklų bei Savivaldybės kūrybinės
dirbtuvės, organizuotos tarptautinės kūrybinės dirbtuvės kartu su kompanija AECOM „Neries pakrantės
atgaivinimas centrinėje miesto dalyje“, parengtas pranešimas „Svarbūs Vilniaus miesto ateičiai plėtros
projektai“, „Baltijos plėtros forume 2010“ diskutuota investicijų skatinimo klausimais. Aktualiausi Vilniaus
plėtros projektai sėkmingai pristatyti didžiausioje tarptautinėje nekilnojamojo turto parodoje MIPIM’10
Prancūzijoje.
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Miestovaizdžio srityje Departamentas atsakingas už specialiųjų sąlygų bei projektavimo darbų užduočių
paruošimą miesto viešųjų erdvių tvarkymui. Specialistai ruošia vietų parinkimo projektus mažosios
architektūros formoms, įamžinimo ženklams, reklamos, laikinų prekybos ir paslaugų objektams, derina
pastatų dekoratyvinio apšvietimo įrengimo, miesto renginių, švenčių ir atrakcionų vietų parinkimo
projektus.
2010 metais buvo vykdomi tęstiniai projektai – ruošiamos Vilniaus miesto teritorijų išorinės vaizdinės
reklamos sklaidos schemos, rengiami Verbų etnokultūros kraštovaizdžio ir Vokės kraštovaizdžio draustinių
specialieji planai. Taip pat ruošiama numatomų įamžinimo ženklų, skulptūrinių-meninių akcentų įrengimo
Vilniuje schema. Aktyviai dalyvauta kuriant, vertinant ir įrengiant paminklus T. Ševčenkai, Monsinjorui K.
Vasiliauskui.
Departamentas organizuoja miesto parkų, sodų, skverų ir kitų viešųjų erdvių pertvarkymo ir kūrimo
projektų rengimą, derina juos, koordinuoja jų įgyvendinimą. 2010 m. parengta ir miesto tarybos patvirtinta
Vilniaus miesto želdynų ir želdinių tvarkymo ir atnaujinimo 2011–2015 metų programa, numatanti želdynų
planavimo ir tvarkymo strategiją, pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Valstybine saugomų teritorijų
tarnyba dėl Karoliniškių draustinio parko projekto ir įrengimo, parengtos užduotys Reformatų sodų
projektiniams siūlymams ir sportinių-pramoginių įrenginių konkursui Spalvotųjų šaltinių parke.
Miesto plėtros departamentas organizuoja teritorijų planavimo procesą. 2010 metais buvo sudarytos 189
detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartys, kai organizatorius(-iai)
privatūs arba juridiniai asmenys. Per metus buvo patvirtinti 146 detalieji planai, patvirtinti miestui aktualių
objektų planavimo dokumentai – tokių kaip Konstitucijos pr. 22 detalusis planas, prijungtų teritorijų –
Nemėžio k., Pilaitėje, Tarandėje – detaliųjų planų konceptualiosios dalys.
Per 2010 metus buvo išnagrinėti ir parengti 2569 projektavimo sąlygų sąvadai ir specialieji architektūros
reikalavimai.
2010 m. spalio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos statybos įstatymo pakeitimui ir kai kurių statybos
techninių reglamentų pakeitimams, Departamento Sąlygų sąvado ir Statybų leidimų skyriuose atlikti
esminiai pertvarkymai. Sąlygų sąvado skyriuje pertvarkyti poskyriai į Specialiųjų architektūrinių reikalavimų
rengimo poskyrį ir Planavimo sąlygų sąvado rengimo poskyrį, Statybų leidimų skyriuje pertvarkytos statybų
leidimų išdavimo procedūros. Sudaryta nuolatinė statybos komisija, kurios tikslas kruopščiai patikrinti
projektus ir įvertinti visų suinteresuotų institucijų poreikius priimant sprendimą dėl statybos leidimo
išdavimo. Skyriuose atnaujintos kompiuterinės programos, įgyvendinant veiklas diegiami technologiniai
sprendimai.
Per 2010 metus buvo gauti 2635 prašymai statybos leidimams ir nesudėtingiems statiniams gauti. Išduoti
1370 statybos leidimai, įregistruota ir patikrinta 1730 projektų, peržiūrėti 508, užregistruoti 905
nesudėtingi statiniai. Priimta 117 objektų eksploatacijai, parengti 407 detaliųjų planų projektai.
Miesto plėtros departamentas aktyviai naudojasi galimybe gauti naujausią informaciją, skleisti teigiamą
Vilniaus patirtį ir tobulinti specialistų gebėjimus planavimo, paveldosaugos, teritorijų konversijos ir kt.
srityse dirbdamas įvairiuose ES lėšomis finansuojamuose tarptautiniuose projektuose.
2010 metais dalyvauta projektuose: „B-TEAM – ekspertų pagalba pramoninių teritorijų konversijos
procese“, „HerO – Paveldas kaip galimybė: darnios valdymo strategijos gyvybingam istoriniam
miestovaizdžiui“, „Creative Metropoles“, „Baltmet Promo, paruošta paraiška projektui „Pretty Building –
Pastatų energetinis efektyvumas. Ekologinė statyba“.
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Departamentas stengiasi pritraukti ES paramą rengiamiems projektams finansuoti ir tokiu būdu palengvinti
Savivaldybės biudžeto naštą – buvo teikiama paraiška pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų
programos priemonę „Vandens telkinių būklės gerinimas“, teiktas projektinis pasiūlymas Vilniaus regiono
plėtros tarybai dėl projekto „Vandens telkinių slėnių pritaikymo rekreacijai ir apsaugos specialusis planas“
įgyvendinimui, teiktas projektinis pasiūlymas pagal priemonę „Praeityje užterštų teritorijų sutvarkymas“
Vilniaus regiono plėtros tarybai dėl projekto „Buvusios AB „Skaiteks“ gamyklos užterštos teritorijos
sutvarkymas“ įgyvendinimo.

BENDRŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTAS
INTERESANTŲ APTARNAVIMO SKYRIUS
Interesantų aptarnavimo skyrius organizuoja planinius vadovybės susitikimus su interesantais. Per 2010
metus užregistruoti 249 prašymai į susitikimus su Savivaldybės vadovybe. Savivaldybės meras priėmė 57
vilniečius, Savivaldybės Administracijai ir jos struktūriniams daliniams suformuluotos 89 užduotys. Su
Savivaldybės struktūrinių padalinių vadovais per 2010 metus susitiko 230 vilniečių.
Interesantų aptarnavimo skyrius, siekdamas pagerinti Savivaldybės teikiamų paslaugų kokybę,
interesantams parengė naują paslaugų valdymo tvarką ir integravo ją į Savivaldybės veiklos dokumentų
valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamentą.
Siekiant pagerinti Savivaldybės teikiamų paslaugų kokybę buvo peržiūrėtos visos Savivaldybės teikiamos
paslaugos (204), parengtas sąrašas ir suderintas su Savivaldybės struktūriniais padaliniais. Tikrinant
paslaugų specifikacijas nustatyta per 30 neatitikimų – kai kurios paslaugos jau nebuvo teikiamos,
pasikeitusios prašymų suteikti paslaugą formos, nurodyti atsakingi už paslaugos administravimą
nebedirbantys Savivaldybėje darbuotojai ir kt. Padalinių vadovai, atsakingi už teikiamas paslaugas,
informuoti apie neatitikimus – informacija nuolat tikslinama, neatitikimai taisomi.
Siekdamas gerinti teikiamų paslaugų kokybę Skyrius nuolat atlieka gyventojų apklausas. Interesantų
aptarnavimo skyrius 2010 metais Savivaldybės pastate surengė daugiau kaip 17 ekskursijų, kuriose
dalyvavo per 300 žmonių.

APRŪPINIMO SKYRIUS
Bendrųjų reikalų departamento Aprūpinimo skyrius 2010 metais, įvesdamas taupymo režimą, žymiai
sumažino elektros sunaudojimą administraciniame pastate.
Kontroliuodamas lėšų panaudojimą seniūnijose, pasiekė jų racionalesnį panaudojimą, pagerino
Interesantų aptarnavimo skyriaus darbo sąlygas, sudarė sutartį su AB „Hanner“ dėl nemokamų (2 val.)
automobilių stovėjimo vietų Savivaldybės interesantams „Europos“ prekybos centro garaže.
Palaikydamas miesto įvaizdį, Skyrius suteikė patalpas 2011 m. Europos vyrų krepšinio čempionato
organizaciniam komitetui.
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FINANSŲ VALDYMO IR APSKAITOS DEPARTAMENTAS
BIUDŽETO SKYRIUS
2010 m. Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto skyriaus vyriausieji specialistai paruošė 2011 metų biudžeto
projektą maketavimui ir spausdinimui. Biudžete buvo numatyta 987,9 mln. Lt lėšų. Didžiąją dalį pajamų
sudarė mokesčiai – 454,3 mln. Lt. ir specialioji tikslinė dotacija valstybinėms funkcijoms vykdyti – 432 mln.
Lt.
PLANAVIMO IR ANALIZĖS POSKYRIS
2010 metais parengė medžiagą Tarybos projekto sprendimui dėl Savivaldybės 2010 metų biudžeto
tikslinimo pagal asignavimų valdytojus, taip pat rengė ir pateikė maksimalių asignavimų medžiagą 2011 m.
programų vykdytojams. Asignavimams numatyta 1,2 mlrd. Lt.
FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ IR IŠLAIDŲ POSKYRIS
2010 metais sukūrė ir patvirtino sistemoje investicijų programos Privatizavimo fondo lėšų, valstybės
biudžeto lėšų, Kelių plėtros lėšų, ES fondų paramos lėšų, skolintų lėšų sąmatų biudžetlapius.
Poskyris parengė Biudžeto pajamų ir programų finansavimo planą (išlaidų sąrašą), kontroliavo asignavimų
valdytojų 2010 m. programų sąmatų ketvirtinius duomenis.

INVESTICINIŲ PROJEKTŲ SKYRIUS
2010 metais Vilniaus miesto savivaldybė tęsė 2009 metais pradėtus projektus. Skatino privačiųjų investicijų
pritraukimą tokiems projektams kaip Nacionalinio stadiono Šeškinėje statyba, požeminių automobilių
stovėjimo aikštelių (PASA) įrengimas bei miesto Balsių mokyklos statybos ir ūkio priežiūros vykdymo.
2010 metais buvo vykdomas sutarties administravimas bei projekto vykdymo kontrolė su UAB „Tugva“ dėl
Halės turgavietės nuomos, remonto ir eksploatavimo, kapinių Žirnių gatvėje įrengimo ir eksploatavimo, su
UAB „Dormeka“ ir UAB „Senovė“ konsorciumu dėl medicininių atliekų tvarkymo ir deginimo aikštelės
eksploatavimo. Taip pat administruota bei kontroliuota sutartis su UAB „Bionovus“ dėl statybinių atliekų
tvarkymo ir aikštelės įrengimo bei eksploatavimo.
2010 metais parengtas pėsčiųjų tunelių statybos ir valdymo bei gatvių rekonstrukcijos projektas, inicijuoti
ir kiti projektai: Mokyklos ir darželio Fabijoniškėse (Meridiano mokykla), Santariškių darželio, Vilniaus
sporto centro projektai, taip pat Trakų Vokės dvaro atnaujinimo, Vilniaus miesto gatvių dangos ištisinio
atnaujinimo, Modernaus meno centro, Balsių darželio projektai, lauko treniruoklių įrengimo, muzikos
mokyklų rekonstrukcijos, lempų keitimo mokyklose (iš kaitrinių į LED lempas), Vilniaus miesto savivaldybės
įmonių reorganizavimo projektai.
2010 metais I–II ketv. bendradarbiauta su Vilniaus Gedimino technikos universitetu – skatinta bendra
veikla rengiant VPSP galimybių studijas. Buvo parengti 5 galimybių studijų projektai ir pateikti vadovams
pagal jų kuravimo sritis.
Dalyvauta konferencijose Lietuvoje ir Budapešte, kurių metu pristatyti Vilniaus miesto VPP projektai ir jų
įgyvendinimo praktika.
2010 metais buvo dirbama ir investicinės aplinkos įvaizdžio formavimo srityje, nuolat bendradarbiaujama
su vietos ir užsienio institucijomis, vidaus ir užsienio investuotojais,
konsultuojamasi su suinteresuotomis šalimis.
Dalyvauta tarptautinėje nekilnojamojo turto ir investicijų parodoje MIPIM 2010 Kanuose. Parengtas
leidinys apie verslo aplinką, investicijas Vilniaus mieste „Lithuania – Cosy. Friendly. Vital. 2010“.

24

2010 METŲ
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
VEIKLOS ATASKAITA

Verslo plėtros projektų įgyvendinimo srityje Savivaldybė 2010 metais vykdė prekyvietės Gelvonų–
Fabijoniškių gatvių sankirtoje sutarties kontrolę ir patikrinimus. Surengtas konkursas vasaros lauko
kavinėms 2010–2012 m. ir 2011–2013 m. įrengti bei eksploatuoti. Nuolat atnaujinamas AB bankas
„Snoras“ paviljonų vietų sąrašas, vykdomas sutarties administravimas bei vietinė rinkliavos kontrolė. Kas
ketvirtį derinamas AB TEO taksofonų kabinų sąrašas, vykdomas sutarties administravimas bei vietinės
rinkliavos kontrolė.
2010 metais nuolat organizuoti investicijų plėtros komisijos posėdžiai, dalyvauta darbo grupėse bei
komisijose, atnaujinama informacija Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje, dirbama su Finansų
valdymo ir apskaitos sistema – įvedami viešųjų pirkimų metiniai planai, viešųjų pirkimų sutartys.

TEISĖS DEPARTAMENTAS
Teisės departamentas 2010 m. administravo 1721 teisminę bylą. Kiekvienais metais pastebimai didėja
administruojamų bylų kiekis. Pavyzdžiui, 2009 m. administruota 1115 teisminių bylų , 2008 m. – 754
teisminės bylos. Departamento specialistai 2010 m. dalyvavo 1658 teismo posėdžiuose.
Teismų sprendimais patenkinus Savivaldybės ieškinius, antstoliams dėl išieškojimo perduotos teisminės
bylos už 2083320,47 Lt sumą (2009 m. – už 1193570,76 Lt ). Galutiniais teismų sprendimais atmesti
piniginiai reikalavimai Savivaldybei už 151886118,59 Lt sumą.
Pažymėtina, kad 95 proc. visų baigtų administruoti teisminių bylų, kuriuose yra priimti galutiniai teismų
sprendimai, baigtis palanki Vilniaus miesto savivaldybei ar Vilniaus miesto savivaldybės administracijai.
Per 2010 m. Civilinės metrikacijos skyriuje įrašyti 5 169 santuokos sudarymo, 10 709 gimimo, 6037 mirties,
1 971 santuokos nutraukimo ir 5198 civilinės būklės akto įrašo papildymo, pakeitimo, ištaisymo įrašai.
Įtrauktos į apskaitą 957 bažnyčios nustatyta tvarka sudarytos santuokos ir 1 607 užsienyje sudarytos
santuokos. Įtraukti į apskaitą 2 857 vaikai, gimę užsienio valstybėse, ir 273 asmenys, mirę užsienyje.
Skyriuje paminėta 17 jubiliejinių santuokų sukakčių, įregistruota 110 santuokų, kurių metu jaunieji tuokėsi
pasirinktoje vietoje, ir 38 įvaikinimai.
Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymu savivaldybėms pavesta
organizuoti ir teikti pirminę teisinę pagalbą bei informuoti vietos gyventojus apie galimybes gauti valstybės
garantuojamą teisinę pagalbą.
Per 2010 metus teisinė pagalba buvo suteikta 5458 pareiškėjams. Daugiausia pirminė teisinė pagalba
teikiama Civilinės teisės ir Civilinio proceso teisės (2685), Šeimos teisės (1266), Administracinės teisės
(339), Baudžiamosios teisės ir Baudžiamojo proceso teisės (301), Socialinės apsaugos teisės (280), Darbo
teisės (257) ir kitais klausimais.

RINKODAROS IR VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SKYRIUS
Rinkodaros ir Viešųjų ryšių skyrius per 2010 metus parengė ir išplatino per 1000 pranešimų žiniasklaidai
miestui aktualiais klausimais. Suorganizavo daugiau nei 50 spaudos konferencijų. Dalyvauta 2010 m.
Savivaldybės struktūrinių padalinių įgyvendinamų sporto, kultūros, švietimo, saugaus miesto projektų
veikloje, įvairiuose renginiuose, šventėse, konkursuose, taip pat organizacinių komitetų darbo grupių
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veikloje. Parengta medžiagą 40-iai radijo laidų, 52 spaudos puslapiams „Lietuvos rytas‘ priede „Sostinė“,
„Vilniaus diena“, 5 psl. – „15 min“.
Parengti dokumentai ir pasirašytos barterinės sutartys su UAB „Flobis“ („Obzor“), UAB „Lietuvos rytas“
(„Sostinė“), UAB „Diena Media“, UAB „Žinių radijas“. Atspausdinti ir paskleisti mieste „Turto reformos“
plakatai, pagaminti „Turto reformos“ klipai, rodomi miesto ACM ekranuose. Per dieną atsakyta vidutiniškai į
12 įvairių žiniasklaidos priemonių atstovų skambučių, per savaitę vidutiniškai parengta apie 15 atsakymų į
žurnalistų pateiktus klausimus elektroniniu paštu įvairiais miestui aktualiais klausimais. Po miesto Tarybos
posėdžių parengti pranešimai spaudai posėdžiuose priimtais svarbiausiais klausimais.

TARYBOS SEKRETORIATAS
2010 metais Mero pavedimu organizuota 18 eilinių Tarybos posėdžių, užregistruota 610 Tarybos sprendimų
projektų, užregistruoti ir interneto tinklalapyje paskelbti 529 Tarybos sprendimai.
2010 metais įvyko:
• 19 Aplinkos komiteto posėdžių, svarstytas 131 klausimas;
• 27 Ekonomikos ir finansų komiteto posėdžiai, svarstyta 313 klausimų;
• 12 Kontrolės komitetas posėdžių, svarstyta 80 klausimų;
• 25Kultūros, švietimo, sporto ir jaunimo reikalų komiteto posėdžiai, svarstyti 225 klausimai;
• 19 Miesto plėtros komiteto posėdžių, svarstyta 250 klausimų;
• 18 Paslaugų ir miesto ūkio komiteto posėdžių, svarstyti 203 klausimai;
• 20 Savivaldos plėtojimo, ryšių su visuomene ir viešosios tvarkos komiteto posėdžių, svarstyta 118
klausimų;
• 17 Socialinių reikalų komiteto posėdžių, svarstyti 375 klausimai;
• 35 Sveikatos komiteto posėdžiai, svarstyti 253 klausimai.

APLINKOS APSAUGOS SKYRIUS
2010 metais baigta įgyvendinti 2008–2010 metų Vilniaus miesto savivaldybės Ekologinio švietimo
programa – metų pradžioje per „Lietuvos ryto“ TV buvo demonstruojamos 2 ekologinės TV laidos ,,Pradėk
nuo savęs“ ir trys įtaigūs, įspūdingi videofilmai, skatinantys rūšiuoti, o ne palikti atliekas gamtoje. 2010 m.
surengta Vilniaus miesto teritorijų tvarkymo apžiūra-konkursas ,,Žydintis Vilnius“, konkursas-apžiūra
geriausiai tvarkomiems sodo sklypams Vilniaus mieste išaiškinti ir gėlių kiliminių kompozicijų paroda
,,Rudeninis Vilnius“.
5-iose Vilniaus pradinėse mokyklose tarptautiniams biologinės įvairovės metams paminėti organizuotos
Ekologinės dienos ,,Pasitikime Kalėdas – ekologiškai“, renginys ,,Gamta aplink mus“ bei ekologiško elgesio
mokymai ir praktiniai užsiėmimai gamtine tematika.
Organizuoti ekologinio švietimo mokymai seniūnijų ir administracinių valdų vadovams, mokyklų ir lopšeliųdarželių pedagogams. Sulaukta rekordinio dalyvių skaičiaus – net 78 pedagogai iš įvairių sostinės darželių
dalyvavo mokymuose tema ,,Klimato kaita – ar mums tai svarbu?“ Sėkmingai organizuotas visuomenės
aplinkosaugos projektų konkursas ,,Kuo aš galiu prisidėti, kad sustabdyčiau klimato kaitą“ ir projektų
ataskaitinė konferencija visuomenei.
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Surengtas 5-asis Aplinkosaugos Forumas (seminaras, įvairių aplinkosauginę veiklą vykdančių organizacijų
ekologinių darbų paroda, sukurti filmai, Simono Daukanto ir Fabijoniškių mokyklų vaikų meniniai
pasirodymai). Forume užregistruota 213 dalyvių, ypač gausiai dalyvavo mokytojai ir darželių pedagogai.
Išleisti informaciniai leidiniai: ,Rūšiuoji – saugai gamtą ir save“, skirtas plačiajai visuomenei, ,,Mes skolingi
gamtai“ – jaunesniojo amžiaus moksleiviams ir įdomus elektroninis aplinkosauginis žaidimas.
2010 metais:
• Patvirtintas Vilniaus miesto atliekų tvarkymo planas (2010-05-26 Vilniaus miesto savivaldybės
tarybos sprendimas Nr. 1-1556 p).
• Parengta ir įgyvendinama Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtinta „Vilniaus miesto
aplinkos stebėsenos ir oro kokybės valdymo (monitorinio) programa 2010–2012 m.“
• Parengti ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtinti Vilniaus aglomeracijos strateginio
triukšmo kartografavimo žemėlapiai.
• Parengta ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtinta „Vilniaus miesto triukšmo
kartografavimo, prevencijos ir mažinimo 2009–2013 m programa“.
Parengta galimybių studija „ Vilniaus apskrities komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ ir paraiška
finansavimui gauti. Projekto tikslas – išplėsti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, užtikrinant biologiškai
skaidžių atliekų tvarkymą ir/ar atliekų naudojimą energijai gauti jas deginant. ES Sanglaudos fondo lėšų
suma – 101, 609 Lt.

DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIUS
Savivaldybės Dokumentų valdymo skyrius organizuoja dalykinį ir techninį Tarybos kolegijos posėdžių
rengimą, redaguoja, registruoja ir tvarko Savivaldybėje rengiamus teisės aktus (Tarybos sprendimų
projektus, Tarybos kolegijos protokolinių nutarimų projektus, mero potvarkių projektus, Administracijos
direktoriaus įsakymų projektus).
Per 2010 metus įvyko 36 Tarybos kolegijos posėdžiai, kuriems parengta ir pateikta apie 1181 Tarybos
kolegijos protokolinių nutarimų ir Administracijos direktoriaus įsakymų, įvyko 34 Tarybos kolegijos
posėdžiai, kuriems parengta ir pateikta per 900 Tarybos kolegijos protokolinių nutarimų ir Administracijos
direktoriaus įsakymų projektų bei jų rengimo dokumentų. Šių teisės aktų projektai buvo apsvarstyti
Tarybos kolegijos posėdžiuose. Priimti ir pasirašyti 797 Tarybos kolegijos protokoliniai nutarimai, pasirašyti
3394 Administracijos direktoriaus įsakymai viešojo administravimo klausimais.
Užregistruoti 551 mero potvarkiai (iš jų – 262 veiklos organizavimo, 93 – personalo, 120 – komandiruočių ir
76 – atostogų klausimais) ir 4900 Administracijos direktoriaus įsakymų (iš jų – 2299 viešojo
administravimo, 1095 – veiklos organizavimo, 811 – personalo, 373 – komandiruočių ir 322 – atostogų
klausimais), užregistruotos 268 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais patvirtintos sutartys ir
susitarimai. Suredaguota per 10000 raštų, kuriuos pasirašė meras, mero pavaduotojai ir Administracijos
vadovai.
Vilniaus miesto savivaldybės Informacinėje dokumentų valdymo sistemoje „@vilys“ nuo 2010 metų sausio
4 d. iki gruodžio 31 d. užregistruotiems 2444400 gaunamiesiems ir Savivaldybės veiklos dokumentams
suformuluotos 138145 vykdymo užduotys, iš jų pagal mero, mero pavaduotojų, Administracijos
direktoriaus ir Administracijos direktoriaus pavaduotojų rezoliucijas suformuluotos 14981 užduotys, iš jų
ypatingos kontrolės užduočių – 3741, paprastos kontrolės – 1583, nekontroliuojamosios – 9657.
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos frakcijų, komitetų, komisijų, Tarybos narių paklausimų, teikimų,
siūlymų registre Nr.7 užregistruotiems 107 dokumentams pagal Vilniaus miesto savivaldybės vadovybės
rezoliucijas suformuluotos 49 užduotys (ypatingos kontrolės – 8, paprastos kontrolės – 12,
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nekontroliuojamosios – 29). Vilniaus miesto savivaldybės mero rengiamų pasitarimų protokolų registre Nr.
28 užregistruotiems 658 protokolams pagal Vilniaus miesto savivaldybės vadovybės rezoliucijas
suformuluota 2370 užduočių (ypatingos kontrolės – 1842, paprastos kontrolės – 114,
nekontroliuojamosios – 414).
Vilniaus miesto savivaldybės vadovybė 2010 metais organizavo Vilniaus miesto gyventojų priėmimus,
kuriuose iškeltoms problemoms spręsti registre Nr. A195 užregistruotiems 249 dokumentams pagal
Vilniaus miesto savivaldybės vadovybės rezoliucijas suformuluotos 369 užduotys (ypatingos kontrolės –
215, paprastos kontrolės – 1, nekontroliuojamosios – 153). Vilniaus miesto savivaldybės meras organizavo
gyventojų priėmimus. Priėmė 57 interesantus, užregistruoti 52 dokumentai ir pagal Mero rezoliucijas
suformuluotos 89 užduotys (ypatingos kontrolės – 51, paprastos kontrolės – 6, nekontroliuojamosios – 38).

ES PROJEKTŲ KOORDINAVIMO SKYRIUS
2010 m. Savivaldybės sveikatos, švietimo įstaigos toliau vykdė 2009 metais pradėtus Europos Sąjungos
lėšomis finansuojamus energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektus pagal Viešosios paskirties
pastatų renovavimo priemones.
2010 metais baigti projektai: „Vilniaus miesto universitetinės ligoninės Vaikų ir akušerijos ginekologijos
korpuso išorinių atitvarų ir inžinerinių sistemų rekonstrukcija“, VšĮ Antakalnio poliklinikos pastatų ir
inžinerinių sistemų renovacija, VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės dalies pastatų ir inžinerinių sistemų
renovavimas, pagerinant jų energetines charakteristikas, taip pat Lazdynų, Grigiškių vidurinių mokyklų
projektai. Per 2010 metus šie projektai įsisavino 5.862.384,24 Lt Europos Sąjungos lėšų.
2010 m. pradėti kiti energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektai, kuriuos vykdė ugdymo įstaigos:
Jono Basanavičiaus, Karoliniškių, „Minties“, Gabijos, Mykolo Biržiškos gimnazijos, Pranciškaus Skorinos,
Senamiesčio vidurinės mokyklos, Liepkalnio, „Spindulio“, „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos, taip pat
sveikatos įstaigos projektas „Energijos sąnaudų ir asmens sveikatos paslaugų kaštų mažinimas renovuojant
VšĮ Centro poliklinikos Vytenio ir Naujamiesčio filialus“. Iš viso šiems projektams numatyta 23.089.411,65
Lt ES lėšų.
16 Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų įgyvendino vidaus remontui ir ugdomosios aplinkos
gerinimui skirtus projektus pagal priemonę „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“. Per 2010 m.
panaudota 2.160477,88 Lt ES lėšų.
Per vienerius metus baigti svarbaus kelių infrastruktūros projekto statybos darbai: Transeuropinio tinklo
jungtis – Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio IA etapas (Lazdynų tilto rekonstrukcija). Per 2010 m.
įsisavinta 72.949.253,78 Lt. ES ir valstybės biudžeto lėšų.
Per 2010 metus projektas „Transeuropinio tinklo jungtis – Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio I etapas
(nuo Oslo g. iki L. Asanavičiūtės g.)“ įsisavino 64.083.051,02 Lt ES ir valstybės biudžeto lėšų. 2010 m.
pabaigoje pateikta Vakarinio aplinkkelio II etapo paraiška ES lėšoms gauti. Planuojamos ES lėšos projektui –
134.640.211,00 Lt.
2010 m. pradėti sveikatos ir socialinės srities projektai: „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos
paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninėje“, „Antrinio
lygio ambulatorinių, ambulatorinės reabilitacijos paslaugų plėtra ir infrastruktūros gerinimas VšĮ
Karoliniškių poliklinikoje“, „Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros Vilniaus miesto
savivaldybėje plėtra“.
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2010 m. pabaigoje Savivaldybės biudžetinės įstaigos – Vilniaus miesto socialinės paramos centras,
pensionas „Vilties namai“, Vilniaus miesto motinos ir vaiko pensionas – pasirašė ES paramos sutartis pagal
priemonę „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“. Įstaigos pradėjo vykdyti projektus:
„Savarankiško gyvenimo namų „Savi namai“ ir dienos centro psichikos negalią turintiems asmenims
įkūrimas“, Pensiono „Vilties namai“ savarankiško gyvenimo namų ir trumpalaikės globos centro įkūrimas“,
„Grupinio gyvenimo namų vaikams, šeimos paramos centro ir krizių centro motinoms ir vaikams įkūrimas“.
Pagal ES paramos sutartis projektams numatyta 7.440.673,05 Lt ES lėšų.
2010 m. Savivaldybės administracija pasirašė ES paramos sutartis projektams, skirtiems viešojo
administravimo paslaugoms tobulinti: „Elektroninių priemonių, skirtų gyventojams dalyvauti sprendimų
priėmime, sukūrimas ir įdiegimas“, „Kompleksinis paslaugų teikimo „vieno langelio“ principu tobulinimas“,
„Vilniaus miesto savivaldybės administracijos tipinių veiklos procesų ir procedūrų visapusiškas tyrimas ir
optimizavimas“. Pagal ES paramos sutartis projektams numatyta 4.812.131,18 ES lėšų.
2010 metais parengtas Vilniaus miesto 2010–2020 metų strateginis planas, kuriam skirta 399500 Lt ES lėšų.
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INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIUS
Patvirtinus Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų projektų parengtas paraiškas buvo parengtos ir
pasirašytos finansavimo sutartys šiems projektams:
• Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojų gebėjimų tobulinimas diegiant ir plėtojant
IT panaudojimą viešajame sektoriuje.
• Kompleksinis paslaugų teikimo „Vieno langelio“ principu tobulinimas Vilniaus miesto savivaldybės
administracijoje.
• Savivaldybės administracijos tipinių veiklos procesų ir procedūrų visapusiškas tyrimas ir
optimizavimas.
• Elektroninių priemonių, skirtų gyventojams dalyvauti sprendimų priėmime, sukūrimas ir įdiegimas
(E. demokratija).
Vadovaujantis Valstybinės asmens duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijomis,
aktualiausiais įstatymais ir kitais teisės aktais, atnaujinta Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos darbe naudojamų registrų (Nekilnojamojo turto, Gyventojų, Juridinių asmenų) prieigos
tvarka, vykdomi su duomenų apsauga susiję darbai.
Informacinių technologijų skyrius organizavo viešuosius pirkimus:
• fiksuotojo ryšio paslaugos pirkimas,
• judriojo ryšio paslaugos pirkimas,
• Interneto ryšio paslauga Vilniaus miesto mokykloms,
• Interneto ryšio paslauga Vilniaus miesto darželiams, darželiams-lopšeliams ir neformaliojo ugdymo
įstaigoms,
• Tarnybinių stočių (serverių) pirkimas FVAS sistemai atnaujinti ir pasirašė paslaugų teikimo sutartis.

PERSONALO SKYRIUS
2010 m. birželį taryba patvirtino Personalo skyriaus Etikos ir nusižengimų tyrimų poskyrio parengtą
Vilniaus miesto savivaldybės 2010–2012 metų korupcijos prevencijos programą ir Vilniaus miesto
savivaldybės korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo planą.
2010 m. liepą patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės tarnybinės etikos normų sistemos įgyvendinimo
programa ir programos priemonių planas.
Įgyvendinant viešųjų ir privačių interesų konflikto prevenciją ir siekiant suteikti aktualią
informaciją apie privačių interesų deklaravimą, 2010 m. Savivaldybės įmonių ir biudžetinių įstaigų
vadovams privačių interesų deklaravimo bei viešųjų ir privačių interesų konflikto prevencijos klausimais
surengtas seminaras.
Personalo skyriaus Etikos ir nusižengimų tyrimų poskyrio specialistų paskatinti Savivaldybės įmonių ir
biudžetinių įstaigų vadovai pradėjo dažniau kreiptis į Savivaldybės administraciją, keldami aktualias
problemas dėl interesų konflikto išvengimo konkrečiose situacijose.
2010 m. gruodį Personalo skyriaus Etikos ir nusižengimų tyrimų poskyrio specialistai penkių Savivaldybės
biudžetinių įstaigų vadovams parengė rašytines rekomendacijas. Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus 2009 m. liepos 17 įsakymu Nr. 40-1006 sudaryta Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo darbo grupė, vadovaujama Administracijos
direktoriaus pavaduotojo V. Dastiko, 2010 metais įvertino 26 teisės aktų projektus.
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UŽSIENIO RYŠIŲ SKYRIUS
2010 m. organizavo tarptautines konferencijas: „Cities for Children“, „Naujų viešojo transporto rūšių
diegimo Vilniuje perspektyvos ir galimybės“, didžiųjų Europos miestų ir regionų asociacijos METREX
konferenciją „Baltijos strategija – Vilniaus ir Rygos požiūris“.
Skyrius surengė lenkų kilmės kompozitoriaus F. Chopino 200-osioms gimimo metinėms skirtą F. Chopino
rožių sodinimo šventę K. Sirvydo skvere Senamiestyje, gegužę – Hirosimos paminklinio akmens „Akmuo
taikai“ atidengimo ceremoniją ir Hirosimos draugijos atstovų priėmimą.
Vilniaus Gabijos gimnazijoje surengti kinų kalbos mokymai, Vilniaus Prancūzų mokyklos atidarymo šventė,
tarptautinės didžiųjų Europos miestų organizacijos EUROCITIES kultūros forumas.
2010 m. Užsienio ryšių skyrius su Gdansko miesto istorijos muziejumi įgyvendino Kariliono (varpų sistemos)
atvežimo į Vilnių projektą, surengė Irkutsko miesto savivaldybės delegacijos priėmimą ir bendradarbiavimo
sutarties tarp Vilniaus ir Irkutsko miestų pasirašymą.
Bendradarbiaudami su Baltarusijos ambasada, inicijavo ir organizavo F. Bahuševičiaus atminimo lentos
atidengimą, įgyvendino kultūros projektą „Krokuva sveikina Vilnių“, surengė Zalcburgo vardo alėjos
atidarymą Pašilaičiuose.
Užsienio ryšių skyrius 2010 m. aktyviai prisidėjo prie renginių ir projektų organizavimo užsienyje: „Gold of
Lithuania 2010“, „Vilnius – Joensuu (Suomija)“ bendradarbiavimo 40-ies metų sukakties minėjimo.
Dalyvavo tradiciniame renginyje „Vilniaus mugė“ Lenkijoje, Gdanske, Vilniaus ir Duisburgo susigiminiavimo
25-erių metų sukakties minėjimo renginiuose Vokietijoje. Organizavo Frank Zappa skulptūros pervežimą bei
paminklo atidengimo ceremoniją Baltimorėje (JAV), „Stebuklų plytelės “ dovanojimo ceremoniją Tbilisio
miestui.

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS
Bendra 2010 m. Vilniaus miesto savivaldybės viešųjų pirkimų komisijos vykdytų viešųjų pirkimų, pagal
kuriuos buvo sudarytos pirkimo sutartys, vertė – apie 212 mln. Lt, vykdyti 137 viešieji pirkimai.
Svarbiausi 2010 m. Vilniaus miesto savivaldybės viešųjų pirkimų komisijoje vykdyti pirkimai:
• Skelbiamos derybos dėl Vilniaus miesto Balsių mokyklos statybos ir ūkio priežiūros vykdymo
paslaugų.
• Vilniaus miesto teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų pirkimas.
• Naujų transporto rūšių diegimo Vilniaus mieste specialiojo plano rengimo paslaugų pirkimas.
• 13 Vilniaus mokyklų renovavimo darbų pirkimai.
• Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų (darželių) bei mokyklų pastatų priežiūros bei higienos
normas atitinkančios temperatūros palaikymo centralizuoto šildymo sezono metu, karšto vandens
paruošimo ir temperatūros palaikymo paslaugų pirkimas.
• Vilniaus miesto gatvių ženklinimo darbų pirkimas.
• Žirnių gatvės rekonstrukcija nuo Tyzenhauzų gatvės iki Liepkalnio gatvės.
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VIDAUS AUDITO SKYRIUS
2010 m. skyrius neatsiribojo nuo Savivaldybės administracijos padalinių, jų pavaldume esančių viešųjų
juridinių asmenų veiklos – buvo teikiamos konsultacijos, susijusios su vidaus kontrolės sistemos diegimu,
vertinimu, tobulinimu.
2010 m. veiklos planas buvo rengiamas atsižvelgiant į šiuos rizikos veiksnius: struktūros sudėtingumą,
reorganizaciją, sąveiką su kitomis struktūromis, išorės įtaką, personalo patirtį ir kvalifikaciją, paskutinio
vidaus audito datą, vadovybės patirtą, vykdomų funkcijų sudėtingumą. Vidaus auditų temos buvo
parinktos vadovaujantis skyriaus veiklos metodikoje apibrėžtomis nuostatomis: atsižvelgiant į pokalbius su
Savivaldybės administracijos direktoriumi, Administracijos padalinių vadovų ir specialistų pateiktą
informaciją, skyriaus vidaus auditorių asmeninę intuiciją.
Atliktų vidaus auditų rezultatai parodė veikiančios vidaus kontrolės sistemos lygį ir egzistuojančias
bendrąsias rizikas. Vidaus auditų metu nustatytos rizikingiausios sritys:
• Savivaldybės administracijos padalinių ir darbuotojų funkcijų vykdymas administracinių teisės
pažeidimų tyrimo ir jų prevencijos srityje.
• Socialinio būsto nuoma.
• Strateginis planavimas.
• Savivaldybės, kaip juridinių asmenų dalyvio, interesų atstovavimas.
• Savivaldybės administracijai pavaldžių ar jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų
veiklos priežiūra ir kontrolė.
• Vidinius procesus (viešųjų paslaugų teikimą, dokumentų valdymą ir pan.) reglamentuojančių teisės
aktų, nuostatų, pareigybių aprašymų rengimas ir atnaujinimas.
• Savivaldybės administracijos funkcijų civilinės saugos srityje vykdymas.
• Finansų kontrolės organizavimas.
• Viešųjų pirkimų organizavimas.
•
Siekiant sumažinti rizikos veiksnių įtaką Administracijos, jai pavaldžių ar jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų
juridinių asmenų veiklos rezultatams bei užtikrinti efektyvų rizikos valdymo procesą, nustatytiems
trūkumams šalinti buvo teikiamos rekomendacijos bei vykdoma aktyvi poauditinė veikla.
2010 m. pasitaikė atvejų, kuomet audituotieji subjektai vėluodavo įgyvendinti priemones
rekomendacijų įgyvendinimo planuose nustatytais terminais. Tai nustatęs Vidaus audito skyrius
informuodavo Administracijos direktorių.
Vidaus auditai ir patikrinimai, kurių ataskaitose buvo pateikta daugiausia reikšmingų
rekomendacijų:
• 3 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos seniūnijų veiklos vertinimo vidaus auditai.
• Vilniaus miesto savivaldybės administracijos funkcijų, susijusių su viešosios tvarkos užtikrinimu,
vykdymo vertinimo vidaus auditas (veiklos vidaus auditas).
• Socialinio būsto skyrimo ir administravimo vertinimas (veiklos vidaus auditas).
• Viešųjų supaprastintų pirkimų, išskyrus mažos vertės pirkimus, Vilniaus miesto savivaldybės
administracijoje planavimo ir vykdymo vertinimas (veiklos vidaus auditas).
• BĮ „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ veiklos organizavimo vertinimo vidaus auditas (veiklos
vidaus auditas).\
Skyriaus darbuotojai 2010 metais kvalifikaciją kėlė Viešojo sektoriaus apskaitos ir naujų Viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų taikymo srityje, taip pat – ECDL kompiuterinio raštingumo
kursuose, organizacijų kontrolės mechanizmų srityje.
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SENIŪNIJOS
ANTAKALNIO SENIŪNIJA
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kartu su Civilinės saugos ir viešosios tvarkos departamento Viešosios tvarkos skyriaus darbuotojais
atlikti 8 reidai – tikrinta, ar individualių gyvenamųjų namų savininkai yra sudarę sutartis su atliekų
vežėjais, išrašyti 22 administracinių teisių pažeidimo protokolai.
Kartu su Vilniaus rajono aplinkos apsaugos departamento pareigūnais dėl aplinkos taršos įvykdyta
15 reidų.
Priimti 92 gyventojų prašymai medžiams kirsti ar genėti.
13 piliečių dirbo viešuosius darbus, 48 darbininkai iš darbo biržos tvarkė seniūnijos teritoriją.
Atrinkta ir pasiūlyta 10 objektų konkursui „Žydintis Vilnius – 2010“.
Siekiant išaiškinti ir paskatinti geriausiai tvarkomas sodininkų bendrijas kartu su Vilniaus
susivienijimo „Sodai“ organizatoriais apžiūrėtos 5 sodininkų bendrijos, iš kurių 3 – nominuotos
apdovanojimui.
Išaiškinti ir sutvarkyti 3 savavališki sąvartynai.
Parengta 313 įsakymų dėl adresų suteikimo ir keitimo žemės sklypams, pastatams, numerių
suteikimo patalpoms.
Išduotos 2268 pažymos apie asmenų deklaruotą gyvenamąją vietą.
Priimti 178 sprendimai dėl deklaravimo duomenų ištaisymo, pakeitimo ir panaikinimo.
Išduotos 63 pažymos apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.
Nuolat išduodami leidimai prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose – iš viso pratęsti ir naujai
išduoti 448 leidimai.
Vykdyta Ekonomikos departamento balanse esančių negyvenamųjų patalpų priežiūra, dalyvauta 4
objektų privatizavimo ir nuomos apžiūrose.
Teikta metodinė ir praktinė pagalba steigiant 8 daugiabučių namų savininkų bendrijas.
Įrengti treniruokliai pagyvenusiems žmonėms mankštintis.
Atlikti 3 viešieji pirkimai.
Bendruomenei surengta Šv. Kalėdų šventė.

FABIJONIŠKIŲ SENIŪNIJA
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atnaujintas Fabijoniškių seniūnijos informacinis lankstinukas, papildomai atspausdinta įvairios
informacinės medžiagos gyventojams aktualiais klausimais.
Nuolat bendradarbiauta su daugiabučių namų administratoriais: UAB „Namų priežiūros centras“,
UAB „Fabeta“, daugiabučių namų savininkų bendrijomis, kitomis įmonėmis ir organizacijomis dėl
buitinių atliekų, antrinių žaliavų bei stambiagabaritinių atliekų išvežimo.
Seniūno įsakymu patvirtinta nauja atliekų tvarkymo tvarka, patikslinta naujų konteinerių vietų
išdėstymo schema.
Nuolat prižiūrėta, kaip valomos ir tvarkomos pagrindinės gatvės, įvažiavimai į kiemus, šaligatviai,
želdiniai, kaip prižiūrimi pastatai.
Vykdant viešųjų darbų programą sutvarkyti seniūnijos miškeliai – iš viso apie 30 ha.
Dėl automobilių statymo ant žalių vejų surengti 6 patikrinimo reidai.
Vykdant akciją dėl neeksploatuojamų automobilių pašalinimo iš kiemų užregistruoti 48
nenaudojami automobiliai.
Teritorijoje vykusių talkų metu sutvarkyti miško parkai šalia S. Stanevičiaus, L. Giros, Didlaukio,
Ateities gatvių, sutvarkytos ir išvalytos neužstatytos seniūnijos teritorijos.
Suremontuota teritorijoje esančių vaikų žaidimo aikštelių už 20 tūkst. lt.
Suremontuota šaligatvių, bordiūrų, laiptų ir turėklų už 20 tūkst. lt.
Vykdant viešųjų darbų programą, įdarbinti 22 darbininkai.
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•

•

Kartu su Fabijoniškių bendruomene „Fabijonai“, S. Stanevičiaus mokyklos bendruomene socialiai
remtinų šeimų vaikams surengtas šventinis kalėdinis renginys, įteiktos rėmėjų lėšomis pirktos
dovanėlės. Šiam renginiui skirta 3 tūkst. litų, taip pat surengta Kalėdinė -Naujametinė šventė
seniūnijos gyventojams.
Kartu su bendruomene surengta 3 sporto ir kultūriniai renginiai.

GRIGIŠKIŲ SENIŪNIJA
•

•
•
•

•

•

•
•
•

•

•
•

•

•
•

Seniūnijos tarybos ir seniūno iniciatyva įvyko 8 seniūnijos tarybos posėdžiai, kuriuose buvo
svarstomi socialiniai, kelių priežiūros, gatvių apšvietimo, atliekų tvarkymo ir kiti seniūnijai aktualūs
klausimai.
Patvirtintas Grigiškių prekyvietės detalusis planas.
ES fondų lėšomis baigti Grigiškių vid. mokyklos pastato atnaujinimo darbai: pakeisti langai,
apšiltintos sienos, renovuotas mokyklos stogas.
Baigti magistralinio kelio A1 Grigiškėse 1-ojo rekonstrukcijos etapo darbai: įrengta pirmoji
Grigiškėse dviejų lygių sankryža, pastatytas pėsčiųjų viadukas per automagistralę, nutiesti pėsčiųjų
ir dviračių takai, Kovo 11-osios ir Vilniaus gatvių sankryžoje įrengtas pirmasis Grigiškėse
šviesoforas.
Pradėta tiesti šilumos tinklų trasa, prijungsianti Grigiškių šilumos tiekimo trasas prie Vilniaus
šiluminės elektrinės ŠEC-3, taip pat pradėta Grigiškių vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei
renovacija.
Gatvių, daugiabučių kiemų avarinių duobių, šaligatvių dangos remonto darbams, gatvių
apšvietimo, vaikų žaidimo ir sporto aikštelių atnaujinimui, naujiems suoliukams bei gėlynams buvo
panaudota 40290,84 lt seniūnijai skirtų lėšų.
Vykdant viešųjų darbų programą iš Vilniaus darbo biržos įdarbinti 37 darbuotojai.
Vyko pavasarinė valymo ir tvarkymo talka „Darom“ ir rudeninė tvarkymo akcija „Išvalykime
pasaulį“, kuriose aktyviai dalyvavo seniūnijos gyventojai.
Individualių namų gyventojams surašyta 14 įspėjimų dėl nesudarytų sutarčių su komunalinių atliekų
vežėjais, įspėta 11 savininkų dėl netinkamai valomos teritorijos, seniūnijoje likviduoti 7 savavališki
sąvartynai.
Kartu su Grigiškių policijos nuovados pareigūnais buvo rengiami patikrinimai – dėl gyvūnų laikymo
taisyklių pažeidimų surašyta 11 protokolų, dėl tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimų – 28
protokolai, dėl prekybos viešosiose vietose taisyklių pažeidimų – 15 protokolų, dėl Kelių eismo
taisyklių pažeidimo (transporto priemonių statymo ant žalios vejos) surašyti 104 protokolai.
Aktyviai vykdytos prevencinės priemonės Savivaldybės akcijose: „Neeksploatuojamas automobilis
2010“, „Daugiau erdvės kiemuose“, „Švarios vejos“.
Seniūnijoje aktyviai tęsiama Viešojo interneto centro veikla. Gyventojai buvo skatinami domėtis
informacinėmis technologijomis, suteikta galimybė nemokamai naudotis internetu – per metus
Centro paslaugomis pasinaudojo apie 800 žmonių.
Kartu su Grigiškių kultūros centru surengta: Lietuvos valstybės atkūrimo dienos – Vasario 16-osios
minėjimas, koncertas, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti, kapelų šventė
„Šalia kelio vieškelėlio“, šventė Grigiškių liaudiškos muzikos kapelos 15-os metų įkūrimo jubiliejui
paminėti, Kalėdų eglės įžiebimo šventė ir kt.
463 socialinės rizikos šeimų vaikai mokyklose gavo nemokamą maitinimą ir buvo aprūpinti mokslo
reikmenimis.
Surengta ir įvykdyta 10 mažos vertės darbų, paslaugų ir prekių viešųjų pirkimų.

JUSTINIŠKIŲ SENIŪNIJA
•
•

Įkurta Justiniškių seniūnijos bendruomenė ir išrinktas šios bendruomenės pirmininkas.
Išnagrinėti 266 prašymai, skundai ir pasiūlymai teritorijos tvarkymo ir priežiūros, gatvių remonto,
mokesčių, administravo ir kitais klausimais.

34

2010 METŲ
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
VEIKLOS ATASKAITA

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Atlikta Justiniškių seniūnijos materialiojo turto inventorizacija.
Užregistruota 1190 gyvenamosios vietos deklaracijų, pildomų asmeniui pakeitus gyvenamąją vietą
Lietuvos Respublikoje ar atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką, išduotos 1637 pažymos apie
asmens deklaruotą gyvenamąją vietą, užregistruotos 292 išvykimo iš Lietuvos Respublikos
deklaracijos, užregistruotas 121 prašymas dėl deklaravimo duomenų panaikinimo, priimta 115
sprendimų dėl deklaravimo duomenų naikinimo, užregistruoti 434 patalpų savininkų prašymai dėl
pažymų apie jų nuosavybėje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, išduotos 36 pažymos
apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.
Organizuoti 4 mažos vertės viešųjų pirkimų konkursai.
Surengtas Vilniaus senjorų spektaklis „Pirmasis prizas“, parengta programa akcijai „Vasaris –
sveikatingumo mėnuo“, atidarytos trys parodos.
Surengtas Justiniškių krepšinio turnyras, kalėdinis renginys „Kalėdinės eglutės įžiebimas“.
Vyko dvi talkos ,,Darom 2010‘‘ ir „Išvalykime pasaulį“, kuriose aktyviai dalyvavo seniūnijos
darbuotojai, Justiniškių gyventojai ir mokyklų moksleiviai.
Išduoti ir pratęsti 82 leidimai fiziniams ir juridiniams asmenims prekiauti viešosiose vietose.
Nuolat vykdoma prekybos viešosiose vietose taisyklių kontrolė. Nustatyti 3 neveikiančių paviljonų
savininkai: 1-ame – vykdoma veikla be leidimo, 2 paviljonų savininkai įpareigoti prekyvietes
nusikelti.
Visus metus gyventojams teikiama informacija naujų daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijų
kūrimo ir automobilių aikštelių prie gyvenamųjų namų išplėtimo klausimais.
Vykdant viešųjų darbų programą iš darbo biržos įdarbintas 31 asmuo.
Justiniškių g. 18 statybvietėje po įspėjimų atstatyta išversta tvora, sutvarkyta teritorija.
Dėl nenaudojamų automobilių seniūnijos kiemuose nuolat organizuojami reidai. Ekologijos ir teisės
pažeidimų prevencijos skyriui perduota informacija apie 19 neeksploatuojamų ir 59 stovinčius ant
šaligatvių automobilius.
3 reidų metu dėl gyvūnų laikymo taisyklių pažeidimų įspėta 15 naminių gyvūnų savininkų.
„Švarios vejos“ akcijos metu surašyti 5 protokolai.
Akcijos ,,Daugiau erdvės kiemuose‘‘ metu Civilinės saugos ir viešosios tvarkos departamentui
pateiktas 131 neeksploatuojamos autotransporto priemonės sąrašas.

KAROLINIŠKIŲ SENIŪNIJA
•

•
•
•

•
•

Gautos 1123 gyvenamosios vietos deklaracijos asmeniui pakeitus gyvenamąją vietą Lietuvos
Respublikoje ar atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką, priimtos 266 gyvenamosios vietos
deklaracijos, pildomos asmeniui išvykstant iš Lietuvos Respublikos, išduota 2031 pažyma apie
asmenų deklaruotą gyvenamąją vietą, gautas 71 prašymas įtraukti į gyvenamosios vietos
neturinčių asmenų apskaitą, išduotos 97 pažymos apie asmenų įtraukimą į gyvenamosios vietos
neturinčių asmenų apskaitą, gauta 218 prašymų dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų
naikinimo, priimta 219 sprendimų dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų naikinimo.
Nagrinėta 112 gyventojų prašymų ir skundų dėl kaimynų vykdomų remonto darbų, dėl triukšmo
vakarais ir švenčių dienomis, dėl stogų, butų sienų gadinimo ir ne vietoje laikomų automobilių.
L. Asanavičiūtės gatvėje įrengti nauji informaciniai stendai, kuriuose skelbiama seniūnijos
gyventojams aktuali informacija.
2010 metais buvo prižiūrimos ir tvarkomos gatvės, kiemai, kontroliuojama, kaip teritorijoje
valomas sniegas, ar laiku išvežamos buitinės atliekos, nuolat stebimas ir vertinamas atsakingos
įmonės, vykdančios sutartinius įsipareigojimus, UAB ,,Vilniaus Zunda“ darbas.
Surengti 5 reidai, kurių metu tikrinta, ar automobiliai statomi leistinose vietose, ar kiemuose nėra
apleistų, nenaudojamų automobilių.
Pagal gyventojų prašymus ir turimus leidimus nugenėti ar nukirsti medžiai, nukirptos gyvatvorės,
atnaujinti gėlynai.
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Surengta pavasario talka ,,Darom 2010‘‘, kurioje ypač aktyviai dalyvavo moksleiviai, Karoliniškių
senjorai. Rudens talkoje ,,Išvalykime pasaulį“ dalyvavo apie 600 Karoliniškių moksleivių. Talkos
metu surinkta ir išvežta apie 46 m3 šiukšlių.
Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai pateikta informacija apie bešeimininkius,
apleistus pastatus.
Aplinkos apsaugos skyriui pateiktas programos ,,Žaliasis miestas – 2010‘‘ projektas ,,Žydinti L.
Asanavičiūtės gatvė‘‘.
Aplinkos apsaugos skyriaus organizuojamam konkursui ,,Žydintis Vilnius – 2010‘‘ pateiktas
geriausiai tvarkomų balkonų, daugiabučių namų kiemų, individualių gyvenamųjų namų, įstaigų,
organizacijų teritorijų sąrašas.
Per 2010 m. organizuoti 4 viešieji pirkimai vaikų žaidimo aikštelių, pėsčiųjų takų remonto ir
apželdinimo darbams atlikti.
Ataskaitiniu laikotarpiu viešuosius darbus seniūnijos teritorijoje dirbo 39 asmenys.
Surengtas tradicinis Karoliniškių mokyklų krepšinio turnyras Loretos Asanavičiūtės taurei laimėti,
šventė, skirta Tarptautinei mokytojų dienai paminėti, Suomijos Nepriklausomybės dienos
minėjimas ir Kalėdų ir Naujųjų Metų šventė.

LAZDYNŲ SENIŪNIJA
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Per 2010 metus Seniūnijos teritorijoje užtaisytos avarinės asfalto duobės, ant Lazdynų kalno šlaito
suremontuoti laiptai, 12 suoliukų prie pėsčiųjų takų, suremontuotos 8 vaikų žaidimo ir 19 krepšinio
aikštelių.
Akcijos „Daugiau erdvės kiemuose“ metu išaiškinta ir perduota Viešosios tvarkos skyriui
informacija apie 37 neeksploatuojamus automobilius.
Surengta 12 reidų, kurių metu tikrinta, kaip laikomasi Vilniaus miesto tvarkymo ir švaros taisyklių, –
įspėti 43 asmenys.
Surengta 12 reidų, kurių metu tikrinta, kaip laikomasi prekybos viešosiose vietose ir turgavietėse
taisyklių, – dėl prekybos taisyklių pažeidimų įspėti 32 asmenys.
Buvo kontroliuojama, kaip laikomasi gyvūnų auginimo ir laikymo taisyklių. Patikrinimų metu įspėti
58 asmenys.
Parengtos ir išplatintos atmintinės apie gyvūnų laikymą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje.
Vykdant 2010 m. viešųjų darbų programą iš darbo biržos įdarbinti 37 žmonės.
Nuolatos konsultuojami bei aprūpinami metodine medžiaga gyventojai, norintys steigti bendrijas.
Konkurso „Žydintis Vilnius – 2010“ 3 prizines vietas užėmė Lazdynų seniūnijos sodybų šeimininkai.
Seniūnija surengė konkursą „Žydintys Lazdynai – 2010“. Gražiausių sodybų šeimininkams įteikti
seniūno padėkos raštai, simbolinės dovanos.
Norvegijos paramos fondo „Litauenhjelpen Pasvalys“ atstovai dalino labdarą socialiai remtiniems ir
mažas pajamas turintiems Lazdynų seniūnijos gyventojams.
Seniūnijos kolektyvas surengė Užgavėnių, Kalėdų šventes, aktyviai dalyvavo akcijoje „Vasaris –
sveikatingumo mėnuo“, vykdė šachmatų varžybas „Kaimynų diena.“
Sausio mėnesį įrengtos 2 čiuožyklos.
Per 2010 metus išduota 1240 pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą, deklaruota 1329
gyventojų gyvenamoji vieta, deklaruotas 297 asmenų išvykimas iš Lietuvos, priimti 136 sprendimai
dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimo, priimti 54 prašymai įtraukti į
gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išduotos 46 pažymos apie įtraukimą į
gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.
Talkoje „Darom 2010“ dalyvavo apie 1 tūkst. talkininkų.
Įvykdyti 9 viešieji pirkimai.
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2010 metais Seniūnija, vykdydama jai priskirtas funkcijas, aktyviai dalyvavo akcijoje „Daugiau
erdvės kiemuose 2010“. Seniūnijos pastangomis išvežtos 32 be priežiūros paliktos,
neeksploatuojamos transporto priemonės.
Suorganizuoti 29 susitikimai su gyventojais aplinkos tvarkymo, žaliųjų teritorijų plėtros ir priežiūros
klausimais.
2010 m. Naujamiesčio seniūnija aktyviai talkino organizuojant Sveiko miesto biuro akcijos „Vasaris
– sveikatingumo mėnuo“ renginius.
Seniūnijos iniciatyva balandžio–gegužės mėnesiais organizuota pavasarinė Naujamiesčio teritorijos
tvarkymo talka, kurioje dalyvavo 400 vidurinių ir specialiųjų mokyklų moksleivių bei Naujamiesčio
gyventojų.
Pavasarinės akcijos „Darom 2010“ metu buvo tvarkoma miško teritorija, esanti netoli K. Donelaičio
ir M. K. Čiurlionio gatvių.
Surengta rudeninė programos „Vilnius – mano namai” Naujamiesčio teritorijos tvarkymo talka,
kurioje dalyvavo beveik 300 vidurinių ir specialiųjų mokyklų moksleivių.
Pagal viešąjį darbų ir paslaugų pirkimą buvo vykdomi kiemų dangos, vaikų žaidimų, sporto aikštelių
inventoriaus remonto darbai.
Naujamiesčio seniūnija aktyviai prisidėjo prie vasarą Savivaldybės rengiamos akcijos „Nemokamas
vanduo“, kurios metu buvo dalinamas geriamas vanduo gyventojams, miesto svečiams.
Organizuota sniego valymo talka Gedimino pr., pakviečiant aplinkinių namų gyventojus.
Konkursui „Žydintis Vilnius – 2010“ buvo atrinkta ir pasiūlyta 10 Naujamiesčio seniūnijoje esančių
objektų, iš kurių 4 – tapo konkurso nugalėtojais.
Lukiškių aikštėje surengta kalėdinė akcija „Kalėdų laužai“.
Kalėdų proga socialiai remtiniems žmonėms ir jų šeimoms įteikti ir išdalinti Naujamiesčio
seniūnijos iniciatyva surinkti paramos maisto produktais rinkiniai.
Naujamiesčio seniūnijoje sudaryta ir nuolat atnaujinama daugiabučių namų savininkų bendrijų
(DNSB) elektroninė duomenų bazė.

NAUJININKŲ SENIŪNIJA
•
•

•
•
•
•

2010 metais Seniūnija, vykdydama jai priskirtus darbus ir užduotis, išdavė 120 leidimų prekiauti
viešosiose vietose.
Priimtos 1324 gyvenamosios vietos deklaracijos, gautas 51 prašymas įtraukti į gyvenamosios vietos
neturinčių asmenų apskaitą, priimti 132 sprendimai dėl deklaravimo duomenų ištaisymo,
pakeitimo, panaikinimo, priimti 366 prašymai dėl gyvenamosios vietos deklaracijų, pildomų
asmeniui išvykstant iš Lietuvos Respublikos, išduotos 1604 pažymos, patvirtinančios asmens
deklaruotą gyvenamąją vietą, 64 pažymos apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų
apskaitą, priimti 378 prašymai ir išduotos pažymos apie savininkams priklausančioje gyvenamoje
patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis.
2010 metais seniūnija organizavo tris supaprastintus viešuosius pirkimus.
Per 2010 metus Seniūnijos kolektyvas surengė tris renginius: ,,Pasitikime rudenį Salininkuose“,
Naujininkų federacijos šventę ir Kalėdinę šventę.
Nuveikta daug ūkinių darbų: suremontuotos apleistos vaikų žaidimo ir sporto aikštelės, pradėti
griauti bešeimininkiai ir neprižiūrimi pastatai.
Seniūnijos darbuotojai aktyviai dalyvavo Vilniaus romų bendruomenės ir šalia taboro esančių
teritorijų priežiūros ir saugumo užtikrinimo bei romų segregacijos mažinimo 2005–2010 metų
programos įgyvendinimo priežiūros darbo grupėje. Nuolat vykdė čigonų tabore gyvenančių
asmenų patikrinimą (dėl nuolatinės romų bendruomenės migracijos kyla daug problemų išmokant
socialines pašalpas).
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Surengta 10 patikrinimų, kaip teritoriją tvarkančios įmonės teikia sanitarinio valymo ir želdinių
priežiūros paslaugas, ir 5 patikrinimai, kaip palaikoma švara ir tvarka bei atliekų išvežimas garažų
bendrijose.
2010 m. buvo nuolat vykdoma kontrolė, kaip gyventojai laikosi „Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto
savivaldybės teritorijoje“ taisyklių reikalavimų.
Aktyviai prisidėta prie akcijų ,,Daugiau erdvės kiemuose“, ,,Švarios vejos“, „Darom 2010“,
,,Išvalykime pasaulį“.
Iš viso seniūnijoje per 2010 metus buvo surengta 15 talkų, kuriose dalyvavo per 700 dalyvių,
išvežta 75 m3 šiukšlių, išvalytas per 120 ha teritorijos plotas.
Vilniaus miesto tvarkymo konkursui ,,Žydintis Vilnius–2010“ atrinkti ir pateikti tvarkingiausi ir
žaliausi seniūnijoje esantys objektai.
Pagal viešųjų darbų programą iš Vilniaus darbo biržos priimti 42 asmenys.

NAUJOSIOS VILNIOS SENIŪNIJA
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Vykdant Seniūnijai priskirtas funkcijas dėl gyvenamosios vietos deklaravimo per 2010 metus
išnagrinėti 3396 prašymai.
Išduotas 281 leidimas prekiauti viešosiose vietose.
Savarankiškai ir kartu su 4-ojo policijos komisariato pareigūnais nuolat buvo tikrinama prekybos
tvarka Naujosios Vilnios turgavietėje. Seniūnijos darbuotojai surengė susitikimą su prekiautojų
išrinktais atstovais – buvo išspręstas prekybinių vietų suskirstymo, žymėjimo ir kiti klausimai.
Su Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos agentūros pareigūnais surengti 6
teritorijos aplinkos patikrinimai.
Vasario–kovo mėnesiais kartu su Naujosios Vilnios kultūros centru organizuotas tradicinis dainų ir
šokių mėnuo ,,Vieversėlis“, kuriame dalyvavo visų Naujosios Vilnios seniūnijos bendrojo lavinimo
mokyklų, darželių, muzikos mokyklos meniniai kolektyvai. Iš viso projekte dalyvavo 2 tūkst. dalyvių.
Seniūnijoje vyko pavasarinė aplinkos tvarkymo talka ,,Darom 10“, kurioje dalyvavo per 1 tūkst.
talkininkų.
Seniūnijai tarpininkaujant buvo gauti leidimai 113 avarinių medžių nupjovimui ir genėjimui.
Apie gresiančią administracinę atsakomybę per 2010 metus buvo įspėti 24 apleistų seniūnijoje
esančių sklypų savininkai.
Seniūnijoje su bendruomene švęstos Joninių, Europos gatvės mugės, Kalėdinės šventės.
Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti viešieji paslaugų ir darbų pirkimai. Jų pagrindu seniūnijoje
organizuoti kultūriniai renginiai, suremontuota 14 metalinių vaikų žaidimų aikštelių, 2 krepšinio
aikštelių stovai, 56 kv. m. šaligatvio dangos, suremontuotas 21 m laiptų pakopų ir 5 m turėklų.

PANERIŲ SENIŪNIJA
•
•
•

•
•
•

Per 2010 metus Seniūnijos darbuotojai išdavė 262 naujus ir pratęsė 594 leidimus prekybai.
Dėl Lentvario sąvartyno kasinėjimo problemų sudaryta gyventojų ir seniūnijos darbuotojų darbo
grupė šiems klausimams spręsti.
2010 metais Seniūnijos iniciatyva surengta daug kultūrinių renginių: Vasario 16-osios dienos
minėjimas, Panerių seniūnijos moksleivių ir gyventojų rankdarbių paroda, skirta Lietuvos globėjo
Šv. Kazimiero dienai, Joninių šventė, kasmetinė vaikų tapybos paroda, tarptautinis dailės pleneras,
paminėtas Panerių memorialinio muziejaus fašizmo aukoms atminti įkūrimo 50-metis ir savanorių
žūties sukakties 65-osios metinės, surengtas konkursas „Gražiausia sodyba – 2010“, Vokės vardo
635 metų paminėjimo šventė, Derliaus šventė-vakaronė, Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė.
Parengtas Panerių seniūnijos teritorijos tvarkymo darbų planas.
A. Panerių memoriale prie Lietuvos savanorių ir E. Jagomasto kapų, Tiškevičiaus dvaro sodybos
teritorijoje ir Žaliojoje a. pasodintos gėlės.
Seniūnijos gyventojai dalyvavo aplinkos tvarkymo akcijose „Darom“, „Išvalykime Pasaulį“.

38

2010 METŲ
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
VEIKLOS ATASKAITA

•

•
•

•
•
•
•

•

Viešuosius darbus dirbančių darbininkų pastangomis buvo tvarkomi Tiškevičių dvarvietės parko
takai, įrengiami lietaus vandens nuotekų grioviai, Daniliškių gyvenvietės negrįsti keliai ir pakelės, E.
Andrė parkas.
Teritorijoje likviduotas savavališkas sąvartynas.
Rugpjūčio–spalio mėn. seniūnijoje vyko akcija, kurios metu buvo nustatyti netvarkingi individualūs
sklypai. Iš viso seniūnijoje nustatyta per 500 neprižiūrimų sklypų, kurių savininkams išsiųsti
registruoti laiškai dėl įpareigojimų nusišienauti sklypus, prižiūrėti statinius. Didelį palaikymą iš
gyventojų gavusi akcija bus tęsiama ir 2011 metais.
Seniūnijos teritorijoje 2010 m. įrengtas naujas skveras – sutvarkyta teritorija, pasodinti nauji
dekoratyviniai krūmai, gėlės.
Per metus suremontuotos 4 medinės vaikų žaidimo aikštelės, 8 suolai, įrengti 8 nauji suoliukai.
Per 2010 metus iš darbo biržos buvo įdarbinti 46 žmonės.
Panerių seniūnija partnerio teisėmis dalyvauja Europos Socialinio fondo finansuojame projekte
„DIENA KARTU: kartų savitarpio pagalbos modelis“. Projektą įgyvendina Jungtinių Tautų vystymo
programa (JTVP) Lietuvoje.
Panerių seniūnija taip pat partnerio teisėmis dalyvauja Europos Socialinio fondo finansuojame
projekte „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas Trakų Vokės bendruomenėje“.

PAŠILAIČIŲ SENIŪNIJA
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Per 2010 m. seniūnijoje parengta 6640 dokumentų įvairiais gyvenamosios vietos tvarkymo bei
administravimo klausimais. Tvirtinant įvairius gyventojų dokumentus per metus seniūnijos
gyventojų prašymu atlikti 57 notariniai veiksmai.
Užregistruota 17 prašymų dėl adresų suteikimo žemės sklypams, pastatams ir jų kompleksams,
patalpoms, gyvenamiesiems namams ir statiniams.
Sudarytos 3 naujos sutartys prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose, išduoti 6 nauji ir
pratęsti 94 leidimai prekiauti viešosiose vietose.
Pagal viešųjų darbų programą 2010 metais Pašilaičių seniūnijoje dirbo 27 darbuotojai.
Darbininkų pastangomis sutvarkytas Pašilaičių parkas, miškeliai prie Laisvės pr., Medeinos g.,
pėstiesiems nutiestas takas prie Gabijos g. esančio miškelio, įrengtos naujos vaikų žaidimų
aikštelės. Tvarkomos neužstatytos teritorijos – renkamos šiukšlės komunalinėje zonoje prie
Perkūnkiemio, Pavilionių, Tarandės, Gineitiškių gatvių.
Tikrinant ir prižiūrint kaip tvarkoma seniūnijos teritorija, surašyti 54 teritorijos patikrinimo aktai, 19
sanitarinio valymo patikrinimo aktų. Dėl teritorijos tvarkymo kokybės įspėta 13 organizacijų, 4
gyventojai, taip pat bendrovės „Stebulė“, „Naujamiesčio būstas“, bendrijos.
2010 m. pavasarį iš seniūnijos teritorijos išvežta 81 m3 surinktų buitinių, statybinių ir didžiųjų
atliekų, 30 sunkvežimių medžių šakų.
Buvo tikrinama, kaip laikomasi atliekų tvarkymo taisyklių: dėl atliekų tvarkymo kokybės įspėtos
UAB „Pašilaita“, UAB „Namų priežiūros centras“, UAB „Adminsta“, UAB „Ecoservice“, UAB
„Bitofix“, UAB „Castrade“, bendrijos.
Pagrindiniai seniūnijos teritorijos tvarkymo darbai vyko balandžio–gegužės, rugsėjo–spalio
mėnesiais. Aktyviai pavasario ir rudens talkose dalyvavo Pašilaičių gyventojai ir moksleiviai.. Akcijų
metu surinkta ir išvežta apie 500 maišų šiukšlių, medžių šakų, 24 sunkvežimiai buitinių, statybinių,
didžiųjų atliekų ir 10,5 tonų panaudotų padangų.
Dalyvaujant pavasario talkose buvo sutvarkyta 14 ha teritorija, pasodinta ir atsodinta apie 50
medelių, 50 dekoratyvinių krūmų Gabijos, Žemynos, Medeinos gatvėse, Laisvės pr.
2010 m. pagal parengtą projektą buvo tvarkoma Gabijos gimnazijos teritorija, pėsčiųjų takai tarp
Laisvės pr. ir Gabijos g., teritorija prie Pašilaičių fontano, Žemynos gatvėje sutvarkyti gėlynai.
Talkose dalyvavo per 450 gyventojų ir pagalbininkų.
Seniūnijos gyventojai kasmet dalyvauja konkurse „Žydintis Vilnius“. 2010 metais konkurso
nugalėtojais individualių gyvenamųjų namų grupėje tapo 3 seniūnijos gyventojai.
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Spalį akcijos „Išvalykime pasaulį“ talkų metu buvo sutvarkyta 15 ha teritorija – išvežta apie 20 m3
šiukšlių. Savanoriškų talkų metu gyventojai pasodino 20 medelių. Iš viso akcijoje dalyvavo 420
žmonių.
Aplinkos ir miesto akcijos „Žalioji banga su BMA“ metu žemės sklype prie Pašilaičių gatvės
pasodinta 500 berželių. .
Per 2010 metus atlikti Pašilaičių seniūnijos teritorijoje esančių medinių ir metalinių vaikų žaidimo
aikštelių, sporto aikštelių elementų ir suoliukų remonto darbai Žemynos, Medeinos, Gabijos,
Pašilaičių gatvėse, pastatytos 9 betoninės šiukšliadėžės, Zalcburgo alėjoje suremontuoti 5
suoliukai.
Kontroliuojami žemės grunto išvežimo ir sandėliavimo darbai, prižiūrima, kad statybų aikštelės
teritorijos būtų aptvertos, tvarkingos ir nekeltų pavojaus gyventojams.
Pasitelkus viešuosius darbus dirbančius darbininkus buvo lyginamos duobės įvažiavimuose į kiemus,
suremontuoti ir įrengti laiptai, išlyginti šaligatviai, pakeistos subyrėjusios grindinio plytelės,
užglaistyta seniūnijos pastato sienos dalis, nuvalyti nuo pelėsių sienų kampai, virš įėjimo į seniūniją
sutvarkytas stogelis.
Aikštėje prie Seniūnijos perdažyti gatvių apšvietimo žibintų stulpai, atnaujintos fontano
konstrukcijų betoninės dangos, grindinys aplink Seniūnijos pastatą.
Bendradarbiaujant su Pašilaičių policijos nuovada, atliekant tikslinius patikrinimus, teikiant
informaciją, policijos nuovadoje surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolai – 51 – dėl
Gyvūnų laikymo taisyklių pažeidimų, 224 – dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimų.
Seniūnija, vykdydama akciją „Daugiau erdvės kiemuose ir gatvėse“, nustatė 88 neeksploatuojamas,
techniškai netvarkingas autotransporto priemones.
Pateiktos pastabos ir pasiūlymai Eismo reguliavimo skyriui dėl esamų kelio ženklų ir nuorodų
Justiniškių, Sviliškių, Medeinos, Žemynos gatvėse.
Kartu su Pašilaičių bendruomenės „Santalka“ senjorais, bibliotekos „Akiratis“ aktyvu 2010 metais
organizuotas bendruomenės narių dalyvavimas Lietuvos valstybinių švenčių paminėjimuose prie
Seimo, Signatarų rūmų.
Pašilaičių seniūnijos bendruomenė aktyviai organizavo ir dalyvavo kultūriniuose renginiuose –
šventiniame koncerte „Lietuvos kelias į Laisvę“, Užgavėnių, Margučių šventėse, Europos Kaimynų
dienos, „Pašilaičių pavasaris 2010“ renginiuose. Paminėtos Tarptautinės Vaikų gynimo,
Pagyvenusių žmonių dienos. Seniūnijos bendruomenė aktyviai dalyvavo Zalcburgo alėjos
atidarymo ceremonijoje, vykusiame Pašilaičių ir Justiniškių bendruomenių susitikime ir ansamblio
„Linksmybė“ koncerte.
Pašilaičių mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams bei suaugusiems Seniūnijos darbuotojai kartu
su rėmėjais surengė kalėdinės paramos renginį. Iš viso išdalinta 150 šventinių dovanėlių. Atskirai
pasveikinti seniūnijos vieniši asmenys, klubo „Spindulys“ nariai (neįgalieji), Pašilaičių
bendruomenės senjorai.
Seniūnijos iniciatyva, bendradarbiaujant su VšĮ „Šiltų širdžių klubas“, gruodžio 25 d. socialiai
remtinų šeimų vaikai pakviesti į šventinį kūrybinį susitikimą ir Vilniaus teatro „LĖLĖ“ premjerinį
spektaklį.

PILAITĖS SENIŪNIJA
•

•

2010 metais Pilaitės seniūnijoje įgyvendinti šie svarbiausi miesto mastu projektai: pastatyti ir
apgyvendinti daugiaaukščiai namai Šiaurinės Pilaitės dalyje, buvo prižiūrimas šalia Karaliaučiaus g.
esantis parkas: suremontuota vaikų žaidimo aikštelė, sutvarkyta futbolo aikštė, atnaujinti
suoliukai. Parkas įrengtas ir prižiūrimas seniūnijos bei privačių asmenų iniciatyva ir lėšomis.
Kitas seniūnijos ir privačių asmenų iniciatyva prižiūrimas parkas – šalia Aismarių gatvės. Čia
apgenėti medžiai, krūmai, sutvarkyta aplinka prie tvenkinių, suremontuotos vaikų žaidimo
aikštelės ir suoliukai, išvalyti parko takai.
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Daugumoje autobusų stotelių pastatyti keleivių laukimo paviljonai. Užbaigta įrengti Pilaitės
prospekto infrastruktūra – pasodinti medžiai, krūmai, nudžiūvę – persodinti, baigti prospekto
apšvietimo darbai, įrengtos informacinės nuorodos.
M. Mažvydo vidurinėje mokykloje seniūnijos iniciatyva ir prašymu pastatyta ir iškilmingai
pašventinta M. Mažvydui skirta skulptūra (autorius J. Kazlauskas).
Bendra veikla:
Atlikti 92 notariniai veiksmai, dėl naudojimosi metaliniais garažais parengti 45 įsakymai, paruoša
16 charakteristikų asmenims, planuojantiems laikyti ginklą, 48 įsakymai dėl adresų suteikimo
statiniams, žemės sklypams, priimti 26 prašymai dėl butų privatizavimo. Įvairioms organizacijoms,
fiziniams ir juridiniams asmenims parengti 259 raštai, 192 raštai – savivaldybės daliniams ir kitoms
organizacijoms seniūnijos veiklos klausimais.
Seniūnijos teritorijos tvarkymo darbams atlikti – neužstatytoms teritorijoms, miškų, ežero
pakrančių tvarkymui iš Vilniaus darbo biržos įdarbinti 32 darbininkai.
Išduota 1240 pažymų apie asmens gyvenamąją vietą, suvestos į duomenų bazę 1214 atvykimo, 164
išvykimo deklaracijos.
Paruoša dokumentacija, gauti leidimai vykdyti viešuosius pirkimus sporto įrenginių, šaligatvių,
asfaltbetonio dangos, smėliadėžių ir kitų kiemo įrenginių remontui, vaikų žaidimo, sporto aikštelių
ir suoliukų remontui, Pilaitės bendruomenės renginių organizavimui.
Su visuomene apsvarstyta 11 detaliųjų planų.
Socialinė, kultūrinė veikla
Pilaitės seniūnija kartu su Pilaitės mokyklų ir seniūnijos bendruomenėmis, Pagyvenusių žmonių
dienos centru organizavo įvairių valstybinių švenčių minėjimus, taip pat ir kalendorinių švenčių
renginius.
Kartu su Lietuvos raudonojo kryžiaus draugija surengė kursus apie pirmąją pagalbą, dalyvauta
„Maisto banko“ labdaros akcijoje – dalinti produktai socialiai remtiniems Pilaitės gyventojams.
Taip pat surengti Velykų ir Kalėdų labdaros renginiai Pilaitės lopšelio-darželio „Gilužis“ ir
„Pilaitukas“ socialiai remtiniems vaikams.
Su bendruomenės atstovais surengta Kaimynų diena, Joninių šventė, pagyvenusių žmonių diena.
Sportiniai renginiai:
Žiemą Seniūnija kartu su Pilaitės sveikuolių klubu „Gilužis“ organizavo ruonių solidarumo
maudynes prie Salotės ežero ir aštuntąją sveikatos bei grūdinimosi šventę „Vilniaus ruoniai 2010“.
Seniūnijos sveikuolių klubas kiekvieną rytą prie Salotės organizuoja žvalumo rytmečius (mankštas,
bėgimus, maudynes).
Pilaitės seniūnijos Dienos centro lankytojai dalyvavo Vilniaus Savivaldybės organizuojamose
šachmatų, stalo teniso varžybose.
Vasarą Pilaitės pagyvenusių žmonių dienos centras su Vilniaus visuomenės sveikatos biuru surengė
šiaurietiško ėjimo renginį „Nė vienas tinginys nesulaukia žilo amžiaus“.

RASŲ SENIŪNIJA
•

•
•
•
•

•

Seniūnija aktyviai organizuoja visuomenines talkas, įtraukdama ir įmones. 2010 m. surengta A.
Puškino muziejaus teritorijos tvarkymo akcija, taip pat „Švaros mėnesio“ talka, kurios metu išvalyta
123,5 tūkst. kv. m teritorijos, išvežta 39 kub. m šiukšlių.
Seniūnija nuolat kontroliavo šiukšlių išvežimą, patikrintos seniūnijoje esančios sodininkų bendrijos.
Per 2010 m. operatyviai išaiškinti ir likviduoti 4 buitinių atliekų šiukšlynai, jiems išvalyti į pagalbą
buvo pasitelkti darbo biržos darbininkai, miškininkai, moksleiviai, gyventojai bei įmonių darbuotojai.
Per metus surašyti 9 įspėjimai dėl susidėvėjusių kėbulų ir netvarkingų automobilių, su ekologinės
policijos pareigūnais dėl netvarkingų automobilių dalyvauta 6 reiduose.
Vykdant Vilniaus miesto strateginį planą ir atsižvelgus į bendruomenės atstovų pasiūlymus,
išasfaltuotos Birbynių, Sodybų gatvių atkarpos, taip pat Stadiono ir Peteliškių gatvių, Minsko plento
atkarpos.
Suremontuoti 2 lauko tualetai.
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Įrengta nauja ir suremontuotos senosios vaikų žaidimų aikštelės, suoliukai.
20 tūkst. lt paramos lėšomis socialinei infrastruktūrai plėsti suremontuoti šaligatviai Peteliškių g.,
laiptai Filaretų g.
Su policijos ir kinologijos pareigūnais suorganizuoti 6 reidai – patikrinta, kaip laikomasi naminių
gyvūnų laikymo taisyklių. Dėl įvairių pažeidimų surašyta 16 įspėjimų, 5 vietose įrengti gyvūnų
ekskrementų surinkimo konteineriai.
Pagal gyventojų ir organizacijų prašymus paruošti 59 įsakymai dėl adresų suteikimo. Miesto plėtros
departamentui pateikta 15 užklausimų dėl adresų suteikimo.
Seniūnija taip pat organizavo kultūros ir sporto renginius bei labdaros akcijas.
Gruodžio mėn. Liepkalnio pagrindinėje mokykloje surengta šventė socialiai remtinų šeimų vaikams,
Šv. Kalėdų proga išdalinta labdara socialiai remtiniems žmonėms.
Surengtoje Savivaldybės darbuotojų žiemos spirto šventėje dalyvavo apie 130 Rasų seniūnijos
gyventojų.

SENAMIESČIO SENIŪNIJA
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Per 2010 metus iš gyventojų, organizacijų bei valstybinių institucijų gauti 1205 prašymai, iš jų – 220
gyventojų ir juridinių asmenų prašymai įvairiais bendruomenei rūpimais klausimais. Gyvenamąją
vietą deklaravo 1083 gyventojai, išduotos 968 pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą.
Įvykdytos 647 užduotys, parengti ir išsiųsti 273 tarnybiniai raštai, 434 atsakymai gyventojams ir
juridiniams asmenims.
Parengta medžiaga 27 nekilnojamųjų turto objektų vertinimui, vykdytos 4-ių nekilnojamojo turto
objektų privatizavimo procedūros paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams
namams atnaujinti.
Paruošta 19 Senamiesčio seniūno įsakymų ir 61 Administracijos vadovų įsakymų projektų dėl
adresų suteikimo pastatams, įrengtoms ar pertvarkytoms patalpoms bei žemės sklypams.
Lazdynų Pelėdos skvere atnaujintas 21 suolas.
Išduotas ar pratęstas 621 leidimas prekiauti viešojoje vietoje.
Išduoti 39 leidimai ir pratęsti 582 leidimai ūkininkams, prekiaujantiems ekologiškais produktais
Tymo kvartale.
Suderinti 128 kasinėjimų, inžinerinių komunikacijų keitimo, teritorijos aptvėrimo leidimai.
Patikrinti 84 statybos objektai, iš kurių 18 – įtariami savavališka statyba, nukrypimais nuo projekto.
Dalyvauta 18-oje gyventojų susitikimų dėl patalpų paskirties keitimo, rekonstrukcijos, bendrijų
steigimo.
Parengtas remontuotinų Senamiesčio kiemų, įvažiavimų, šaligatvių, pėsčiųjų takų ir gatvių sąrašas.
Išnagrinėti 31 gyventojo prašymai dėl medžių nupjovimo ir šakų genėjimo.
Pateiktos 38 suvestinės dėl komunalinių, stambiagabaričių atliekų, antrinių žaliavų išvežimo ir
tvarkos prie konteinerių.
Suderintos 4 statybinių atliekų surinkimo konteinerių pastatymo vietos.
Nustatyti ir likviduoti 5 ir 4 besiformuojantys savavališki sąvartynai.
Po akcijos „Darom 2009“, taip pat po Bernardinų jaunimo talkos organizuotas surinktų atliekų
išvežimas.
Konkursui „Žydintis Vilnius 2009“ pasiūlyti 6 geriausiai besitvarkantys seniūnijos gyventojai –
laimėtos 3 prizinės vietos.
Dalyvauta akcijoje „Daugiau erdvės kiemuose ir gatvėse“ – pateikta informacija dėl 11 netvarkingų
ir neeksploatuojamų automobilių.
Dėl teritorijos tvarkymo ir švaros prie konteinerių, dėl buitinių atliekų išvežimo, dėl komunalinių
atliekų vežėjų keliamo triukšmo, dėl neeksploatuojamų automobilių, dėl buitinių atliekų sutarčių IR
administracinės atsakomybės įspėti 49 pažeidėjai.
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ŠEŠKINĖS SENIŪNIJA
Šeškinės seniūnijoje be kasdienių darbų – gyvenamosios vietos deklaravimo pažymų išdavimo, prašymų
nagrinėjimo, 2010 metais atlikta:
• Sutvarkytas kiemas Ukmergės g., demontuoti supuvę vaikų žaidimo aikštelių elementai Laisvės pr.,
suremontuoti suolai vaikų žaidimo aikštelėje Šeškinės g., suremontuotos smėlio dėžės, suvirinti
metaliniai laipiojimo bokšteliai Ukmergės g., suremontuotos supynės Šeškinės, Čiobiškio,
Ukmergės, Musninkų, Gelvonų, Ozo gatvėse, demontuoti sulūžę kalneliai Ozo, Paberžės, Musninkų
ir Šeškinės gatvėse. Suremontuoti suoliukai Dūkštų, Čiobiškio, Gelvonų, Paberžės, Šeškinės,
Ukmergės, Buivydiškių gatvėse, Laisvės prospekte
• Suremontuotos senos, įrengtos naujos krepšinio lentos, pritvirtinti nauji krepšinio lankai sporto
aikštynuose Šeškinės g.
• Suremontuoti pravažiavimai, užlygintos duobės, suremontuotos laiptų pakopos, laiptų aikštelės,
šaligatviai Šeškinės, Buivydiškių, Paberžės gatvėse, Laisvės pr., vežimėlių nuvažiavimo takai
Ukmergės, Musninkų, Paberžės, Gelvonų, Čiobiškio gatvėse, sutvarkytos šaligatvių įgriuvos.
• Pavasarį ir rudenį tvarkytas Čiobiškio miškelis, Ozo slėnio paminklo teritorija prie ežeriuko ir
kalnagūbrio, Karoliniškių draustinio dalis, Šeškinės geomorfologiniai šlaitai.
• Viešuosius darbus dirbo 41 asmuo.
• Išvalyta 200 ha neužstatytų teritorijų, surinkta 4250 maišų šiukšlių.
• Šeškinės gatvėje įrengtas naujas ir atnaujintas senas informaciniai stendai.
• Balandžio talkoje išvalytas 200 ha plotas, išvežta 35 kub. m šiukšlių, dalyvavo apie 130 žmonių,
Tarptautinėje rudens akcijoje „Išvalykime pasaulį“ dalyvavo 30 gyventojų, kurie išvalė 0.5 ha
teritorijos ploto, išvežė 8 kub. m šiukšlių.
• Per 2010 m. seniūnijos teritorijoje pasodinta 10 medžių, 60 krūmų, nukirsti 27 nudžiūvę medžiai,
negenėta 1500 krūmų.
• 2010 m. vykdant akciją „Daugiau erdvės kiemuose“ seniūnijos kiemuose ir gatvėse surasta apie 30
techniškai netvarkingų automobilių.
• 2010 m. surašyti apžiūros aktai ir įspėti savininkai dėl neprižiūrimų pastatų – Ukmergės g. 127 ir
129 pastatai jau nugriauti.
• Surašyti 96 antrinių žaliavų konteinerių patikrinimo aktai – dėl rastų trūkumų įspėti vežėjai ir būstą
administruojančios įmonės.
• Išduota 1131 pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą, 35 charakteristikos dėl leidimo ginklui
laikyti.
• Atlikti 228 notariniai veiksmai: liudyti dokumentų nuorašai, parašo tikrumas, įgaliojimų tvirtinimas.
• Organizuota 10 viešųjų pirkimų.
• Atnaujintas Šeškinės seniūnijos informacinis lankstinukas, gyvenamųjų namų informaciniuose
stenduose išplatinta 4500 skelbimų.
• 14 paviljonų savininkai pasirašė naujas paviljonų eksploatavimo sutartis.
• Šeškinės seniūnija, bendradarbiaudama su bendruomene, rengia, organizuoja ir dalyvauja įvairių
valstybinių švenčių minėjimuose, bendradarbiauja su seniūnijos ugdymo įstaigomis, visuomenine
organizacija „Bočiai“, Pagyvenusių žmonių centru „Atgaiva“, su seniūnijos teritorijoje veikiančiomis
bendruomenėmis. Bendrai veiklai, užsiėmimams ir susitikimams seniūnijos darbuotojai suteikia
patalpas.
• 2010 m. Šeškinės seniūnija, siekdama organizuojamų renginių kokybės, su šokių kolektyvais
Senosios muzikos ir šokių draugija ,,FESTA KORTESE“, VšĮ ,,ELLAS Y ELLOS“ pasirašė
bendradarbiavimo sutartis.

ŠNIPIŠKIŲ SENIŪNIJA
Šnipiškių seniūnijoje, vykdant jai priskirtas funkcijas, 2010 metais išnagrinėti 159 asmenų prašymai,
seniūnijos gyventojams neatlygintinai atlikti 48 notariniai veiksmai.
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Kalvarijų, Rinktinės, Lvovo, Upės, Šeimyniškių ir Širvintų gatvėse suremontuota 20 vaikų žaidimo,
sporto aikštelių, įrengta nauja vaikų žaidimų aikštelė Daugėliškio g., Rinktinės g. įrengtos naujos
sūpuoklės. Kalvarijų gatvėje sumontuota nauja smėlio dėžė, Kalvarijų ir Konstitucijos gatvėse
įrengti nauji suoliukai.
Atlikti infrastruktūros objektų remonto darbai – užtaisyta 97 kv. m duobių Kalvarijų, A.
Juozapavičiaus, A. Slucko gatvių kiemuose, suremontuota 128 kv. m šaligatvio, laiptai Kalvarijų,
Širvintų gatvėse.
Vykdant statinių naudojimo priežiūrą nugriauti statiniai (išvežti pastatų likučiai) Trimitų, Kalvarijų,
Daugėliškio, Kernavės, Lvovo, Konstitucijos pr., Giedraičių gatvėse.
Neūkiškai prižiūrimų pastatų savininkams surašyta 16 aktų, dėl netvarkomų apleistų pastatų
išsiųsta 18 įspėjimų, surašytas 1 aktas dėl savavališkos statybos.
Sausį prie Senvagės vidurinės mokyklos įrengta laikina čiuožykla.
Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos salėje kovo 11-ąją organizuotas Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo dienos 20-mečio minėjimas.
Balandžio-birželio mėn., pasitelkus Šnipiškių seniūnijos bendruomenę, organizuotos teritorijos
tvarkymo talkos: išvalytas miškelis prie sporto, pramogų ir verslo centro „Forum Palace“, iškirsti
išdžiūvę medžiai Linkmenų, Žalgirio, Slucko gatvėse.
Birželio mėn. tarp Šnipiškių seniūnijoje esančių mokyklų organizuota sporto olimpiada, skirta
Tarptautinei vaikų gynimo dienai pažymėti.
Gegužę Šnipiškių seniūnija prie Baltojo tilto aktyviai dalyvavo vykusioje šventėje – Europos
kaimynų diena. Seniūnijai atstovavęs Vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“ laimėjo pagrindinį renginio
prizą.
Rugpjūčio mėn. seniūnijos bendruomenė aktyviai dalyvavo tvarkant teritoriją Laisvės kelio
paminklo atidarymo ceremonijai.
Gruodžio mėn. seniūnija kartu su bendruomene rėmė ir dalyvavo LR Raudonojo kryžiaus
organizuotame renginyje V. Kudirkos aikštėje „Kalėdų šiluma iš jūsų rankų“, taip pat prisidėjo
organizuojant ir parėmė Kalėdų šventę „Kalėdų stebuklai“ socialiai remtinų šeimų vaikams.
Išduoti 148 leidimai prekiauti viešosiose vietose.

VERKIŲ SENIŪNIJA
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Verkių seniūnijoje 2010 metais suremontuota per 200 kv. m daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų
Baltupių mikrorajone, iš seniūnijai skirtų lėšų suremontuotos 42 vaikų žaidimų ir 13 sporto
aikštelių, pakeista per 120 m3 smėlio 142 vaikų žaidimo aikštelėse.
Prižiūrėtos 4 šunų vedžiojimo aikštelės, įrengti 26 nauji suoleliai, sutvarkyti 137 savavališki
sąvartynai, išvežti 65 neeksploatuojami automobiliai, surinkta ir išvežta per 1760 senų padangų.
2010 metais Verkių seniūnijoje buvo statomi 5 nauji daugiabučiai gyvenamieji namai, 56
individualūs gyvenamieji namai, naujas Santariškių ligoninės korpusas, nauja saulės elementų
gamykla Mokslininkų gatvėje, renovuotos Baltupių ir Jeruzalės vidurinės mokyklos.
Pradėta ir sparčiai statoma Balsių mokykla.. Baigiami tiesti Balsių mikrorajono 30 km vandentiekio
ir 30 km nuotekų tinklai.
Vykdoma 3 daugiabučių namų renovacija.
Surengtas konkursas „Tvarkingiausia Verkių seniūnijos įstaiga – 2010“. Trys Verkių seniūnijos
gyventojai ir įmonių atstovai apdovanoti Šv. Kristoforo apdovanojimais.
2010 m. inicijuota ir įgyvendinta daug vaikų užimtumo projektų.

VILKPĖDĖS SENIŪNIJA
Vykdant Seniūnijai priskirtas funkcijas 2010 m.:
• Parengta ir išleista 50 seniūno įsakymų tvarkomosios organizacinės veiklos klausimais.
• Parengtas 21 Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas dėl adresų
žemės sklypams, pastatams, patalpoms ir butams suteikimo (keitimo).
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Priimti, išnagrinėti ir išspręsti 174 fizinių ir juridinių asmenų raštiški prašymai, skundai, pasiūlymai.
Vykdytas Savivaldybės sprendimas „Dėl negyvenamųjų patalpų priežiūros perdavimo seniūnijoms“
– užtikrinta 9 patalpų ir pastatų priežiūra bei patalpų apžiūra prieš jas nuomojant ir privatizuojant.
Nuolat prižiūrimos 8 medinės seno pavyzdžio, 37 metalinės seno pavyzdžio ir 19 naujo pavyzdžio
vaikų žaidimo aikštelių bei 9 sporto aikštynai.
Suremontuota 31 vaikų žaidimo aikštelė, 13 suoliukų, pakeista 184,22 m² šaligatvio plytelių..
2010 metų kiekvieną savaitę, tai yra 52 kartus, Savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos
skyriui teikta suvestinė dėl komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų konteinerių aptarnavimo
kokybės. Visais būtinais atvejais įspėti daugiabučių namų administratoriai.
Dalyvauta visuomeninėje savanoriškoje ekologinėje akcijoje „Darom 2010“ ir akcijoje „Švarios
vejos“.
Įvykdyta 2010 m. viešųjų darbų programa.
Likviduoti 43 besiformuojantys savavališki sąvartynai, išvežta 192,35 m3 buitinių, didžiųjų statybos
atliekų, naudotų padangų.
Seniūnijos teritorijoje vykdomų 83 kasinėjimo (dangų atstatymo) darbų kontrolė.
Atsižvelgiant į gyventojų, įmonių ir organizacijų pageidavimus, prašymus organizuotas medžių ir
krūmų genėjimas, avarinių ir sausų medžių nupjovimas.
Organizuotos „Baltosios lazdelės“, Kalėdų šventės, taip pat valstybinių švenčių minėjimai ir kitų
kalendorinių švenčių renginiai.

VIRŠULIŠKIŲ SENIŪNIJA
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Priimta 1390 interesantų įvairias gyventojams aktualiais klausimais. Vykdytos gyvenamosios vietos
deklaravimo funkcijos, atnaujinama informacija seniūnijos interneto svetainėje ir skelbimų lentoje,
kartu su Viršuliškių policijos nuovados policininkais turgavietėje surengta 18 prekybos tvarkos
viešose vietose patikrinimų, buvo sprendžiami civilinės saugos klausimai.
Parengti sporto ir vaikų žaidimo aikštelių, šaligatvių, laiptų ir suolų remonto defektiniai aktai,
organizuoti viešieji pirkimai ir vykdoma atliekamų darbų priežiūra. Buvo kontroliuojami seniūnijos
teritorijoje vykdomi kasinėjimo darbai ir savavališkos statybos, su trijų mokyklų moksleiviais
rengiamos pavasarinės talkos.
Kartu su visomis seniūnijomis vykdyta akcija ,,Daugiau erdvės kiemuose ir gatvėse“, taip pat
vykdoma Savivaldybės balanse esančių negyvenamų pagalbinių patalpų priežiūra. Gyventojai
konsultuoti gyv. namų bendrijų steigimo klausimais, platinama informacinė medžiaga apie namų
atnaujinimo programą. Dalyvauta daugiabučių namų savininkų bendrijos steigiamajame
susirinkime– Įsteigta 1 bendrija.
2010 m. Viršuliškių bendruomenės centre sukomplektuoti baldai, kompiuterinė ir kita moderni
techninė įranga, sudarytos geros sąlygos bendruomeninių organizacijų veiklai. Įkūrus centrą,
darbas bendruomenėse pastebimai suaktyvėjo – įsteigta skaitykla, kompiuterių mokymo klasė.
Lūžių parko teritorijoje toliau buvo puoselėjamas bendruomenės narių inicijuotas ,,Lietuvos
tūkstantmečio parkas“ (apie 450 medelių). Viršuliškių seniūnija gali didžiuotis projektu ,,Saugi
kaimynystė“ – 2010 m. pagerėjo policijos darbas. Viršuliškių seniūnijoje pradėta mažiau nei kitais
metais ikiteisminių tyrimų, sumažėjo smulkių viešosios tvarkos pažeidimų, vagysčių, turto
sunaikinimo atvejų. Pagerėjo gyventojų bendradarbiavimas su policija.
2010 m. rugsėjį organizuoti tradiciniai vaikų gatvių krepšinio ir futbolo turnyrai Viršuliškių seniūno
taurei laimėti. Dviems šimtams socialiai remtinų šeimų vaikų nemokamai rodyti spektakliai, Kalėdų
šventė, suteikta galimybė nemokamai apsilankyti cirke.

ŽIRMŪNŲ SENIŪNIJA
•

Žirmūnų seniūnijoje 2010 m. priimtos 1944 gyvenamosios vietos deklaracijos, 360 išvykimo iš
Lietuvos Respublikos deklaracijos, parengti 204 sprendimai dėl gyvenamosios vietos deklaravimo
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duomenų panaikinimo, išduotos 2294 pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą, 538 pažymos
butų savininkams apie jiems priklausančioje patalpoje gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis.
Išduoti ir pratęsti 485 leidimai prekiauti ir teikti paslaugas viešose vietose: 4 leidimai – knygų
prekybai, 11 leidimų - eglučių prekybai, 470 leidimai – vaisių, uogų, daržovių ir ūkininkų produkcijai
realizuoti.
Seniūnijos teritorijoje yra 101 daugiabučių namų bendrija bei viena didžiausių administruojančių
įmonių – UAB „Šnipiškių ūkis“ ir Šiaurės miestelio daugiabučius administruojanti UAB „Adminsta“.
Visoms DGNSB ir namų administratoriams išsiųsta informacija, suteiktos konsultacijos dėl statinių
priežiūros žiemos sezono metu. Per metus seniūnijoje įsteigtos 4 naujos daugiabučių namų
bendrijos.
Bendradarbiauta su Gyvūnų registracijos centru dėl kačių ir šunų laikymo problemų, pateikta
informacija gyventojams, kur kreiptis registruojant gyvūną.
Seniūnija kartu su policijos darbuotojais vykdė bendrus reidus – tikrino kaip gyventojai laiko ir
prižiūri savo gyvūnus. Asmenys, pažeidę Gyvūnų auginimo ir laikymo taisyklių reikalavimus, buvo
įspėti arba jiems buvo surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolai.
Bendradarbiauta su seniūnijos mokyklomis organizuojant Žiemos šventę, Užgavėnes, dalyvauta
Vilniaus m. Žiemos renginių programoje „Vasaris – sveikatingumo mėnuo“. Suorganizuoti 3
Žirmūnų seniūnijos gyventojų susitikimai su Vilniaus I-ojo policijos komisariato pareigūnais
„Saugios kaimynystės“ tema. Kartu su Žirmūnų bendruomene paminėta Žemės diena, surengta
Inkilų kėlimo diena.
Suremontuotos 4 metalinės sūpuoklės, 3 medinės vaikų žaidimo aikštelės, 72 suoliukai parkuose ir
prie gyvenamųjų namų, suremontuoti 4 metaliniai gaubliai vaikų žaidimo aikštelėse. Apžiūrėta ir
įvertinta kiemų dangų būklė – perklota Tuskulėnų gatvės pravažiavimo danga, užtaisyti kai kurie
įvažiavimai į kiemus bei duobės Minties, Žirmūnų, Rinktinės gatvėse.
Vykdant Viešųjų darbų programą seniūnijoje įdarbinti 33 asmenys bei 7, kurie atliko viešuosius
neatlygintinus darbus ir išdirbo apie 500 val. Viešųjų darbų metu buvo tvarkoma seniūnijos
teritorija, Neries upė ir šlaitai, retinami krūmai bei medžiai, genėjamos medžių ataugos, renkamos
išmestos padangos ir šiukšlės. Nupjauta apie 62 sausų medžių, apie 120 medžių ir krūmų buvo
apgenėta. Surinkta ir išvežta 8 t padangų.
Po pavasario talkų ir susidariusių po žiemos savavališkų sąvartynų išvežta 135 kub. m įvairių
šiukšlių, talkose dalyvavo apie 3 tūkst. gyventojų.
Surinkta informacija apie apleistus ir nenaudojamus statinius, savavališkas statybas ir požeminius
bei daugiaaukščius automobilių garažus, apie neprižiūrimus arba neūkiškai prižiūrimus statinius.
Vykdoma Vilniaus miesto savivaldybės programa „Atnaujinkime būstą - atnaujinkime miestą“.
Daugiabučių namų savininkų bendrijų pirmininkai konsultuoti dėl namų renovacijos.

ŽVĖRYNO SENIŪNIJA
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Seniūnijoje, vykdant jai priskirtas funkcijas, 2010 metais 646 asmenims išduotos pažymos apie
deklaruotą gyvenamąją vietą. Priimti 47 sprendimai dėl gyvenamosios vietos deklaravimo
duomenų panaikinimo. Seniūnijos darbuotojai dalyvavo Blindžių g. 33, Saltoniškių g. 36, Lokių g. 8,
Karaimų g. 3 daugiabučių namų savininkų bendrijų steigiamuosiuose susirinkimuose.
Sprendžiant teritorijos tvarkymo klausimus, seniūnija nuolat bendradarbiauja su UAB
„Naujamiesčio būstas“ darbuotojais – operatyviai organizuoja sniego valymą, gatvių šlavimą, lapų
išvežimą ir kiti teritorijos tvarkymo darbus. Ypatingas dėmesys skiriamas seniūnijos teritorijoje
Birutės, E. Balsio, A. Mickevičiaus gatvėse esantiems skverams – prižiūrimos gyvatvorės, renkamos
šiukšlės, tvarkoma teritorija aplink Latvių gatvėje esančius tvenkinius.
Per metus nustatyta 20 neūkiškai prižiūrimų statinių, jų savininkams išsiųsti įspėjimai ir informacija
perduota Viešosios tvarkos skyriui. Neūkiškai prižiūrimų statinių sąrašas pateiktas Energetikos ir
statinių skyriui. Parengti raštai namus administruojančioms įmonėms dėl varveklių ir sniego
pašalinimo nuo stogų.
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„Švarios vejos“ akcijos metu šunų augintojai buvo prevenciškai informuojami apie reikiamas
priemones ekskrementams rinkti – dalinami maišeliai ir informaciniai lankstinukai. Kartu su UAB
„Naujamiesčio būstas“ Vytauto gatvėje buvo sutvarkyta šunų vedžiojimo aikštelė.
Per 2010 m. inventorizuotos visos teritorijoje esančios vaikų žaidimo ir sporto aikštelės,
suremontuota 14 vaikų žaidimų ir 1 krepšinio aikštelė.
2010 m. dirbti viešuosius darbus priimti 26 darbininkai, kurių pagalba Paribio g. paklotas naujas
šaligatvis, suremontuoti betoniniai laiptai, įrengti turėklai, nusileidimo kalneliai, 6 nauji suoliukai,
suremontuota 14 senų.
Prisidėta prie akcijos „Darom 2010“ – organizuotos pavasario ir rudens talkos. Akcijose dalyvavo
Žvėryno gimnazijos, M. Dobužinskio, „Genio“ pradinės mokyklų moksleiviai, taip pat Vilniaus
suaugusiųjų mokymo centro mokiniai, Vilniaus pedagoginio universiteto studentai ir dėstytojai,
seniūnijos darbuotojai.
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