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Lietuvos socialdemokratų partija – atsakinga, realių rezultatų siekianti partija. Mes nežadame – mes 

dirbame. Tą įrodėme nuo pat Nepriklausomybės atkūrimo dirbdami Vilniaus miesto savivaldybės 

taryboje.  

Net sunkiausiais metais, sugebėdavome įtikinti koalicijos partnerius įgyvendinti bent dalį 

socialdemokratų partijos programos. 

Šiandien atsinaujinęs LSDP Vilniaus skyrius siūlo alternatyvą sostinės gyventojams. Mūsų gretose – 

jauni ir veržlūs politikai: trys viceministrai, ministro pirmininko patarėjai ir savo srities profesionalai 

– teisininkai, ekonomistai, meno ir kultūros žinovai. Tai komanda, kuri yra pasirengusi kartu su 

Jumis, vilniečiai, kurti naują, patogų ir jaukų visiems Vilnių! 

Patogus, naujas visuomeninis transportas, tvarkingi dviračių takai, naujos vietos vaikų darželiuose, 

grynas oras, tvarkinga parkavimo sistema miegamuosiuose rajonuose. Aiški ir suprantama pacientų 

registravimo sistema.  

Visa tai komfortiška gyvenamoji aplinka – vienas pagrindinių oraus gyvenimo principų. 

Vilniečiai nusipelnė gyventi mieste, kuriame klesti ekonomika, užtikrintas saugumas, nėra skurdo. 

Mieste, kuriame atsiskleidžia jaunimo energija ir iniciatyvos, sudarytos visos sąlygos šeimoms 

auginti vaikus, o senjorams garantuojama pagarba ir visokeriopa pagalba. 

 

Mano pagrindiniai siekiai 

 

 20 % mažesnė šilumos kaina ir šilumos ūkio kontrolės grąžinimas savivaldybei 

Miestas perims UAB „Vilniaus energijos“ šilumos ūkio valdymą į savo rankas. Renovuosime 

daugiabučių šilumos mazgus ir ne mažiau nei 600 daugiabučių, o biokuro dalis šilumos 

gamyboje padidės 3 kartus. 

 100 km naujų dviračių takų 

Tam, kad dviratis Vilniuje taptų realia susisiekimo priemone, dviračių takai turi sujungti 

miegamuosius rajonus su miesto centru. Per ketverius metus padvigubinsime dviračių takų 

ilgį mieste iki 220 kilometrų. Penktadalis vilniečių reguliariai važinės dviračiais. 

 3 nauji parkai Vilniaus mieste 

Miesto parkai gali būti bendruomenių traukos, poilsio, aktyvaus laisvalaikio praleidimo 

centrais. Mūsų siekis – per ketverius kadencijos metus sutvarkyti ir visuomenės reikmėms 

pritaikyti Jomantų, Pasakų parkus bei Žirmūnų žaliąją erdvę prie Valakampių tilto. 



 Vieninga pacientų registravimo sistema miesto sveikatos priežiūros įstaigose 

Dėl skirtingo gyventojų skaičiaus mikrorajonuose poliklinikos ir šeimos gydytojų kabinetai 

yra užimti ne vienodai. Vienose įstaigose formuojasi pacientų eilės, kitose – specialistai gali 

priimti ir tą pačią dieną. Įstaigos neturi informacijos apie kitose įstaigose atsilaisvinusius 

specialistus, todėl negali pasiūlyti pacientams palankesnio priėmimo laiko. Mūsų tikslas – 

sukurti elektroninę pacientų registravimo sistemą, kuri sudarytų sąlygas pacientams per 

trumpiausią laiką patekti pas laisvus sveikatos priežiūros įstaigų specialistus. 

 300 naujų autobusų ir troleibusų 

Iš mieste važinėjančiu 525 autobusų ir troleibusų dauguma yra beviltiškai pasenę. Vidutinis 

Vilniaus troleibusų amžius – 20 metų, o autobusų – 15. Atsisakydami utopinių metro ir 

tramvajaus projektų, pinigus investuosime į autobusų ir troleibusų parko atnaujinimą.  

 2+1 Policijos ir Vilniaus viešosios tvarkos tarnybos bendradarbiavimo programa 

Programos „2+1“ esmė – prie Vilniaus viešosios tvarkos skyriaus tarnautojų „prijungti“ 

policijos pareigūną, tokiu būdu sukuriant greitai ir efektyviai reaguojantį ekipažą. Mūsų 

tikslas – bent 4 tokie ekipažai Vilniaus mieste.  

 2500 naujų vietų vaikų darželiuose 

Statysime naujas ir renovuosime esamas ikimokyklines įstaigas. Perkelsime priešmokyklines 

grupes į paruoštas mokyklų patalpas, bei pasitelksime nevyriausybinį sektorių vaikų 

ikimokykliniam ugdymui. 

 4000 automobilių statymo vietų 

Sovietmečiu projektuotose miegamuosiuose rajonuose iki šiol neišspręsta parkavimo 

problema. Tik perplanavus mikrorajonų erdves ir sukūrus stovėjimo aikštelių principą, galima 

bus pagerinti gyvenimo kokybę mieste.  

 Daugiabučių administravimo ginčų komisija 

Naujosios daugiabučių administravimo taisyklės savivaldybėms suteikė teisę prižiūrėti ir 

kontroliuoti administratorių teikiamų paslaugų kokybę ir kainas. Mūsų tikslas – įsteigti ginčų 

nagrinėjimo komisiją, kuri padėtų daugiabučių gyventojams apginti savo teises be brangaus 

teismo proceso ir gauti atsakymus į tokius klausimus kaip: kokios paslaugos buvo suteiktos ir 

kokia reali jų kaina. 


