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LSDP Vilniaus m. skyriaus savivaldos rinkimų programos 
„VISIEMS VILNIEČIAMS LYGIOS GALIMYBĖS IR PERSPEKTYVOS“ 

santrauka (reklaminis – komunikacinis variantas) 
 

Vilniaus socialdemokratai, kuriems rūpi matyti visą Vilnių, išgirsti kiekvieną vilnietį, 
sieks, kad miestas būtų: 
 

 ATVERIANTIS GALIMYBES - miestas tiek sėkmingas, kiek jis suteikia galimybių žmonėms. 

 BESIRŪPINANTIS - miestas tiek teisingas, kiek jis rūpinasi savo miestiečiais. 

 PATOGUS  - nes miestas tiek mylimas, kiek jis yra patogus. 

 

 MIESTAS TIEK SĖKMINGAS, KIEK JIS  
SUTEIKIA GALIMYBIŲ MIESTIEČIAMS 

 
Dalyvaujamasis biudžetas leis visiems vilniečiams patiems (per bendruomenių asociacijas ir/ar gatvių bei 
kvartalų ir mikrorajonų komitetus) inicijuoti ir spręsti kokie projektai turi atsirasti jų aplinkoje: 
 tokiu būdu bus galima inicijuoti projektus nuo namo aplinkos sutvarkymo iki didelių projektų 

konkrečioje seniūnijoje bei viso miesto mastu; 
 šiai naujai iniciatyvai skirsime iki 1 proc. biudžeto lėšų.  

 
Švietimas – pirmiausia, nes tai mūsų visų ateitis ir miesto perspektyvos pamatas: todėl visuose 
lopšeliuose - darželiuose  mokyklose ugdymas bus kūrybiškas ir kuo aukščiausio lygio, o popamokinė 
veikla prieinama visiems: 
 kiekvienam vaikui lygiai geras išsilavinimas, o mokyklos Vilniuje – visos turi būti geros mokyklos, 

todėl bus:  
o mažinami klasių komplektai, 
o mokyklą vilniečiai galės lankyti arčiau namų, o kur įmanoma, bus suteikta galimybė 

mokytis toje pačioje mokykloje nuo 1 klasės iki abitūros,  
o kiekvienas mokytojas galės dalyvauti dalykiniame forume „mokytojas mokytojui“ ir taip 

tobulinti savo kvalifikaciją;  
 darželis – ne dienos centras, o vaikų ugdymo įstaiga, todėl bus:  

o sudarytos specialios ugdymo programos ir suteikiamos priemonės auklėtojams, o vaikai 
vedami į teatrą, pažintines ekskursijas ir muziejus, 

o auklėtojai turės bent dvi laisvas dienas per mėnesį kompetencijos kėlimui,  
o auklėtojų atlyginimai per ateinančią kadenciją turi pasiekti pedagogų atlyginimų vidurkį,  
o vaikui suėjus dvejiems metams, kiekvienas mažasis vilnietis galės lankyti  savivaldybės 

lopšelį - darželį netoli namų;   
 popamokinis ugdymas nėra tik vaikų priežiūros procesas, o yra ugdymo tąsa, todėl: 

o turi būti adekvatus atlyginimas pedagogams, dirbantiems su popamokinio ugdymo 
grupėmis, 

o grupės turi būti mažinamos iki 25 vaikų; 
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 neformalus ugdymas prieinamas visiems - vaikas turi turėti galimybę lankyti bent du būrelius 
nepriklausomai nuo finansinės padėties, todėl: 

o pertvarkysim savivaldybės viešąsias įstaigas ir patrigubinsim neformalaus ugdymo 
iniciatyvų skaičių, 

o neformalaus ugdymo skatinimui bus skirta savanorystės programa,  
o lankantiems būrelius dalis mokesčio bus kompensuota; 

 Vilnius – jaunimui; sukursime naujas viešas erdves jaunimo ir studentų saviraiškai, kur jaunimas 
galėtų susitikti ir realizuoti savo sumanymus. 

 
Miestas pilnas kultūros - atviras vilniečiams, bet patrauklus ir turistams. 

 Vilnius taps miestu, aktyviai plėtojančiu kultūrą ir meną atvirose erdvėse. Miestas atvers erdves 
instaliacijoms, skulptūroms, performansams, taps didele eksponavimo erdve bei apjungs dabar 
egzistuojančias iniciatyvas ir muziejus, taip pat kurs naujas ekspozicijas naujose erdvėse. 
Nekilnojamo turto vystytojai bus skatinami savo projektus puošti meno kūriniais. 

 Rezidencijų ir meno stipendijų programa. Kviesime Lietuvos ir užsienio menininkus kurti Vilniuje 
ir Vilniui, tam tikslui įsteigdami 6 mėn. stipendijas ir rezidencijas.  

 Kultūros ekosistemos sukūrimas ir palaikymas. Suprasdami profesionalaus ir mėgėjų meno 
kolektyvų poreikius, skatinsime jų glaudesnį bendradarbiavimą su savivaldybe ir tarpusavyje bei 
sieksime padaryti šiuos kolektyvus dar labiau matomus ir reprezentuojančius Vilnių. 

 Muzikos, kino, žaidimų kūrimo ir kitos kultūrinės industrijos jau įsitvirtino Vilniaus 
ekonominiame ir kultūriniame gyvenime. Skatinsime jas apjungti iniciatyvas, kurti pasaulinio 
lygio traukos centrus ir iniciatyvas, steigti bendras kūrybai skirtas erdves ir infrastruktūrą. 

 Visos miesto bibliotekos ir muziejai bus skaitmenizuoti ir taps interaktyviais. 
 
Vilniaus įvairovė - mūsų stiprybė. Vilniaus istorijoje susipina įvairių tautų likimai ir atsiskleidžia jų indėlis į 
miesto identitetą. 
 Atversime tautinių mažumų istorinį paveldą visiems ir atskleisime jo įtaką Vilniaus identiteto 

susiformavimui. 
 Daugiakalbiškumo diegimas savivaldybės įstaigose. Kreiptis į savivaldybės administraciją ir jos 

įstaigas bus galima ir tautinių mažumų kalba. Skatinsime specialistus, mokančius mažumų kalbą su 
tautinių mažumų pacientais, klientais ar interesantais bendrauti jų kalba. 

 Įkursime Konsultacinę tautinių mažumų tarybą, kuri padės miesto merui ir tarybai išgirsti ir 
betarpiškai konsultuotis su tautinėmis mažumomis. 

 Išlaikysime tautinių mažumų mokyklų tinklą, įgalinsime komplektuoti pradines klases arčiau namų. 
Tautinių mažumų mokyklose toliau bus mokoma tautinių mažumų kalba, tačiau užtikrinant ir 
aukštą lietuvių kalbos mokymo lygį,  o mokyklose, kur ugdymas vyksta valstybine kalba, atsiras 
galimybė rinktis savo (lenkų, rusų ir kitas) kalbą, kaip pasirenkamą dalyką. 

 
Verslo plėtra ir inovacijos. Skatinsime investicijas ir verslo plėtrą mieste, naujų technologijų  plėtojimą, 
skaitmenizaciją ir robotizaciją bei inovacijas, kad mieste būtų plėtojama netarši, beatliekė/ mažaatliekė, 
didelio našumo pramonė bei būtų kuriamos naujos gerai apmokamos darbo vietos.  
 Inicijuosime  Inovacijų skatinimo fondo sukūrimą, kooperuodami savivaldybės, valstybės, ES 

paramos ir verslo lėšas. 
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 Įveiklinsim jau įsteigtus technologinius parkus ir slėnius, steigsime daugiau verslo inkubatorių: 
Vilnius taps startuolių kūrimosi miestu. 

 Atnaujinsime paramos programas smulkaus ir vidutinio verslo kūrimui ir plėtojimui remti. 
 Sieksime į miestą pritraukti kuo daugiau investicijų. Įkursime ne mažesnę kaip 100 ha pramoninę 

zoną aukštos pridėtinės vertės gamybiniam verslui joje steigtis. 

 

MIESTAS TIEK TEISINGAS, KIEK JIS  
RŪPINASI SAVO MIESTIEČIAIS 

 
Savivaldybė neatsirašinėja, o realiai sprendžia realias problemas. 
 Vilniuje problemas vėl spręs pats meras. Šią kadenciją meras priiminėjo tik išrinktuosius, kitą 

kadenciją mūsų meras priims visus norinčius ir realiai spręs miestiečių problemas. 
 Ne tik problemų registravimas, bet ir aktyvus jų sprendimas. Viešosios tvarkos skyriaus darbuotojai 

ne tik fiksuos vykdomus pažeidimus, bet ir turės teikti siūlymus problemų sprendimui.  
 Elektroninė programėlė nesprendžia problemų -  problemas sprendžia žmonės, todėl skatinsime 

specialistus susisiekti su pareiškėjais, pakalbėti su jais ir gyvai išsiaiškinti galimus sprendimo būdus, 
o ne atsirašinėti raštais. 

 
Socialinės rizikos mažinimas ir prevencija. Ištikusi nelaimė, klaida ar atsitiktinumas gali Jus nublokšti į 
užribį -  tada miestas išties jums ranką ir padės užsitikrinti orias pajamas bei suteiks galimybę atsitiesti. 
 Bus įsteigtas „paskutinės vilties“ fondas, kuris, įvertinęs žmogaus/šeimos galimybes ir pastangas, 

sudarys sąlygas ir padės pakeisti kreditorių, skolų mokėjimo terminus, sąlygas ir leis žmogui grįžti į 
aktyvų gyvenimą. 

 Keturių dienų darbo savaitė socialiniams darbuotojams. Kokybiškas socialines paslaugas teikia 
darbuotojai, kai jie nėra pervargę ir išsekę; todėl socialiniai darbuotojai turės 4 dienų darbo 
savaitę (tiesioginiams kontaktams su socialinėmis grupėmis), o viena darbo diena bus skirta jų 
kompetencijų kėlimui, informacijos apsikeitimui ir t.t. 

 Plėtosime asmeninio asistento paslaugas judėjimo ir proto negalią turintiems asmenims. 
 Užtikrinsime lankomąją priežiūrą namuose visiems, kurie nori gyventi savarankiškai, bet jiems 

reikalinga pagalba buityje. 
 Valstybės remiamos pajamos Vilniaus mieste sudarys ne mažiau kaip 200 eurų per mėnesį šeimos 

nariui ir bent 300 eurų per mėnesį vienišam asmeniui. 

Kokybiško gyvenimo pagrindas – sveikata. Kaip sako lietuvių liaudies išmintis – jeigu nėra sveikatos, 
nieko daugiau ir nebereikia, todėl skatinsime vilniečius labiau rūpintis savo sveikata. 
 Panaikinsime ilgalaikes eiles pas šeimos gydytojus ir poliklinikų specialistus. 
 Inicijuosime metinę sveikatos patikrą. Kiekvienam vilniečiui, registruotam poliklinikoje, bus 

pasiūlytas prevencinis (o ne jau susirgus) sveikatingumo vizitas pas gydytoją su atliekamais 
kompleksiniais tyrimais, sveikatos įvertinimais ir rekomendacijų pateikimu.  

 Inicijuosim ir pradėsim vykdyti „sveiko žmogaus kodo“ programą.  
 Skubi pagalba be eilių. Prireikus būtinosios pagalbos, vaikui skubios pagalbos skyriuje nereikės 

laukti daugiau kaip pusvalandį, o suaugusieji bus priimti per 30 min. - 1 val. 
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 Išlaikysim specializuotos pediatrijos paslaugų tinklą. Vaikas – nėra sumažintas suaugusysis,  todėl 
jam būtina specializuota pagalba. 

 
Aktyvių senjorų iniciatyvos, buriančios visus senjorus aktyviai veiklai ir bendravimui.  
 Įsteigsime senjorų „avilį“, kuris telks aktyviai veiklai ir iniciatyvoms, pradedant nuo nemokamų 

teatrų lankymo, trečio amžiaus universitetų veiklos skatinimo iki sporto iniciatyvų. Senjorų „avilys“ 
prisidės prie bendruomenių veiklos, jaunosios kartos ugdymo ir savo laisvalaikio praturtinimo. 

 Įkursime savarankiško gyvenimo namus ir plėtosime ilgalaikės globos sistemą. 
 

Laikas kartu su šeima. Gyvenimo tempas dabar yra toks didelis, kad dažnai nebelieka laiko šeimai, tėvai 
nemato savo augančių vaikų, sutuoktiniai neskiria pakankamai dėmesio viens kitam. 
 Įgyvendinsime dienos su šeima programą. Savivaldybė administracija ir visos pavaldžios įmonės bei 

įstaigos suteiks vieną papildomą laisvą darbo dieną per mėnesį šeimai, auginančiai vaikus. Prie šios 
iniciatyvos kviesime prisijungti ir privačias įmones. 

 Daugės nemokamų šeimoms skirtų švenčių per Vaikų gynimo diena, Motinos ir Tėvo dienas; taip 
pat skatinsime įvairias šeimos iniciatyvas gyvenamuosiuose mikrorajonuose.  

 Draugiškas miestas šeimoms su vaikais. Skatinsime kavinių, viešųjų ir privačių erdvių pritaikymą 
šeimoms, mieste atsiras daugiau automobilių parkavimo vietų šeimoms ir kitos iniciatyvos. 

 
Vilnius – saugus miestas.  

 Mieste nebus toleruojami jokie nusikaltimai ir smurtas. Skatinsime aktyvesnį vilniečių, 
savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus ir policijos bendradarbiavimą. Plėtosime „saugios 
kaimynystės“ programą. Gerinsime gatvių ir gyvenamųjų kvartalų apšvietimą. Įrengsime daugiau 
stebėjimo kamerų, kur tik  jų įrengimas yra tikslingas. 

  Įrengsime naujas GMP stotis miesto mikrorajonuose. 
 Statysime naujas gaisrinių stotis naujuose mikrorajonuose. 

 
Municipalinio būsto programa. Inicijuosime municipalinio būsto programą mieste, šitam išnaudodami 
visus įmanomus būdus. Municipalinio būsto fondas yra neginčijama būtinybė – tam, kad jaunos šeimos 
galėtų išsinuomoti būstą už prieinamą kainą. 
 
Renovacija ir infrastruktūros plėtra.  

 Renovuosime ir plėtosime miesto komunalinę infrastruktūrą. 
 Skatinsime daugiabučių namų renovaciją, prioritetą skirdami kvartalinei renovacijai. Skatinsime 

etapinę renovaciją. Per kadenciją renovuosime visus dar nerenovuotus šilumos mazgus. 

 
MIESTAS TIEK MYLIMAS, KIEK JIS YRA  PATOGUS 

 

Važiuodami viešuoju transportu savo kelionės tikslą pasieksite greitai, patogiai ir nebrangiai. 

Važiuojantieji viešuoju transportu nešvaistysit savo laiko ilgam laukimui, neįstrigsit kamščiuose ir 
atvažiuosit laiku. 
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 Autobusai ir troleibusai važiuos dažniau. Tą užtikrins pirmumo juostų, skirtų viešajam 

transportui, plėtra ir šviesoforų pertvarka, suteikiant prioritetą viešajam transportui.  
 Per kadenciją įsigysime 150 naujų troleibusų su autonominės eigos galimybe; 
 Naujai įsigyjami autobusai bus dujiniai ir hibridiniai; taip pat įsigysime bei išbandysime ir 

elektrinius autobusus. 
 Įsigysime ir labiausiai apkrautuose maršrutuose išbandysime BRT tipo (didelės talpos) autobusus 

ir troleibusus. 
 Persėdimo stotelėse laukimo paviljonai bus didesni, jaukūs ir patraulūs – pritaikyti persėdimui. 
 

Darnaus judumo plano įgyvendinimas mieste. 
 Pagrindiniai socialiniai objektai (lopšelis – darželis, mokykla, parduotuvė ir kiti) bei naujos darbo 

vietos bus tokiu atstumu nuo gyvenamojo kvartalo, kad iki jų bus galima nueiti pėsčiomis. 
Miegamieji rajonai taps gyvenamaisiais rajonais. 

 Toliau plėtosim dviračių takus. 
 Skatinsim ir plėtosim elektrinį transportą mieste. 
  

Neturėsite baimintis, kad Jūsų automobilis bus užstatytas kaimyno, kuris nerado kitos vietos parkavimui.  
Tai padės įgyvendinti: 

  tinkamas naujų gyvenamųjų rajonų ir viešųjų erdvių planavimas, užtikrinant, kad būtų 
įrengiamas pakankamas automobilių parkavimo vietų skaičius, tame tarpe, daugiaukštėse 
aikštelėse; 

 automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas esamuose rajonuose, panaudojant esamas erdves ir 
įrengiant korių pagrindo sistemą. 
 

Erdvi, žalia ir patogiam gyvenimui pritaikyta aplinka. Būkite tikri, kad priešais Jūsų langus neiškils 
daugiabutis, verslo centras, viešbutis ar kitas daugiaaukštis pastatas, o šalia esanti viešoji ar žalioji erdvė 
netaps dieną-naktį ūžiančiu prekybos centru; skverai ir aikštės nevirs trinkelėmis išgrįstomis bedvasėmis 
erdvėmis - Vilnius liks žalias miestas. 
 Tikslinsime miesto Bendrąjį planą ir inicijuosime kvartalų bei mikrorajonų detaliuosius planus: kad 

visi žinotų, ko konkrečiai galima laukti iš būsimo miesto plėtojimo. Sutankinimui, prifarširuojant 
susiformavusius užstatytus  mikrorajonus naujais daugiaukščiais pastatais - sakome ne:  esamuose 
jau užstatytuose mikrorajonuose galima tik reikalingų socialinių objektų statyba. 

 Visų naujų statybos projektų savalaikis derinimas su bendruomenėmis – apie  planuojamus 
projektus vilniečiai sužinos ne atsitiktinai, o juos apie tai laiku ir tinkamai informuos savivaldybės 
administracija, kuri atliks ir arbitro vaidmenį projektų derinimo procese. 

 Miestas be laiptų atveria erdves neįgaliesiems, tėvams su vėžimėliais ir dviratininkams. 
Atsisakysime laiptų ten, kur tik jų galima atsisakyti. 

 Aktyvaus laisvalaikio aikštynai atsiras kiekviename mikrorajone. Aikštynai bus tinkami visoms 
amžiaus grupėms ir pritaikyti įvairioms aktyvumo formoms nuo X-sporto ar gatvės gimnastikos iki 
treniruoklių senjorams ir šachmatų lentų. 

 Augintinis be pavadžio. Šunims pritaikytų zonų įrengimas Vilniuje, kur augintiniai galės bėgioti be 
antsnukių (bet su antkakliais) ir net laisvai išsimaudyti specialiame šunų paplūdimyje. 

 Rūpinsimės miesto gyvūnija.  
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Švarus oras ir mažiau triukšmo – mažinsime oro taršą ir triukšmą mieste bei CO2 emisijas. 
 Parengsime ir įgyvendinsime oro taršos, pirmiausia kietosiomis dalelėmis, mažinimo planą mieste.  
 Diegsime specialias priemones, apsaugančias nuo transporto triukšmo, ypač ten, kur jis yra didelis. 
 Parengsime ir imsimės įgyvendinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos mažinimo  planą, 

siekdami miestą padaryti CO2 neutraliu.  
 
Švarus Vilnius - miestas be šiukšlių kalnų ir prišiukšlintų viešųjų erdvių.  
 Pagerinsime miesto valymą – nuo sniego ir nuo šiukšlių: paslaugų kokybei užtikrinti  naudosime 

modernias kontrolės priemones. 
 Vilniečiai turės galimybę įtakoti šiukšlių išvežimo dažnumą (periodiškumą): SĮ „VASA“ į pasiūlymus 

ir pastabas reaguos operatyviai ir dalykiškai. 
 Individualių namų savininkai kintamąją vietinės rinkliavos dalį mokės ne pagal „kvadratus“ ar 

registruotų asmenų skaičių, o pagal faktinį šiukšlių (mišrių atliekų) svorį. Jeigu tam gyventojai 
pritars – diegsime užrakinamų kolektyvinių konteinerių, atrakinamų kiekvienam butui išduota 
kortele, sistemą, kuri taip pat leistų nustatyti ir iš kiekvieno buvo šalinamų šiukšlių (mišrių buitinių 
atliekų) tūrį. 

 Įdiegsime maisto/virtuvės atliekų atskirą surinkimą bei iš esmės pagerinsime buities pavojingų ir 
stambiagabaričių atliekų surinkimą.    

 
Kokybiškas ir teisingas daugiabučių namų administravimas užtikrins gyventojų interesus.  
 Vilniečiai nebus palikti vieni kovoti su daugiabučių namų administratorių ar DNSB pirmininkų 

piktnaudžiavimais - eliminuosime administratorių ir DNSB pirmininkų piktnaudžiavimą ar net 

savivalę administruojant daugiabučius namus, tam įsteigdami savivaldybėje priežiūros instituciją.  

 Palengvinsime ginčus su daugiabučių namų administratoriais ir DNSB pirmininkais - įsteigdami 

ombudsmeno tarnybą, kuri padės rasti tarpusavio sutarimą nesikreipiant į teismus. 

 Sukursime elektroninę administravimo priemonę DNSB (daugiabučių namų savininkų bendrijoms), 

kuri palengvins daugiabučio namo administravimo procesą ir padarys jį viešesnį ir aiškesnį 

kiekvienam gyventojui. 

 Inicijuosime daugiabučių namų tarybų ir jų pirmininkų rinkimus, kad kiekvienas daugiabutis namas 

turėtų savo atstovą. 

 
Patys vilniečiai spręs kokia turi būti jų gyvenamoji aplinka. 
 Skatinsime ir toliau remsime bendruomenių asociacijų veiklą. 
 Inicijuosime gatvių ir kvartalų bei mikrorajonų komitetus, kuriuos sudarytų  po 1 atstovą iš 

kiekvieno daugiabučio namo ir po 1 atstovą nuo 10-20 individualių namų valdų - kad gyventojai 
patys galėtų priimti sprendimus dėl juos liečiančių bendrų viešųjų reikalų. 

 
------------ 


