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Artūro Zuoko ir Vilniaus koalicija, Darbo partija, Lietuvos socialdemokratų partija ir Rusų
aljanso atstovai sutarė bendradarbiauti Vilniaus miesto savivaldybės taryboje ir sudaryti
valdančiąją daugumą.

Koalicinės programos metmenys
1. Vilnius – regiono lyderis ir dirbančių žmonių miestas
Turėdami strateginį tikslą, kad Vilnius taptų moderniausiu Vidurio ir Rytų Europos miestu,
pažangiausiu technologijų ir žinių ekonomikos centru, stimuliuojančiu inovacijas, garsiu
kultūra, pramogomis, parodomis ir konferencijomis, įsipareigojame:









sudaryti sąlygas vilniečių verslumui ir kūrybingumui;
pritraukti užsienio investicijas;
siekti, kad vidutinis vilniečio atlyginimas iki 2020 m. būtų 6400 Lt;
užtikrinti greitą ir patogų susisiekimą su Vilniumi - inicijuosime nacionalinio
vežėjo bendrovės steigimą;
skatinti ir remti smulkaus ir vidutinio, šeimos verslo plėtrą, mažinti mokesčius;
susigrąžinti į užsienį išvykusius tautiečius;
per 4 metus sumažinti bedarbystę iki 5 procentų;
didinti viešųjų darbų apimtis.

2. Stipri ir efektyvi savivalda
Atkursime pasitikėjimą miesto savivaldybe kaip partneriu bei užtikrinsime skaidrią ir efektyvią
miesto savivaldybės veiklą:








skubiai spręsime miesto finansines problemas, padengsime įsiskolinimus
paslaugų teikėjams;
depolitizuosime savivaldybių įmonių valdymą, neleisime jų privatizuoti;
profesionaliai organizuosime savivaldybės darbą (kompetencija prieš politinę
priklausomybę);
tarnautojų darbą vertinsime pagal efektyvumą - laiko ir pinigų sąnaudas, o ne
pagal parengtų dokumentų kiekį;
įdiegsime skaidrią darbuotojų atrankos sistemą be protekcionizmo;
užtikrinsime „vieno langelio“ sistemos įgyvendinimą;
svarbiausius sprendimus svarstysime dalyvaujant visuomenei.

3. E-miestas
Vadovaujantis atvirumo ir skaidrumo principais bei siekiant užtikrinti patogų gyventojų
aptarnavimą, e-miesto kūrimą laikome vienu iš pagrindinių prioritetų:





didinsime savivaldybės paslaugų prieinamumą elektroninėje erdvėje;
įtrauksime vilniečius, jų žinias į miesto valdymą, sprendimų priėmimą (edemokratijos plėtra);
įsteigsime vieną bendrą gyventojų problemų registravimo portalą, vieną
trumpąjį telefono numerį;
nemokamas bevielis internetas bus prieinamas visose viešose miesto erdvėse.

4. Šiltas ir konkurencingas miestas
Sumažinsime gyventojų sąskaitas už šildymą ir komunalines paslaugas bei didinsime
konkurenciją šilumos ūkio ir būsto administravimo sektoriuje:




20 % sumažinsime šilumos kainą;
skatinsime pigesnio – vietinio kuro - naudojimą šilumos gamybai;
prižiūrėsime komunalinių paslaugų įmonių kainodarą ir darbų kokybę, įsteigsime
specialų visuomeninį priežiūros komitetą, kurio nariais kviesime tapti ir gyventojų
atstovus;
sudarysime galimybę namų administratoriais tapti ir fiziniams asmenims;
skatinsime daugiabučių namų savininkų bendrijų steigimą, padengsime jų
steigimo išlaidas;
palankiomis sąlygomis tęsime „Atnaujinkime būstą – atnaujinkime miestą“
programą - savivaldybė teiks paramą, nemokamai rengdama pastatų atnaujinimo
projektus ir konsultuodama. Atnaujinimas vyks kvartalais, kartu sutvarkant
aplinką, išsprendžiant apšvietimo, parkavimo ir kitas problemas;
į daugiabučių renovavimo projektus įtrauksime ir „saulės ir šviesos“ energijos
naudojimą.







5. Rūpestingas miestas
Vilniuje svarbus kiekvienas, todėl:





tęsime socialinės integracijos ir įdarbinimo programas;
įgyvendinsime socialinės pagalbos schemą, plėsime pagalbos namuose paslaugų
apimtis;
pritaikysime visuomeninius pastatus neįgaliesiems;
spręsime socialinio būsto ir būsto nuomos problemą, inicijuodami naują
savivaldybės būsto programą. Suteiksime leidimus statybų bendrovėms statyti
gyvenamuosius namus su aiškia jų paskirtimi – ilgalaike nuoma. Programos





dalyviai (statytojai) tokį būstą galės tik nuomuoti pagal ilgalaikes nuomos
sutartis;
skatinsime mažų darželių ir dienos centrų plėtrą;
užtikrinsime, kad darželiai būtų prieinami kiekvienai šeimai, remsime naujų
darželių statybą;
tęsime senjorų bendravimą puoselėjančias iniciatyvas.

6. Kultūros ir žinių miestas
Užtikrinsime kokybišką ugdymą, patogią mokymuisi aplinką, didinsime kultūros reikšmę ir
prieinamumą:










skatinsime neformalųjį ugdymą, finansavimą skiriant „krepšelio“ metodika,
remsime jaunimo organizacijų veiklą;
skatinsime mokyklų žinių mainus;
įdiegsime daugiafunkcinį moksleivio pažymėjimą, kuris taps leidimu įeiti į
mokyklą, biblioteką, e-bilietu visuomeniniame transporte. Šia kortele taip pat
bus galima atsiskaityti mokyklos valgykloje, į ją būtų pervedami pinigai
socialiai remtiniems vaikams;
renovuosime mokyklas ir darželius;
įkursime Vilniaus kultūros fondą, deramai finansuosime Vilniaus profesionalų ir
mėgėjų meną;
užtikrinsime kultūros prieinamumą (nemokamos muziejų lankymo dienos,
programa senjorams ir socialiai remtinoms šeimoms);
stiprinsime kultūrinį gyvenimą naujai kuriamuose miesto centruose;
ypatingą dėmesį skirsime bibliotekų modernizavimui ir fondų kaupimui.

7. Sveikas, patogus ir švarus miestas
Siekdami tapti ekologišku, sveiku miestu ir pateisinti žaliausios Europoje (pagal miesto ploto ir
žaliųjų erdvių santykį) sostinės vardą, įsipareigojame:












skatinti biokuro ir atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą;
sutvarkyti žaliąsias zonas, kurias vilniečiai pėsčiomis galėtų pasiekti per 5
minutes;
optimizuoti viešąjį transportą, kad vilniečiai darbą pasiektų per 5-30 minučių;
suformuoti 5 miesto centrus – branduolius, padėsiančius tolygiai paskirstyti
darbo vietas, sukursiančius geresnę gyvenimo kokybę arčiau namų ir
sumažinsiančius transporto kamščius mieste;
tobulinti atliekų surinkimo ir rūšiavimo sistemą;
modernizuoti nuotekų valymo sistemą;
plėsti dviračių takų tinklą;
rekonstruoti žaidimų aikšteles, stadionus;
miesto parkuose ir kitose viešose erdvėse įrengti nemokamus treniruoklius;
kurti naujas rekreacines zonas;




modernizuoti ligonines ir jų įrangą, atnaujinti greitosios medicinos pagalbos
automobilių parką;
siekti, kad gyventojai pirminio ir antrinio lygio ambulatorines paslaugas gautų
toje pačioje įstaigoje.

8. Saugus miestas
Vilnius vėl taps saugiu miestu:








iš karto apšviesime miestą;
įrengsime naujas vaizdo stebėjimo kameras ir išplėsime stebimų teritorijų
plotus;
didinsime gatvėse patruliuojančių pareigūnų skaičių;
atnaujinsime „Saugi kaimynystė“, „Saugi mokykla“ ir kitas saugumą
didinančias programas;
sudarysime Vilniaus m. teisės pažeidimų e-žemėlapį ir viešai skelbsime
gyventojams (aktualu pasirenkant gyvenamąją vietą, planuojant naujas statybas,
vykdant komercinę veiklą);
užtikrinsime kokybišką gatvių ir šaligatvių priežiūrą.

9. Daugiatautis miestas
Vilnius garsėja savo daugiatautiškumu, todėl daug dėmesio skirsime:







tautinės tolerancijos ugdymui, lietuvių ir tautinių bendruomenių dialogo
skatinimui;
siekiui, kad tautinės bendrijos aktyviai dalyvautų Vilniaus m. visuomeniniame,
politiniame ir kultūriniame gyvenime;
tautinių bendrijų kultūrinei, švietimo veiklai, tikybos tradicijoms;
kultūriniams ryšiams su užsienyje gyvenančiais tautiečiais;
tautinių bendrijų kultūros ugdymui ir neformaliam švietimui gimtąja kalba;
tautinių bendrijų istorinių kultūrinių objektų saugojimui.
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