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A. Zuoko ir vilniediq koalicija
,,Laimingas Vilnius"
SUSITARIMAS
2019-02-28, Vilnius

A. Zuoko ir vilnieiiq koalicija ,,Laimingas Vilnius", atstovanjama Lietuvos laisves sqjungos
(liberalq) pirmininko Arttiro Zuoko, (toliau - Koalicija ,,Laimingas Vilnius") i5 vienos puses,

ir Bendrija Vilniaus viltis, atstovauiarna direktores REtos RinkeviiienOs, Partneris i5 kitos pusds, o
kartu Salys vadinamos Paftneriais,
sudareme Si susitarimq (toliau - Susitarimas) ir susitareme del toliau nurodomq
bendradarbiavimo sqlygq:

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
I

.

l.

Partneriai, vadovaudanriesi gera valia pripaZista, kad yra pagrindas pasira5yti 5i Susitarirn4. kuris
padetq stiprinti vietos savivaldq bei maksimaliai uZtikrintq Bendruomenes interesus, susijusius su

jos gyvenimo kokybes gerinimu, veiklos pletra ir kitais Bendruomenei aktualiais klausirnais;
l.2.Koalicija,,Laimingas Vilnius" yra pasiryZusi igyvendinti Siame Susitarime nurodytus darbus ir
tikslus laimejusi 2019 m. Vilniaus miesto savivaldybes tarybos ir mero rinkimus, ir turint realias
galimybes priimti politinius bei administracinius sprendimus;
l.3.Parrneriq bendradarbiavimas grindZiamas tarpusavio pasitikejimo, pagarbos vienas kitam ir
veiklos sqZiningunio principais.

II. SUSITARIMO DALYKAS
2.1. Partneriai sutaria, kad Koalicija ,,Laimingas Vilnius" sieks 2019 - 2023 m. kadencijos laikotarpiu

igyvendinti Siuos darbus ir tikslus:
2.1.1 Sutrikusio intelekto Zmonirl globos bendrijos Vilniaus viltis istaigq perkelti jVingio parkq,
kur Vilniaus miesto savivaldybe turi nernaZai tu5diq patalpq.
2.1.2. [darbinti Bendrijos Vilniaus Viltis vienoje i5 Vilniaus miesto savivaldybes socialiniq [moniq
kasdienei nesudetingai veiklai ir darbui gryname ore. Siems Zmonems tai bfitq svarbus ir
prasmingas Zingsnis i prieki integruojantis i darbo rink4 bei galimybe tureti veiklos Salia Zmonir4 ir
kartu sujais.

2.2. Bendrija, siekiant igyvendinti auk5diau nurodytus darbus, imsis visq priemoniq padeti Siuos
tikslus igyvendinti, teiks reikiam4 pagalbq ir paramq, kuri bus reikalinga Siems darbams igyvendinti.
2.3. Kiekvienais metais iki geguZes I d. A. Zuoko ir vilnieCiq koalicija ,,Laimingas Vilnius"
pateiks bendrijai ataskaitq kaip vykdomas Sis susitarimas.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
3.1. Parlneriai sutaria, kad savo bendradarbiavimq gris geranori5kumu bei sieks tarpusavio dialogo.
Del objektyviq prieZasdiq negalint igyvendinti tarpusavio isipareigojimq, Partneriai sieks papildomq
derybq ir galimq kompromisq priimant geriausius sprendimo variantus.

3.2. Partneriai sutaria, kad Siame Susitarime numatytq tikslq igyvendinim4 perZiflres kas metus nuo
Sio Susitarimo pasira5ymo dienos ir Sio Susitarimo vykdymui paskirs igaliotus asmenis, nurodytus
3.3 punkte.
3.3. Saliq rekvizitai:
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