LSDP frakcija
Vilniaus miesto savivaldybės taryboje

Veiklos ataskaita PASAKĖM - PADARĖM
Skatindamas medikus likti dirbti
šalyje, vienintelis Lietuvoje Vilnius

skyrė papildomų savivaldybės biudžeto lėšų – apie 4 mln. eurų per
metus – sostinėje dirbančių šeimos
gydytojų, pediatrų, terapeutų ir
slaugytojų atlyginimams didinti.

LSDP frakcija Vilniaus miesto savivaldybėje. Vienintelė moteris frakcijoje Auksė Kontrimienė, Sveikatos komiteto pirmininkė. Jaunasis Juozas Olekas dirba Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoju. Vicemeras Gintautas
Paluckas kuruoja socialinių, sveikatos ir saugaus miesto reikalus. Frakcijos seniūnas Marius Skarupskas prisimena rinkimų programą ir daro viską, kad programa
būtų įgyvendinta.

S U M A Ž I N TO S E I L Ė S
LAUKIANTIEMS SOCIALINIO

BŪSTO
Šiemet Vilniuje atlyginimai socialiniams darbuotojams bus didinami beveik

50 proc.

Ilgą laiką tarsi sustingusi vietoje eilė socialiniam būstui
gauti Vilniuje pradėjo ženkliai
mažėti – vien per 2017 m. šią
eilę pavyko sumažinti nuo
1837 iki 1342 laukiančiųjų.

Duris atvėrė naujas sostinės
savivaldybės socialinis daugiabutis, kuris namais taps daugiau
kaip 180

socialinio
būsto eilėje laukusių vilniečių.

20 proc.
didesni gydytojų atlyginimai

MAŽĖJANTIS
gydytojų darbo krūvis

Penktadaliu
atpigo
vanduo
Nuo praėjusio rudens sumažinta šalto vandens kaina visiems
vilniečiams.

ATLIKTA Šilumos tinklai sklandžiai perėjo į Vilniaus miesto savivaldybės rankas.
Saulę energijos gamybai panaudojo savivaldybės įstaigos:
GRINDA, CENTRO
POLIKLINIKA IR ANTAKLANIO LIGONINĖ.

Žadėjome 300 naujų viešojo transporto priemonių, tačiau iki kadencijos
pabaigos Vilniuje kursuos 250 naujų
autobusų ir 41 troleibusas*.
*Iki visiško pažado įgyvendinimo trūksta
tik devynių transporto priemonių.

PER PASTARUOSIUS
TREJUS METUS VILNIEČIAMS ŠILDYMO SĄSKAITOS SUMAŽĖJO

27,3 %

Vilniaus miesto gaunamos pajamos iš
GPM padidėjo nuo 46 % (2016 m.) iki
54 % (2018 m.).

SKANDINAVIŠKAS
ĮMONIŲ
VALDYMAS

Siekdami tvaresnio savivaldybės įmonių valdymo priėmėme sprendimą, kad
kiekvienoje savivaldybės įmonės valdyboje būtų darbuotojų profsąjungos ar
darbo tarybos atstovas.

LSDP frakcija inicijavo turisto rinkliabiudžetas bus papildomas vos įvedimą Vilniaus mieste. Nuo šių
metų liepos 1 d. kiekvienas turistas
nakvodamas viešbutyje Vilniuje mokės 1 euro mokestį.
Kasmet VILNIAUS

2 mln. €

Vilniuje jau veikia

107 kameros, ku-

rios sujungtos į bendrą tinklą. Reikėtų
atkreipti dėmesį, kad diegėm tokią sistemą, į kurią būtų galima įjungti bendruomenių, saugios kaimynystės arba
kitas kameras, esančias Vilniaus mieste.

ĮGYVENDINTAS

įsipareigojimas

Atnaujinta gyventojų
informavimo ir perspėjimo sistema.

Miesto apšvietimu rūpinsis savivaldybės įmonė “Vilniaus gatvių
apšvietimo elektros tinklai”, kuri
per 3 metus pakeis 46 tūkst. šviestuvų. Pirmosios Vilniaus miesto gatvių
atkarpos bus atnaujintos dar šiemet.

Pernai ir užpernai atnaujinta
net 700 Vilniaus kiemų. Tokio
ženklaus ir sistemingo kiemų
atnaujinimo, koks vyksta šioje
kadencijoje, Vilnius nebuvo matęs per visą Nepriklausomybės
laikotarpį.
Įrengta 600 pavyzdinių parkavimo vietų rajonuose.

Neįgaliųjų sportui finansavimą padidinom iki 50 000 eurų trenerių atlyginimams, inventoriaus ir salių nuomos išlaidų padengimui.
Socialdemokratų iniciatyva kiekvienam
antrokui bus suteiktos galimybės išmokti plaukti.
Mieste statomi du nauji baseinai: Fabijoniškių ir Lazdynų.

LSDP frakcija kartu su Verkių poskyriu pateikė rezoliuciją ir rūpinamės Jamonto parko atnaujinimo darbais. Šiuo
metu nagrinėjami projektiniai pasiūlymai ir ruošiamas techninis projektas.
Šiais metais bus renovuota

10 sporto aikštynų.

Kadencijos pradžioje darželiuose trūko per 7000 vietų,
šiuo metu visi norintys gali
lankyti valstybinį darželį.
Statomi 2 nauji darželiai ir 6
darželių priestatai.
Užtikrinome, kad 100 eurų
kompensacija būtų skiriama
ir auklėms, o ne tik privatiems darželiams

Nuo 2018 m. rudens
nemokamos pailgintos
dienos grupės moksleiviams besimokantiems 1
- 4 klasėse.

Kultūrai šių metų
biudžete skirta 2,5
proc. lėšų.
Padidintas finansavimas neprofesionaliems meno kolektyvams.

Šimtmečio programoje numatytos lėšos
tautinių mažumų konkursui.

LSDP siūlyta iniciatyva — ŽALIOJO TILTO
TRANSFORMACIJA.
Jau šį rugsėjį pamatysime, kaip pasikeis ŽALIASIS
TILTAS. Vilniaus miesto savivaldybės taryboje
nusprendėm, kad Žaliojo tilto postamentai taps
laikina meno, mokslo ir technologijų instaliacijų/
ekspozicijų erdve.

LSDP frakcijos iniciatyva savivaldybėje buvo įsteigtas INOVACIJŲ SKATINIMO
FONDAS ir jam skirta 250 000 eurų. Fondas
rems inovatyvias veiklas, skatins iniciatyvas ir
ieškos būdų, kaip miestą padaryti inovatyvesnį.

