
DĖMESYS DARBUOTOJŲ 
APLINKAI IR GEROVEI VILNIAUS 

MIESTO SAVIVALDYBĖJE



KĄ SAKO APLINKINIAI, KAI PASAKAU, KAD 
DIRBU VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE

• Prašo padėti vaikui papulti į darželį ar mokyklą

• Skundžiasi, kad eilės poliklinikose

• Piktinasi duobėmis ir kreivais šaligatviais, nepabarsytais keliais

• Pataria, kur tiesti aplinkkelius ir statyti šviesoforus...



KELI FAKTAI APIE VILNIAUS
MIESTO SAVIVALDYBĘ

• Vilniuje gyvena apie 700K gyventojų

• VMS – apie 900 darbuotojų

• Amžiaus vidurkis – 44 metai

• 1000 gyventojų „tenka“ 1,3 darbuotojo

• Visoje VMS įmonių (apie 400) grupėje šiuo metu dirba apie 30 000 žmonių



DIRBAME LANKSČIAI, NES...

• Išvengiame rytinių spūsčių prie liftų

• Darbuotojai gali laisvai planuoti savo darbus ir laiką

• Prisidedame prie transporto spūsčių mažinimo mieste

• Skatiname ir kitas įmones naudotis mūsų pavyzdžiu

• Pažangumas ir darbo kokybė gerėja



NUOTOLINIS DARBAS

• Galime dirbti ne tik namuose, bet ir keliose erdvėse 
mieste

• Netaikome ypatingų apribojimų

• Tai ne papildoma motyvacinė priemonė, o paprasta 
darbo diena



DARBO APLINKA, KURIOJE 
PRALEIDŽIAME TREČDALĮ LAIKO

• Atsisakome darbui nepritaikytų erdvių

• Įsigijame kilnojamus stalus ir ergonomiškas 
kėdes

• Kuriame poilsio erdves (darbuotojai galvoja 
pavadinimus, prisideda prie interjero kūrimo)

• Turim savo bibliotekėlę

• Rengiame sporto salę

• Įsiklausome į darbuotojų pasiūlymus



JUDAME DARNIAI

• Vairuojantiems transporto priemones – vietos požeminiame garaže

• Važinėjantiems visuomeniniu transportu – vilniečių kortelės 

• Dalis darbuotojų atsisakė vietos garaže mainais į vilniečio kortelę

• Darbo reikalais darbuotojas gali naudotis ne tik citybee, spark, pavėžėjimo 
paslaugomis, bet ir dviračiais bei elektriniais paspirtukais

• Tačiau visada akcentuojame, kad geriausia vaikščioti pėsčiomis 



NAUJOKŲ ADAPTACIJA

• Dovana ir pasveikinimo laiškas naujokui 

pirmą dieną

• Naujokų adaptacijos programa

• Naujoko diena su mero pasveikinimu



TRADICIJOS

• Stengiamės kurti tradicinius renginius, 

akcijas - šuns diena, pyragų diena, Vilniaus 

gimtadienis, nauji metai darbe...)

• Lojaliems darbuotojams išskirtinės 

dovanos darbo jubiliejų proga

• Laukiamiausios šventės (kalėdinis vakarėlis, 

vaikų diena...)



VIENKARTINĖS AKCIJOS

• „atvirų“ durų diena mero kabinete

• KMI

• Juoko joga

• Kvėpavimo pratimai

• Akių patikrinimai

• Diena be lifto

• Koncertai darbo vietoje

• Dailės terapija...



SAUGI DARBO APLINKA

• Dirbamkartu darbo grupė

• Saugios aplinkos darbe politika



DARBUOTOJAI VMS LABIAUSIAI VERTINA:

• Galimybę tobulėti

• Profesionalumą

• Inovatyvumą

• Organizacijos vertę ir svarbą miestui

• Darbo sąlygas ir jaučiamą rūpestį 

• Darbo organizavimą



Kurkime veržlų ir darnų – sklandų Vilnių!

• Norime būti patrauklus ir konkurencingas darbdavys

• Bendras mūsų tikslas - organizacijos vertės miestui kūrimas ir palaikymas



TAI KOKS TAS 
VMS DARBUOTOJAS?

• Įsitraukęs

• Kuriantis miestui vertę

• Atsakingas

• Paslaugus

• Mylintis miestą ir degantis noru kurti



AČIŪ UŽ DĖMESĮ!
GAL TURITE KLAUSIMŲ?

LINA KORIZNIENĖ

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus vedėja

Lina.korizniene@vilnius.lt

mailto:Lina.korizniene@vilnius.lt

