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Vilniaus miesto vizija iki 2020 metų:   

VILNIUS – DRAUGIŠKAS, JAUKUS, POKYČIAMS IR NAUJOVöMS ATVIRAS MIESTAS, 
PUOSELöJANTIS SAVO TRADICIJAS IR KULTŪRĄ, SKATINANTIS NUOLATINĘ 
PAŽANGĄ IR TOBULöJIMĄ. 

Miesto vizija įgyvendinama laikantis pagrindinių darnaus vystymosi principų – siekiama geresn÷s gyvenimo 
kokyb÷s dabar ir ateityje; ekonomikos, socialin÷s raidos ir aplinkos apsaugos tikslai derinami tarpusavyje ir 
papildo vienas kitą. 

LAIMINGA VISUOMENö 
Vilnius – miestas, kuriame gyvena aktyvūs, draugiški ir laimingi žmon÷s 

Laiminga visuomen÷ gyvena mieste, kuriame sukauptas ir puosel÷jamas stiprus mokslo bei švietimo 
potencialas, gyvena išsilavinę ir kultūringi žmon÷s, aktyvus ir sportiškas jaunimas, funkcionuoja pažangi 
sveikatos apsaugos sistema, užtikrinamas socialinis teisingumas ir saugumas, skatinamas 
bendruomeniškumas, kiekvieno žmogaus pilietin÷, kultūrin÷ ir menin÷ saviraiška. Tai miestas, kuriame 
puosel÷jamos tradicijos ir kultūra. 

TVARI EKONOMIKA 
Vilnius –  miestas, kuriame skatinama atvira ir subalansuota ekonomin÷ pl÷tra 

Tvari ekonomika pasižymi subalansuota pl÷tra, aukštu privačių ir viešųjų paslaugų kokyb÷s lygiu, aukštųjų 
technologijų pl÷tra ir inovacijų skatinimu, užsienio investicijoms palankios verslo aplinkos kūrimu, nuolat 
plečiamais tarptautiniais ryšiais. Tai miestas, kuriame skatinamas verslumas ir kuriamos darbo vietos. 
Vilnius – eksportuojantis miestas, kurio paslaugų ir prekių kokyb÷ peln÷ pripažinimą Baltijos jūros šalių 
regione. 

HARMONINGA APLINKA 
Vilnius –  miestas, kuriame užtikrinama tolygi miesto pl÷tra ir puosel÷jama aplinka 

Harmoningai aplinkai būdinga darni miesto pl÷tra ir siekis jį išsaugoti ateities kartoms. Vilnius – žalias 
miestas, kuriame tausojama gamta, puosel÷jamas ekologiškas gyvenimo būdas ir sudaromos sąlygos sveikai 
gyvensenai. Tai miestas, kuriame užtikrinama kultūrinio paveldo apsauga, modernizuojami inžineriniai 
tinklai bei efektyviai tvarkomas komunalinis ūkis, formuojama patogi susisiekimo sistema ir išpl÷totas 
viešojo transporto tinklas. 

Ilgalaik÷ Vilniaus miesto pl÷tros strategija formuojama per keturias pl÷tros sritis: 

1. Kokybiškų gyvenimo sąlygų visuomenei kūrimas; 

2. Konkurencingos miesto ekonomikos kūrimas; 

3. Subalansuota miesto teritorijų ir infrastruktūros pl÷tra; 

4. Miesto valdymo kokyb÷s gerinimas. 

Toliau pateikiami strateginiai tikslai, uždaviniai ir jiems įgyvendinti numatyti veiksmai. 
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TURINYS 
  

1. KOKYBIŠKŲ GYVENIMO SĄLYGŲ VISUOMENEI KŪRIMAS  

1.1. 
TIKSLAS. Kokybiška švietimo sistema bei užtikrintas vaikų ir jaunimo užimtumas (Švietimo 
departamentas) 

1.1.1. UŽDAVINYS. Užtikrinti kokybišką ir šiuolaikišką ugdymo sistemą (Švietimo departamentas) 
1.1.2. UŽDAVINYS. Skatinti vaikų ir jaunimo užimtumą bei socializaciją (Švietimo departamentas) 
   

1.2. 
TIKSLAS. Sveika visuomen÷ ir efektyvi sveikatos priežiūros sistema (Socialinių reikalų ir 
sveikatos departamentas) 

1.2.1. 
UŽDAVINYS. Formuoti sveiką visuomenę, propaguoti sveiką gyvenseną ir ekologišką 
gyvenimo būdą (Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas) 

1.2.2. 
UŽDAVINYS. Padidinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą 
(Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas) 

   

1.3. 
TIKSLAS. Užtikrinta visavert÷ ir saugi socialin÷ aplinka (Socialinių reikalų ir sveikatos 
departamentas) 

1.3.1. 
UŽDAVINYS. Užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę (Socialinių reikalų ir 
sveikatos departamentas) 

1.3.2. 
UŽDAVINYS. Užtikrinti socialinio būsto prieinamumą ir efektyvų valdymą (Socialinių 
reikalų ir sveikatos departamentas) 

1.3.3. 
UŽDAVINYS. Vykdyti saugaus miesto iniciatyvas (Civilin÷s saugos ir viešosios tvarkos 
departamentas) 

   

1.4. 
TIKSLAS. Išpl÷tota kultūros, sporto, laisvalaikio paslaugų sistema ir sudarytos sąlygos 
asmens saviraiškai (Kultūros, sporto ir turizmo departamentas) 

1.4.1. 
UŽDAVINYS. Pl÷toti kultūrinę veiklą ir gerinti kultūros renginių kokybę (Kultūros, sporto ir 
turizmo departamentas) 

1.4.2. 
UŽDAVINYS. Kurti ir modernizuoti kultūros ir meno traukos centrus (Kultūros, sporto ir 
turizmo departamentas) 

1.4.3. 
UŽDAVINYS. Gerinti kūno kultūros ir sporto infrastruktūrą bei skatinti aktyvų laisvalaikį 
(Kultūros, sporto ir turizmo departamentas) 

   

1.5. TIKSLAS. Kokybiška ir patogi gyvenamojo būsto aplinka (Komunalinio ūkio departamentas) 

1.5.1. 
UŽDAVINYS. Skatinti gyvenamojo būsto ir jo aplinkos atnaujinimą bei efektyvų valdymą 
(Komunalinio ūkio departamentas) 

1.5.2. UŽDAVINYS. Skatinti ir ugdyti gyventojų bendruomeniškumą (Seniūnijos) 
  

2. KONKURENCINGOS MIESTO EKONOMIKOS KŪRIMAS  

2.1. 
TIKSLAS. Palanki ekonomin÷ aplinka verslui ir investicijoms (Turto valdymo ir verslo 
paslaugų departamentas) 

2.1.1. 
UŽDAVINYS. Sukurti paskatų verslo pl÷trai ir užimtumui didinti sistemą (Turto valdymo ir 
verslo paslaugų departamentas) 

2.1.2. 
UŽDAVINYS. Sukurti palankią aplinką vidaus ir užsienio investuotojams (Finansų valdymo 
ir apskaitos departamentas) 

2.1.3. 
UŽDAVINYS. Vykdyti subalansuotą komercinių ir pramoninių teritorijų pl÷trą (Miesto 
pl÷tros departamentas) 

2.1.4. 
UŽDAVINYS. Sudaryti palankias sąlygas žinių ekonomikos ir inovacijų pl÷trai (Turto 
valdymo ir verslo paslaugų departamentas) 
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2.2. 
TIKSLAS. Efektyviai išnaudotas miesto turizmo potencialas bei padid÷ję turistų srautai 
(Kultūros, sporto ir turizmo departamentas) 

2.2.1. UŽDAVINYS. Išpl÷toti viešąją turizmo infrastruktūrą (Komunalinio ūkio departamentas) 

2.2.2. 
UŽDAVINYS. Sudaryti sąlygas turizmo paslaugų pl÷trai (Kultūros, sporto ir turizmo 
departamentas) 

2.2.3. 
UŽDAVINYS. Vykdyti aktyvią Vilniaus miesto turizmo rinkodarą (Kultūros, sporto ir 
turizmo departamentas) 

  

2.3. 
TIKSLAS. Efektyviai ir tausojančiai naudojamas kultūros paveldo potencialas (Miesto pl÷tros 
departamentas) 

2.3.1. UŽDAVINYS. Saugoti, tvarkyti ir naudoti kultūros paveldą (Miesto pl÷tros departamentas) 

2.3.2. 
UŽDAVINYS. Saugoti Vilniaus senamiesčio savitumą ir didinti jo patrauklumą (Miesto 
pl÷tros departamentas) 

  

2.4. 
TIKSLAS. Padid÷jęs miesto žinomumas ir reikšmingas jo vaidmuo tarptautiniame kontekste 
(Užsienio ryšių skyrius) 

2.4.1. 
UŽDAVINYS. Aktyviai dalyvauti tarptautinių organizacijų ir kitose tarptautinio 
bendradarbiavimo iniciatyvose (Užsienio ryšių skyrius) 

2.4.2. UŽDAVINYS. Formuoti Vilniaus miesto įvaizdį tarptautiniu mastu (Užsienio ryšių skyrius) 
   

3. SUBALANSUOTA MIESTO TERITORIJŲ IR INFRASTRUKTŪROS PLöTRA  

3.1. TIKSLAS. Harmoninga miesto teritorijų pl÷tra (Miesto pl÷tros departamentas) 

3.1.1. 
UŽDAVINYS. Planuoti prioritetinių miesto teritorijų pl÷trą pagal Bendrojo plano 
sprendinius (Miesto pl÷tros departamentas) 

3.1.2. 
UŽDAVINYS. Pl÷toti miesto gamtos vertybių, želdynų ir viešųjų erdvių sistemą (Miesto 
pl÷tros departamentas) 

   

3.2. 
 TIKSLAS. Moderni ir prieinama miesto inžinerinio aprūpinimo sistema (Komunalinio ūkio 
departamentas) 

3.2.1. 
UŽDAVINYS. Modernizuoti ir pl÷toti vandentiekio bei nuot÷kų sistemas (Komunalinio ūkio 
departamentas) 

3.2.2. 
UŽDAVINYS. Modernizuoti ir pl÷toti energetikos sistemas (Komunalinio ūkio 
departamentas) 

   

3.3. 
TIKSLAS. Subalansuota miesto susisiekimo sistemos pl÷tra (Komunalinio ūkio 
departamentas) 

3.3.1. 
UŽDAVINYS. Užtikrinti esamo gatvių tinklo pl÷trą ir rekonstrukciją (Komunalinio ūkio 
departamentas) 

3.3.2. 
UŽDAVINYS. Didinti miesto susisiekimo sistemos pralaidumą, gerinti automobilių 
parkavimo sistemą (Komunalinio ūkio departamentas) 

3.3.3. 
UŽDAVINYS. Modernizuoti visuomeninį transportą bei gerinti jo teikiamas paslaugas 
(Komunalinio ūkio departamentas) 

3.3.4. 
UŽDAVINYS. Diegti pažangias technologijas eismo organizavimo srityje (Komunalinio ūkio 
departamentas) 

   

3.4. 
TIKSLAS. Užtikrinta aplinkos apsauga ir efektyvus atliekų tvarkymas (Aplinkos apsaugos 
skyrius) 

3.4.1. 
UŽDAVINYS. Gerinti atmosferos oro bei geriamo vandens kokybę, mažinti triukšmą 
(Aplinkos apsaugos skyrius) 

3.4.2. UŽDAVINYS. Užtikrinti ekologišką miesto gamtinę aplinką (Aplinkos apsaugos skyrius) 
3.4.3. UŽDAVINYS. Užtikrinti efektyvų ir saugų atliekų tvarkymą (Aplinkos apsaugos skyrius) 
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4. MIESTO VALDYMO KOKYBöS GERINIMAS  

4.1. 
TIKSLAS. Aukšta teikiamų paslaugų ir funkcijų vykdymo kokyb÷ (Administracijos 
direktorius) 

4.1.1. UŽDAVINYS. Tobulinti savivaldyb÷s valdymą (Administracijos direktorius) 

4.1.2. 
UŽDAVINYS. Pl÷sti „elektroninio miesto“ paslaugų teikimą visuomenei (Informacinių 
technologijų skyrius) 

4.1.3. 
UŽDAVINYS. Užtikrinti glaudų tarptautinį ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą (Užsienio 
ryšių skyrius) 
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Eil. Nr. Tikslai, uždaviniai ir strateginiai veiksmai 
Įgyvendinimo 

terminas  
   

1. KOKYBIŠKŲ GYVENIMO SĄLYGŲ VISUOMENEI KŪRIMAS 

1.1. 
TIKSLAS. Kokybiška švietimo sistema bei užtikrintas vaikų ir jaunimo užimtumas 
(Švietimo departamentas) 

1.1.1. 
UŽDAVINYS.  Užtikrinti kokybišką ir šiuolaikišką ugdymo sistemą (Švietimo 
departamentas) 

1.1.1.1 Įgyvendinti ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklo pertvarką 2010-2012 

1.1.1.2 Įgyvendinti bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarką 2010-2012 

1.1.1.3 Įgyvendinti specialiojo ugdymo įstaigų tinklo pertvarką 2010-2012 

1.1.1.4 Skatinti nepertraukiamo mokymosi įstaigų sistemos formavimąsi  2010-2020 

1.1.1.5 Pl÷toti nuotolinį mokymą 2010-2020 

1.1.1.6 
Atnaujinti ir pl÷sti Vilniaus miesto savivaldyb÷s ugdymo įstaigų 
pastatus 

2010-2020 

1.1.1.7 
Aprūpinti Vilniaus miesto savivaldyb÷s ugdymo įstaigas 
šiuolaikin÷mis mokymo priemon÷mis 

2010-2020 

1.1.1.8 Skatinti projektus žmonių kūrybiškumui bei iniciatyvumui ugdyti 2010-2020 

  

1.1.2. 
UŽDAVINYS.  Skatinti vaikų ir jaunimo užimtumą bei socializaciją  (Švietimo 
departamentas) 

1.1.2.1 
Skatinti vaikų ir jaunimo socializacijos bei vasaros poilsio programų 
įgyvendinimą 

2010-2020 

1.1.2.2 
Organizuoti vaikų ir jaunimo socialin÷s atskirties mažinimo bei 
užimtumo projektų įgyvendinimą 

2010-2020 

1.1.2.3 
Skatinti vaikų ir jaunimo nusikalstamumo ir žalingų įpročių 
prevencijos programų įgyvendinimą 

2010-2020 

  

1.2. 
TIKSLAS. Sveika visuomen÷ ir efektyvi sveikatos priežiūros sistema (Socialinių 
reikalų ir sveikatos departamentas) 

1.2.1. 
UŽDAVINYS. Formuoti sveiką visuomenę, propaguoti sveiką gyvenseną ir 
ekologišką gyvenimo būdą (Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas) 

1.2.1.1 
Įgyvendinti Vilniaus miesto savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos 
priežiūros strategiją 

2010-2020 

1.2.1.2 Įgyvendinti visuomen÷s sveikatos profilaktines programas 2010-2020 

1.2.1.3 Organizuoti sveikos gyvensenos ir ekologin÷s informacijos sklaidą 2010-2020 

1.2.1.4 
Inicijuoti šviet÷jiškus renginius, projektus ar programas, seniūnijose 
propaguoti bei ugdyti sveiką gyvenseną, ekologišką mąstyseną ir fizinį 
aktyvumą 

2010-2020 

1.2.1.5 
Viešinti ir skleisti informaciją apie alternatyvaus švaraus transporto 
pl÷trą  

2010-2020 
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Eil. Nr. Tikslai, uždaviniai ir strateginiai veiksmai 
Įgyvendinimo 

terminas  
   

1.2.2. 
UŽDAVINYS. Padidinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir 
prieinamumą (Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas) 

1.2.2.1 Optimizuoti ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų tinklą  2010-2020 

1.2.2.2 Optimizuoti stacionarinių sveikatos priežiūros paslaugų tinklą 2010-2020 

1.2.2.3 Padidinti slaugos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą 2010-2020 

1.2.2.4 
Tobulinti Vilniaus miesto savivaldyb÷s psichikos sveikatos ir kitų 
specializuotų paslaugų teikimą 

2010-2020 

1.2.2.5 Gerinti greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimą 2010-2020 

1.2.2.6 
Gerinti sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių savivaldyb÷s įstaigų 
infrastruktūrą 

2010-2020 

  

1.3. 
TIKSLAS. Užtikrinta visavert÷ ir saugi socialin÷ aplinka (Socialinių reikalų ir 
sveikatos departamentas) 

1.3.1. 
UŽDAVINYS. Užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę (Socialinių 
reikalų ir sveikatos departamentas) 

1.3.1.1 
Pl÷toti socialines paslaugas krizin÷se situacijose atsidūrusioms 
šeimoms 

2011-2020 

1.3.1.2 
Pl÷toti socialines paslaugas rizikos grupių asmenims bei jų šeimoms, 
vaikams, netekusiems t÷vų globos  

2011-2020 

1.3.1.3 
Sukurti ir įgyvendinti pagalbos modelį, skirtą asmenims, grįžusiems iš 
įkalinimo įstaigų 

2012-2020 

1.3.1.4 
Didinti socialinių paslaugų prieinamumą  senyvo amžiaus bei 
neįgaliems žmon÷ms 

2011-2020 

1.3.1.5 
Užtikrinti šiuolaikinių techninių pagalbos priemonių 
prieinamumą neįgaliesiems Savivaldyb÷s įkurtose socialinių paslaugų 
įstaigose 

2010-2020 

1.3.1.6 Gerinti decentralizuotą socialin÷s paramos teikimo organizavimą 2010-2020 

  

1.3.2. 
UŽDAVINYS. Užtikrinti socialinio būsto prieinamumą ir efektyvų valdymą 
(Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas) 

1.3.2.1 
Vykdyti Savivaldyb÷s būsto poreikio tyrimus, įvertinant atskirų 
socialinių grupių poreikius 

2010, 2012, 
2014, 2016, 

2018 

1.3.2.2 Didinti Savivaldyb÷s butų fondą 2010-2020 

1.3.2.3 Parengti ir įgyvendinti Savivaldyb÷s būsto remonto programą 2010-2020 

1.3.2.4 Optimizuoti socialinio būsto fondo valdymą, naudojimą ir kontrolę 2010-2020 

  

1.3.3. 
UŽDAVINYS. Vykdyti saugaus miesto iniciatyvas (Civilin÷s saugos ir viešosios 
tvarkos departamentas) 

1.3.3.1 
Vykdyti prevencines, šviet÷jiškas programas socialinio saugumo 
temomis  

2010-2020  

1.3.3.2 
Vykdyti saugaus miesto iniciatyvas sveikatos įstaigose, naudojant 
informacines technologijas  

2010-2014 
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Eil. Nr. Tikslai, uždaviniai ir strateginiai veiksmai 
Įgyvendinimo 

terminas  
   

1.3.3.3 Užtikrinti saugumą ir tvarką miesto švietimo įstaigose 2010-2014  

1.3.3.4 Padidinti saugumą potencialiai pavojingose miesto vietose 2010-2016 

  

1.4. 
TIKSLAS. Išpl÷tota kultūros, sporto, laisvalaikio paslaugų sistema ir sudarytos 
sąlygos asmens saviraiškai (Kultūros, sporto ir turizmo departamentas) 

1.4.1. 
UŽDAVINYS. Pl÷toti kultūrinę veiklą ir gerinti kultūros renginių kokybę (Kultūros, 
sporto ir turizmo departamentas) 

1.4.1.1 
Skatinti tarptautinių festivalių ir menų renginių organizavimą, 
koordinuoti kultūrines programas 

2010-2020 

1.4.1.2 
Skatinti kultūrinių renginių organizavimą atgaivinant istorines miesto 
tradicijas  

2011-1020 

1.4.1.3 Skatinti knygų sklaidos projektus 2010-2020 

1.4.1.4 Pl÷toti kūrybinių industrijų sektorių 2010-2020 

1.4.1.5 Puosel÷ti multikultūrinį paveldą 2010-2020 

1.4.1.6 
Skatinti viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimą pl÷tojant 
menų mokyklų tinklą Vilniaus mieste 

2010-2020 

1.4.1.7 
Sukurti ir įgyvendinti kultūrin÷s veiklos steb÷senos ir vertinimo 
sistemą 

2010-2020 

  

1.4.2. 
UŽDAVINYS. Kurti ir modernizuoti kultūros ir meno traukos centrus (Kultūros, 
sporto ir turizmo departamentas) 

1.4.2.1 
Gerinti kultūros centrų materialinę bazę, sudaryti sąlygas m÷g÷jų meno 
vystymui 

2010-2020 

1.4.2.2 Įgyvendinti Jono Basanavičiaus id÷ją įkuriant Tautos namus Vilniuje 2010-2020 

1.4.2.3 Įkurti modernų daugiafunkcinį pasaulinio lygio kultūros centrą  2010-2018 

1.4.2.4 
Optimizuoti esamų muziejų veiklą, remti privačias iniciatyvas steigiant 
naujus visuomeninius ir privačius muziejus bei galerijas 

2010-2020 

1.4.2.5. 
Atnaujinti bibliotekų infrastruktūrą ir kompiuterizuoti viešųjų 
bibliotekų sistemos bibliotekas  

2010-2020 

  

1.4.3. 
UŽDAVINYS. Gerinti kūno kultūros ir sporto infrastruktūrą bei skatinti aktyvų 
laisvalaikį (Kultūros, sporto ir turizmo departamentas) 

1.4.3.1 Sukurti kūno kultūros ir sporto infrastruktūros registrą 2010-2020 

1.4.3.2 
Įrengti viešą sporto ir aktyvaus poilsio trasą Neries pakrant÷je: Vingio 
parkas - Verkių parkas  

2010-2013 

1.4.3.3 Pl÷sti ir atnaujinti sporto mokyklų sporto bazes 2010-2020 

1.4.3.4 
Pl÷sti, atnaujinti ir pritaikyti visuomen÷s reikm÷ms bendrojo lavinimo 
mokyklų sporto bazes  

2010-2015 

1.4.3.5 Optimizuoti sporto mokyklų sistemos veiklą 2010-2015 

1.4.3.6 
Skatinti privataus sektoriaus iniciatyvas bei tarpinstitucinį 
bendradarbiavimą atnaujinant sporto objektus ir pritaikant juos 

2010-2015 
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Įgyvendinimo 

terminas  
   

neįgaliesiems  

1.4.3.7 Inicijuoti modernių sporto ir pramogų centrų visai šeimai įkūrimą  2010-2020 

1.4.3.8 Skatinti naujus sveikatinimo, aktyvaus laisvalaikio praleidimo būdus  2010-2020 

  

1.5. 
TIKSLAS. Kokybiška ir patogi gyvenamojo būsto aplinka (Komunalinio ūkio 
departamentas) 

1.5.1. 
UŽDAVINYS. Skatinti gyvenamojo būsto ir jo aplinkos atnaujinimą bei efektyvų 
valdymą (Komunalinio ūkio departamentas) 

1.5.1.1 Vykdyti programą „Atnaujinkime miestą - atnaujinkime būstą“ 2010-2020 

1.5.1.2 Pagerinti daugiabučių namų administravimą ir aplinkos priežiūrą 2010-2020 

1.5.1.3 Organizuoti gyvenamųjų namų kiemų aplinkos tvarkymą 2011-2020 

1.5.1.4 Renovuoti daugiabučių namų teritorijų infrastruktūrą 2010-2020 

1.5.1.5 
Atnaujinti, įrengti kūno kultūros ir sporto aikšteles bei sporto 
įrenginius mikrorajonuose 

2010-2020 

1.5.1.6 
Rengti ir įgyvendinti kompleksinio aplinkos pritaikymo visiems 
projektus 

2010-2020 

  
1.5.2. UŽDAVINYS. Skatinti ir ugdyti gyventojų bendruomeniškumą (Seniūnijos) 

1.5.2.1 
Įgyvendinti vaikų ir jaunimo užimtumo, šeimų laisvalaikio projektus 
bendradarbiaujant su verslo bei nevyriausybin÷mis organizacijomis  

2012-2016 

1.5.2.2 
Kurti kūno kultūros, sveikatingumo, pramogų ir laisvalaikio centrus 
seniūnijose 

2010-2020 

1.5.2.3 Kurti bendruomen÷s centrus (namus) seniūnijose 2010-2020 

1.5.2.4 
Skatinti tautinių, etninių kraštiečių bendrijų ir NVO kultūrinę ir 
intelektualinę veiklą 

2010-2020 

1.5.2.5 
Skatinti bendruomen÷s dalyvavimą planuojant ir teikiant socialines 
paslaugas 

2010-2020 

1.5.2.6 
Informuoti bendruomenę apie pl÷tros planus ir aktualius miesto 
projektus 

2010-2020 
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Įgyvendinimo 

terminas  
  

2. KONKURENCINGOS MIESTO EKONOMIKOS KŪRIMAS 

2.1. 
TIKSLAS. Palanki ekonomin÷ aplinka verslui ir investicijoms (Turto valdymo ir 
verslo paslaugų departamentas) 

2.1.1. 
UŽDAVINYS. Sukurti paskatų verslo pl÷trai ir užimtumui didinti sistemą (Turto 
valdymo ir verslo paslaugų departamentas) 

2.1.1.1 
Pl÷toti verslo įmonių r÷mimo sistemą, rengti ir įgyvendinti verslo 
skatinimo projektus, stiprinti savivaldyb÷s ir asocijuotų verslo 
struktūrų bendradarbiavimą  

2012-2020 

2.1.1.2 
Remti verslo organizacijų iniciatyvas ir aktyviai prisid÷ti rengiant 
įstatymų pataisas, gerinančias verslo sąlygas  

2010-2020 

2.1.1.3 Skatinti verslui skirtų paslaugų pl÷trą ir jų prieinamumą 2010-2020 

2.1.1.4 Vykdyti aktyvią darbo rinkos užimtumo ir nedarbo mažinimo politiką 2010-2020 

  

2.1.2. 
UŽDAVINYS. Sukurti palankią aplinką vidaus ir užsienio investuotojams (Finansų 
valdymo ir apskaitos departamentas) 

2.1.2.1 Sudaryti patrauklų miesto įvaizdį investuotojams  2010-2020 

2.1.2.2 
Skatinti privačiojo ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimą Vilniaus 
mieste 

2010-2020 

2.1.2.3 
Organizuoti Vilniaus miesto pristatymus užsienio šalyse potencialiems 
investuotojams 

2010-2020 

  

2.1.3. 
UŽDAVINYS. Vykdyti subalansuotą komercinių ir pramoninių teritorijų pl÷trą 
(Miesto pl÷tros departamentas) 

2.1.3.1 Skatinti harmoningą logistikos centrų kūrimąsi 2011-2020 

2.1.3.2 Skatinti harmoningą pramon÷s veiklos pl÷trą 2011-2020 

  

2.1.4. 
UŽDAVINYS. Sudaryti palankias sąlygas žinių ekonomikos ir inovacijų pl÷trai 
(Turto valdymo ir verslo paslaugų departamentas) 

2.1.4.1 
Inicijuoti ir paremti tyrimus, skirtus identifikuoti Vilniaus žinių 
ekonomikos išteklius, naujas potencialias žinių ekonomikos sritis bei jų 
pl÷tros galimybes 

2012-2020 

2.1.4.2 
Vykdyti informacijos sklaidą Lietuvoje ir užsienyje, siekiant 
supažindinti su Vilniaus žinių ekonomikos galimyb÷mis 

2012-2020 

2.1.4.3 

Inicijuoti mokslo, verslo bei vietin÷s valdžios bendradarbiavimą 
skatinančius projektus, kurie prisid÷tų pritraukiant investicijas 
moksliniams tyrimams, inovacijoms ir aukštųjų technologijų verslo 
pl÷trai  

2012-2020 

  

2.2. 
TIKSLAS. Efektyviai išnaudotas miesto turizmo potencialas bei padid÷ję turistų 
srautai (Kultūros, sporto ir turizmo departamentas) 

2.2.1.  
UŽDAVINYS. Išpl÷toti viešąją turizmo infrastruktūrą (Komunalinio ūkio 
departamentas) 

2.2.1.1 Parengti ir įgyvendinti pagrindinių patekimo vietų į miestą („miesto 2010-2020 
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Įgyvendinimo 

terminas  
  

vartų”) sutvarkymo programą 

2.2.1.2 Įrengti Vilniaus miesto apžvalgos aikšteles  2010-2020 

2.2.1.3 Inicijuoti viešųjų tualetų pl÷trą ir būkl÷s gerinimą 2010-2020 

2.2.1.4 
Miesto teritorijoje ir prieigose įrengti tarptautinę turistinę „EuroVelo” 
dviračių trasą 

2013-2020 

2.2.1.5 Miesto centre įrengti reprezentacines p÷sčiųjų trasas 2015 -2020 

2.2.1.6 Pl÷toti konferencinio turizmo infrastruktūrą  2010-2020 

  

2.2.2.  
UŽDAVINYS. Sudaryti sąlygas turizmo paslaugų pl÷trai (Kultūros, sporto ir 
turizmo departamentas) 

2.2.2.1 Pl÷sti Vilniaus turizmo informacijos centrų veiklą 2010-2020 

2.2.2.2 Gerinti turizmo sektoriaus paslaugų kokybę ir darbuotojų geb÷jimus 2010-2020 

2.2.2.3 Sukurti sąlygas konferencinio turizmo pl÷trai Vilniaus mieste 2011-2020 

2.2.2.4 Skatinti turizmo produktų įvairovę ir didinti turizmo produktų pasiūlą 2011-2020 

  

2.2.3. 
UŽDAVINYS. Vykdyti aktyvią Vilniaus miesto turizmo rinkodarą (Kultūros, sporto 
ir turizmo departamentas) 

2.2.3.1 Užtikrinti turizmo sektoriaus steb÷senos sistemos įgyvendinimą  2010-2020 

2.2.3.2 
Skleisti informaciją apie Vilniaus ir jo apylinkių turizmo produktus, 
išteklius, gamtos ir kultūros vertybes 

2011-2020 

2.2.3.3 
Integruoti kultūros paveldą, Vilniaus priemiesčiuose esančius turizmo 
išteklius į tarptautinio bei vidaus specializuoto ir pažintinio turizmo 
programas ir maršrutus 

2010-2020 

2.2.3.4 
Įgyvendinti projektą „Kultūrinio turizmo Vilniaus mieste ir Vilniaus 
apskrityje pl÷tra ir rinkodara“ 

2011-2012 

2.2.3.5 
Įgyvendinti projektą „Konferencijų turizmo galimybių Vilniaus mieste 
ir Vilniaus apskrityje pl÷tra ir rinkodara“ 

2010-2012 

2.2.3.6 
Aktyviau reklamuoti Vilniuje vykstančius renginius turistams vietos ir 
tarptautiniu lygiu  

2011-2020 

2.2.3.7 
Aktyviai dalyvauti tarptautiniuose turizmą skatinančiuose renginiuose, 
tarptautinių turizmo organizacijų veikloje 

2010-2020 

2.2.3.8 
Gerinti Vilniaus turizmo galimybių pristatymą vietos ir užsienio 
žiniasklaidai bei turizmo sektoriaus atstovams 

2010-2020 

  

2.3.  
TIKSLAS. Efektyviai ir tausojančiai naudojamas kultūros paveldo potencialas 
(Miesto pl÷tros departamentas) 

2.3.1. 
UŽDAVINYS. Saugoti, tvarkyti ir naudoti kultūros paveldą (Miesto pl÷tros 
departamentas) 

2.3.1.1 Tirti miesto kultūros paveldą 2010-2020 

2.3.1.2 Parengti ir įgyvendinti konversijos projektus Užupyje ir Paupyje 2010-2018 
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terminas  
  

2.3.1.3 Tvarkyti kultūros paveldo statinius ir vietoves 2011-2020 

2.3.1.4 Naudoti kultūros paveldo objektus ir teritorijas kultūros renginiams 2010-2020 

2.3.1.5 Vykdyti kultūros paveldo prevencinę apsaugą 2010-2020 

2.3.1.6 
Skatinti kultūros paveldo „žaliųjų zonų“ pritaikymą poilsiui, 
rekreacijai ir turizmui 

2010-2020 

  

2.3.2. 
UŽDAVINYS. Saugoti Vilniaus senamiesčio savitumą ir didinti jo patrauklumą 
(Miesto pl÷tros departamentas) 

2.3.2.1 Sukurti Senamiesčio apsaugos nuo transporto poveikio sistemą 2010-2020 

2.3.2.2 Išryškinti Vilniaus istorinio centro architektūrinį urbanistinį savitumą 2010 -2020 

2.3.2.3 
Įgyvendinti projektus, kurie pad÷tų atgaivinti amatus ir smulkią 
prekybą istoriniame centre, sukurti sezonines amatų mugių tradicijas 

2010-2020  

2.3.2.4 
Ugdyti Senamiesčio bendruomenę, skatinti bendrijų (pastatų ir 
teritorijų tikrųjų šeimininkų) steigimąsi 

2010-2020 

2.3.2.5. Parengti ir patvirtinti Senamiesčio valdymo planą 2010-2012 

  

2.4.  
TIKSLAS. Padid÷jęs miesto žinomumas ir reikšmingas jo vaidmuo tarptautiniame 
kontekste (Užsienio ryšių skyrius) 

2.4.1.  
UŽDAVINYS. Aktyviai dalyvauti tarptautinių organizacijų ir kitose tarptautinio 
bendradarbiavimo iniciatyvose (Užsienio ryšių skyrius) 

2.4.1.1 Siekti lyderyst÷s tarptautinių organizacijų valdymo struktūrose 2010-2020 

2.4.1.2 Geriau išnaudoti ES susigiminiavusių miestų programos galimybes 2010-2020 

2.4.1.3 
Vykdyti tarptautines iniciatyvas Vilniaus miesto ir kitų regionų sąlyčio 
pl÷totei 

2010-2021 

2.4.1.4 
Ieškoti galimybių bendradarbiauti su naujais potencialiais miestais-
partneriais 

2010-2020 

  

2.4.2. 
UŽDAVINYS. Formuoti Vilniaus miesto įvaizdį tarptautiniu mastu (Užsienio ryšių 
skyrius) 

2.4.2.1 Parengti 2012-2020 metų Vilniaus miesto įvaizdžio strategiją   2011-2020 

2.4.2.2 
Skatinti kitų šalių kultūrų pažinimą ir skleisti Vilniaus kultūrą 
užsienyje 

2010-2020 

2.4.2.3 Vykdyti Vilniaus miesto reklamines kampanijas 2011-2020 
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Įgyvendinimo 

terminas  
  

3. SUBALANSUOTA MIESTO TERITORIJŲ IR INFRASTRUKTŪROS PLöTRA 

3.1. TIKSLAS. Harmoninga miesto teritorijų pl÷tra (Miesto pl÷tros departamentas) 

3.1.1. 
UŽDAVINYS. Planuoti prioritetinių miesto teritorijų pl÷trą pagal Bendrojo plano 
sprendinius (Miesto pl÷tros departamentas) 

3.1.1.1 
Rengti kompaktiškai užstatytų miesto teritorijų atnaujinimą ir 
modernizavimą 

2010-2020 

3.1.1.2 
Modernizuoti ir pl÷toti Vilniaus centro dalį kairiajame ir dešiniajame 
Neries krante, išsaugant daugiaplanes miesto panoramas 

2011-2020 

3.1.1.3 
Pl÷sti svarbiausius lokalius centrus Šiaur÷s vakarų, Pietvakarių, Rytų 
kryptyse 

2010-2020 

3.1.1.4 
Skatinti neefektyviai naudojamų pramon÷s ir sand÷lių teritorijų 
konversiją miesto centrų teritorijose 

2011-2015 

3.1.1.5 
Rengti nuskurdusių ir degradavusių miesto teritorijų atgaivinimo 
planavimo dokumentus 

2011-2020 

3.1.1.6 
Užtikrinti naują pl÷trą periferin÷se teritorijose su integruota 
infrastruktūra 

2010-2020 

3.1.1.7 Parengti Vilniaus „miesto vartų“ teritorinio planavimo dokumentus 2011-2015 

  

3.1.2. 
UŽDAVINYS. Pl÷toti miesto gamtos vertybių, želdynų ir viešųjų erdvių sistemą 
(Miesto pl÷tros departamentas) 

3.1.2.1. Parengti miesto želdynų ir želdinių esamos būkl÷s ir planavimo sistemą 2010-2020 

3.1.2.2. 
Skatinti miesto gamtinių „žaliųjų zonų“ pritaikymą laisvalaikiui ir 
poilsiui  

2010-2020 

3.1.2.3 
Pritaikyti miesto miškus laisvalaikiui ir poilsiui, integruoti  saugomas 
gamtines teritorijas į miesto urbanistinę struktūrą 

2010-2020 

3.1.2.4 
Parengti ir įgyvendinti Neries up÷s ir jos pakrančių kompleksinio 
sutvarkymo projektą 

2010-2020 

3.1.2.5 
Parengti ir įgyvendinti vandens telkinių pakrančių kompleksinio 
sutvarkymo projektus 

2010-2020 

3.1.2.6 
Užtikrinti Vilniaus miesto savitą stilių, siekiant išlaikyti savitą mažąją 
architektūrą, kokybišką negausią išorinę vaizdinę reklamą 

2010-2020 

  

3.2. 
TIKSLAS. Moderni ir prieinama miesto inžinerinio aprūpinimo sistema 
(Komunalinio ūkio departamentas) 

3.2.1. 
UŽDAVINYS. Modernizuoti ir pl÷toti vandentiekio bei nuot÷kų sistemas 
(Komunalinio ūkio departamentas) 

3.2.1.1 
Parengti miesto aprūpinimo vandeniu ir ūkinių nuotekų šalinimo 
specialųjį planą su hidrauliniais skaičiavimais 

2010-2012 

3.2.1.2 Parengti miesto paviršinių nuot÷kų tvarkymo specialųjį planą  2010-2013 

3.2.1.3 
Pastatyti geležies ir mangano šalinimo iš geriamojo vandens įrenginius 
ir atnaujinti bei pertvarkyti paruošto vandens tiekimo tinklus 

2010-2016  

3.2.1.4 Modernizuoti ir pertvarkyti vandentiekio ir nuot÷kų energetinį ūkį 2010-2020 

3.2.1.5 Atnaujinti vandens tiekimo magistralinius tinklus 2010-2020 
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terminas  
  

3.2.1.6 
Inicijuoti vandentiekio ir nuot÷kų tinklų statybą mažaaukšt÷s 
gyvenamosios statybos rajonuose 

2010-2020 

3.2.1.7 
Modernizuoti, atnaujinti ir pertvarkyti Vilniaus miesto nuot÷kų valyklą 
ir pastatyti dumblo aikšteles 

2010-2013  

3.2.1.8 
Renovuoti ir rekonstruoti esamus bei pl÷sti naujose teritorijose 
Vilniaus miesto paviršinių nuot÷kų tinklą, įrenginius 

2010-2020 

3.2.1.9 Užtikrinti individualių nuot÷kų šalinimo įrenginių priežiūrą ir kontrolę  2010-2020 

  

3.2.2. 
UŽDAVINYS. Modernizuoti ir pl÷toti energetikos sistemas (Komunalinio ūkio 
departamentas) 

3.2.2.1 
Parengti ir įgyvendinti alternatyvių energijos išteklių panaudojimo 
galimybių studiją 

2010-2015 

3.2.2.2 Modernizuoti Vilniaus elektrinę ir rajonines (vietines) katilines 2010-2015 

3.2.2.3 
Rekonstruoti grupinius šilumos punktus su grupiniais karšto vandens 
boileriais 

2010-2012 

3.2.2.4 
Atnaujinti ir pl÷sti šilumos vamzdynus nuo elektrinių ir katilinių iki 
vartotojų 

2010-2020 

3.2.2.5 Pertvarkyti 110 kV elektros tiekimo sistemą 2010-2020 

  

3.3. 
TIKSLAS. Subalansuota miesto susisiekimo sistemos pl÷tra (Komunalinio ūkio 
departamentas) 

3.3.1. 
UŽDAVINYS. Užtikrinti esamo gatvių tinklo pl÷trą ir rekonstrukciją (Komunalinio 
ūkio departamentas) 

3.3.1.1 Eliminuoti tranzitinius srautus iš miesto centrin÷s dalies 2010-2015 

3.3.1.2 
Vilniaus miesto teritorijoje nutiesti svarbiausių tarptautinių koridorių 
atkarpas 

2010-2011 

3.3.1.3 Pagerinti šiaurinių miesto rajonų susisiekimą su užmiesčio keliais  2015-2020 

3.3.1.4 
Pagerinti nuo miesto centro atitolusių gyvenamųjų ir pramoninių 
rajonų susisiekimą  

2010-2020 

3.3.1.5 
Laiku užtikrinti būtiną susisiekimo infrastruktūros pl÷trą naujai 
užstatomuose ir blogai aptarnaujamuose rajonuose 

2010-2020 

3.3.1.6 Užtikrinti miesto gatvių kompleksinį atnaujinimą 2010-2020 

3.3.1.7 Modernizuoti ir pl÷sti gatvių apšvietimo tinklą 2010-2020 

  

3.3.2. 
UŽDAVINYS. Didinti miesto susisiekimo sistemos pralaidumą, gerinti automobilių 
parkavimo sistemą (Komunalinio ūkio departamentas) 

3.3.2.1 
Miesto susisiekimo sistemoje pirmenybę teikti visuomeniniam 
transportui 

2010-2020 

3.3.2.2 
Koordinuoti transporto ir keleivių srautus rytinio ir vakarinio piko 
valandomis  

2010-2020 

3.3.2.3 
Įrengti naujas ir pabaigti prad÷tas statyti skirtingų lygių p÷sčiųjų 
per÷jas 

2010-2020 

3.3.2.4 Užtikrinti transporto srautų monitoringą 2010-2020 
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3.3.2.5 
Suformuoti automobilių stov÷jimo aikštelių sistemą prie žiedų ir 
stambių visuomeninio transporto mazgų  

2010-2020 

3.3.2.6 Užtikrinti troleibusų kontaktinio tinklo pl÷trą 2010-2020 

  

3.3.3. 
UŽDAVINYS. Modernizuoti visuomeninį transportą bei gerinti jo teikiamas 
paslaugas (Komunalinio ūkio departamentas) 

3.3.3.1 
Gerinti miesto visuomeninio transporto administravimą, valdymą ir 
kontrolę 

2010-2020 

3.3.3.2 
Atnaujinti viešojo transporto parkus naujomis moderniomis transporto 
priemon÷mis 

2010-2020 

3.3.3.3 
Įgyvendinti miesto susisiekimo sistemos pritaikymo neįgaliųjų, 
p÷sčiųjų ir bevariklio transporto reikm÷ms programą  

2011-2020 

3.3.3.4 Sukurti modernų Vilniaus miesto susisiekimo sistemos stilių 2010 -2020 

3.3.3.5 
Ieškoti galimybių naujos (alternatyvios) visuomeninio transporto rūšies 
įvedimui 

2010-2011 

  

3.3.4. 
UŽDAVINYS. Diegti pažangias technologijas eismo organizavimo srityje 
(Komunalinio ūkio departamentas) 

3.3.4.1 Modernizuoti dviračių takų susisiekimo tinklo infrastruktūrą 2013-2020 

3.3.4.2 Tobulinti bei pl÷sti informacinę maršrutinio orientavimo sistemą 2011-2020 

3.3.4.3 
Tobulinti ir pl÷sti automatizuoto šviesoforinio valdymo reguliavimo 
sistemą 

2011-2020 

3.3.4.4 
Tobulinti ir diegti miesto teritorijoje šiuolaikiškas eismo reguliavimo 
technines priemones  

2010-2020 

3.3.4.5 
Sukurti negabaritinių krovinių vežimo leidimų išdavimo sistemos 
duomenų bazę ir ją integruoti į valstyb÷s duomenų baz÷s prieigas  

2011-2020 

  

3.4. 
TIKSLAS. Užtikrinta aplinkos apsauga ir efektyvus atliekų tvarkymas (Aplinkos 
apsaugos skyrius) 

3.4.1. 
UŽDAVINYS. Gerinti atmosferos oro bei geriamo vandens kokybę, mažinti 
triukšmą (Aplinkos apsaugos skyrius) 

3.4.1.1 
Vykdyti aplinkos triukšmo kartografavimą ir diegti triukšmo 
prevencijos bei mažinimo priemones  

2010-2020 

3.4.1.2 Operatyviai vertinti ir prognozuoti oro užterštumo lygius ir pavojus 2010-2020 

3.4.1.3 Gerinti geriamo vandens steb÷seną ir kokybę 2010-2020 

  

3.4.2. 
UŽDAVINYS. Užtikrinti ekologišką miesto gamtinę aplinką (Aplinkos apsaugos 
skyrius) 

3.4.2.1 Steb÷ti ir gerinti vandens telkinių būklę bei jų aplinką 2011-2020 

3.4.2.2 Inventorizuoti ir sutvarkyti užterštas teritorijas  2011-2020 

3.4.2.3 Organizuoti kraštovaizdžio ir biologin÷s įvairov÷s apsaugos priemones   2010-2020 
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Eil. Nr. Tikslai, uždaviniai ir strateginiai veiksmai 
Įgyvendinimo 

terminas  
  

3.4.3. 
UŽDAVINYS. Užtikrinti efektyvų ir saugų atliekų tvarkymą (Aplinkos apsaugos 
skyrius) 

3.4.3.1 
Tobulinti atliekų tvarkymo valdymą, formuoti aplinkai „draugišką“ 
atliekų tvarkymo strategiją 

2010-2020 

3.4.3.2 Formuoti ir tobulinti atliekų surinkimo ir pirminio rūšiavimo sistemą 2010-2020 

3.4.3.3. 
Formuoti aplinkai „draugišką“ atliekų tvarkymo ir antrinio 
panaudojimo sistemą  

2010-2020 

3.4.3.4 Skatinti asbesto turinčių gaminių (atliekų) šalinimą iš miesto aplinkos 2010-2020 
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Eil. Nr. Tikslai, uždaviniai ir strateginiai veiksmai 
Įgyvendinimo 

terminas  
  

4. MIESTO VALDYMO KOKYBöS GERINIMAS 

4.1. 
TIKSLAS. Aukšta teikiamų paslaugų ir funkcijų vykdymo kokyb÷ (Administracijos 
direktorius) 

4.1.1. UŽDAVINYS. Tobulinti savivaldyb÷s valdymą (Administracijos direktorius) 

4.1.1.1 Sureguliuoti ilgalaikio bei trumpalaikio planavimo sistemas  2010-2020  

4.1.1.2 Tobulinti darbų organizavimo procesus   2010-2020  

4.1.1.3 Tobulinti personalo valdymą  2010-2020  

4.1.1.4 Diegti modernius vadybos metodus, sistemas  2010-2020  

4.1.1.5 Vykdyti skaidrią ir ekonomišką Savivaldyb÷s turto reformą 2010-2015 

4.1.1.6 
Tinkamai pasirengti 2014-2020 metų ES struktūrin÷s paramos 
programavimo laikotarpiui   

2010-2013 

4.1.1.7 
Sukurti ir įdiegti naujus informacinių technologijų ir sistemų 
sprendimus Savivaldyb÷je 

2010-2020 

4.1.1.8 
Įdiegti automatizuotą technin÷mis priemon÷mis užfiksuotų pažeidimų 
apdorojimo sistemą 

2010-2011  

4.1.1.9 Pl÷toti Vilniaus miesto GIS (geografinę informacinę sistemą) 2010-2020 

  

4.1.2. 
UŽDAVINYS. Pl÷sti „elektroninio miesto“ paslaugų teikimą visuomenei 
(Informacinių technologijų skyrius) 

4.1.2.1 
Tobulinti „vartotojui draugišką”, neįgaliesiems prieinamą miesto 
interneto svetainę 

2010-2020 

4.1.2.2 
Inicijuoti Savivaldyb÷s kuruojamų įmonių modernių interneto 
svetainių kūrimą ir elektroninių paslaugų teikimą gyventojams 

2010-2015 

4.1.2.3 
Diegti ir pl÷toti elektronines aplinkos apsaugos ir steb÷senos 
priemones 

2010-2012 

4.1.2.4 Diegti ir pl÷toti elektroninio švietimo priemones  2010-2020 

4.1.2.5 Diegti ir pl÷toti elektronin÷s sveikatos priemones 2010-2020 

4.1.2.6 
Diegti informacines technologijas, pad÷siančias efektyviau teikti bei 
planuoti socialines paslaugas  

2012-2020 

4.1.2.7 Diegti intelektualias transporto sistemas 2010-2017 

4.1.2.8 
Skatinti inovatyvių technologijų panaudojimą bibliotekose, 
muziejuose, kitose kultūros įstaigose  

2010-2015 

4.1.2.9 Pl÷toti elektronin÷s valdžios priemones 2010-2015 

4.1.2.10 Pl÷toti elektronin÷s demokratijos priemones 2010-2012 
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Eil. Nr. Tikslai, uždaviniai ir strateginiai veiksmai 
Įgyvendinimo 

terminas  
  

4.1.3. 
UŽDAVINYS. Užtikrinti glaudų tarptautinį ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą 
(Užsienio ryšių skyrius) 

4.1.3.1 
Užtikrinti galimybes Vilniaus ir užsienio specialistams keistis dalykine 
informacija ir patirtimi 

2010-2020 

4.1.3.2 
Skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą tarptautinių iniciatyvų 
įgyvendinimo tikslais 

2010-2020 

4.1.3.3 Skatinti Tarptautinio bendradarbiavimo tarybos veiklos pl÷trą 2010-2020 

4.1.3.4 
Skatinti visuomeninių ir nevyriausybinių organizacijų socialines, 
kultūrines, ekonomines iniciatyvas 

2010-2020 

 


