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SUSITARIMAS
2019-02-20
Vilnius
A. Zuoko ir vilniečių koalicija „Laimingas Vilnius“, atstovaujama Lietuvos laisvės sąjungos
(liberalų) pirmininko Artūro Zuoko, (toliau – Koalicija „Laimingas Vilnius“) iš vienos pusės, ir
Šeškinės bendruomenių sąjungos pirmininkas bei išplėstinės Šeškinės seniūnaičių sueigos
pirmininkas Olegas Beriozovas, (toliau – Bendruomenė) iš kitos pusės, o kartu šalys vadinamos
Partneriais,
sudarėme šį susitarimą (toliau - Susitarimas) ir susitarėme dėl toliau nurodomų
bendradarbiavimo sąlygų:
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.

Partneriai, vadovaudamiesi gera valia pripažįsta, kad yra pagrindas pasirašyti šį Susitarimą,
kuris padėtų stiprinti vietos savivaldą bei maksimaliai užtikrintų Bendruomenės interesus,
susijusius su jos gyvenimo kokybės gerinimu, veiklos plėtra ir kitais Bendruomenei aktualiais
klausimais;
2. Koalicija „Laimingas Vilnius“ yra pasiryžusi įgyvendinti šiame Susitarime nurodytus darbus ir
tikslus laimėjusi 2019 m. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos ir mero rinkimus, ir turint realias
galimybes priimti politinius bei administracinius sprendimus;
3. Partnerių bendradarbiavimas grindžiamas tarpusavio pasitikėjimo, pagarbos vienas kitam ir
veiklos sąžiningumo principais.

II. SUSITARIMO DALYKAS
2.1. Partneriai sutaria, kad Koalicija „Laimingas Vilnius“ sieks įgyvendinti šiuos darbus ir tikslus:
1. Užtikrinti, jog Šeškinės bendruomenė turėtų patalpas, veiklai vykdyti savo rajone;
2. Sutvarkyti centrinę Šeškinės aikštę su fontanu, paverčiant ją gyventojų laisvalaikio ir pramogų
traukos centru.
3. Išspręsti parkavimo problemą kiemuose;
4. Prie, didžiausios Vilniuje, Šeškinės poliklinikos, įrengti pakankamai parkavimo vietų, tiek
darbuotojų, tiek lankytojų automobiliams.
5. Įrengti apšvietimą praėjimuose tarp namų, taip pagerinant žmonių saugumą;
6. Imtis veiksmų, užkertančių galimybę naudoti žaliasias erdves automobilių parkavimui.
7. Suremontuoti Šeškinės požeminę perėją, pagerinant jos funkcionalumą bei estetiką.
8. Užtikrinti Šeškinės bendruomenės atstovų dalyvavimą, nagrinėjant bendruomenės pasiūlymus ir
prašymus savivaldybėje bei priimant atitinkamus sprendimus;

9. Skiriant naują Šeškinės seniūną, vadovautis, prieš tai atlikta, gyventojų nuomonės apklausa.
2.2. Bendruomenė, siekiant įgyvendinti aukščiau nurodytus darbus, imsis visų priemonių padėti
šiuos tikslus įgyvendinti, teiks reikiamą pagalbą ir paramą, kuri bus reikalinga šių darbų
įgyvendinimui.
2.3. Kiekvienais metais iki gegužės 1 d. A. Zuoko ir vilniečių koalicija „Laimingas Vilnius“
pateiks asociacijai ataskaitą kaip vykdomas šis susitarimas.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
3.1. Partneriai sutaria, kad savo bendradarbiavimą grįs geranoriškumu bei sieks tarpusavio dialogo.
Dėl objektyvių priežasčių negalint įgyvendinti tarpusavio įsipareigojimų, Partneriai sieks
papildomų derybų ir galimų kompromisų priimant geriausius sprendimo variantus.
3.2. Partneriai sutaria, kad šiame Susitarime numatytų tikslų įgyvendinimą peržiūrės kas metus nuo
šio Susitarimo pasirašymo dienos ir šio Susitarimo vykdymui paskirs įgaliotus asmenis, nurodytus
3.3 punkte.
3.3. Šalių rekvizitai:

A. Zuoko ir vilniečių koalicija „Laimingas Šeškinės bendruomenė, atstovaujama Šeškinės
Vilnius“, atstovaujama Lietuvos laisvės bendruomenių sąjungos bei išplėstinės Šeškinės
sąjungos (liberalų) pirmininko Artūro Zuoko
seniūnaičių sueigos, atstovaujama pirmininko
Olego Beriozovo

