TEMŲ SĄRAŠAS
Informacinių technologijų sritis
Tema
1. IT saugumas
organizacijoje.

2. Paslaugų gyventojams
perkėlimas į mobiliąsias
aplikacijas: iššūkiai ir
galimybės.
3. E. paslaugų rinkodara,
pristatymas gyventojams.
4. Įstaigos internetinio
portalo optimizavimas.
5. Elektroninių paslaugų
kūrimas bei teikimas
Vilniaus mieste:
problematika,
reglamentavimas; kitų
šalių patirtis.

Vardas/pavardė
Rytis Jankevičius

El. paštas
rytis.jankevicius@vilnius.lt

(Elektroninių
paslaugų ir procesų
skyrius.
Vyriausiasis
specialistas)
Aurelija Žilionytė

aurelija.zilionyte@vilnius.lt 852112190

(Elektroninių
paslaugų ir procesų
skyrius. Skyriaus
vedėjo
pavaduotoja)
Vitalij Mosin

vitalij.mosin@vilnius.lt

Tel.
852112786

852112070

(Interesantų
aptarnavimo
skyrius. Skyriaus
vedėjas)

Švietimo sritis
Tema
Vardas/pavardė
1. Kaip reglamentuojamos Ana Lapajeva
mokinių teisės, pareigos ir
(Švietimo skyrius.
atsakomybė kt. šalyse?
Švietimo vadybos
poskyris.
Vyriausioji
specialistė)
Jonas Laniauskas
2. Miesto lygmens
švietimo, kultūrinių ir
(Jaunimo reikalų
sporto įstaigų

El. paštas
ana.lapajeva@vilnius.lt

Tel.
852197945

jonas.laniauskas@vilnius.lt

852112356

bendradarbiavimo
projektai Lietuvoje ir
kitose šalyse.

skyrius. Skyriaus
vedėjas)

3. Neformalaus švietimo
vaidmuo Vilniaus miesto
savivaldybės bendrojo
lavinimo mokyklose.
4. Miesto lygmens
švietimo kokybės
stebėsenos ir pagalbos
ugdymo įstaigoms
sistemos Lietuvoje ir
kitose šalyse.
5. Švietimo įstaigų vadovų
vertinimas ir
kvalifikacijos kėlimas.
6. Vilniaus miesto
savivaldybės mokyklų
mokinių savivaldų
vaidmens lyginamoji
analizė.
7. Mokyklos vadovo
vaidmuo organizuojant
ugdymo procesą
(pasirinktose mokyklose).
8. Bendrojo ugdymo
mokyklų moksleivių
bendruomenės: patyčių
problema ir jos
sprendimai.
9. IKT taikymas
ikimokyklinio ar bendrojo
ugdymo įstaigų vadyboje
bei ugdymo procese.

Kultūros sritis

Tema
1. Kultūros renginių
finansavimo sistema
(renginių klasifikatorius).
2. Miesto teatro, operos
atrankos ir finansavimo,
rotacijos sistema.

Vardas/pavardė
Jovita Cibulskytė

El. paštas
Tel.
jovita.cibulskyte@vilnius.lt 852112414

(Kultūros skyrius.
Vyriausioji
specialistė)

Turizmo sritis
Tema
1. Savanorystė turizmo
sektoriuje:
- Bendruomenių
įtraukimas sprendžiant
turizmui aktualius
klausimus.
- Europos miestų patirtis
integruojant savanorišką
veiklą į Turizmo sektorių.

Vardas/pavardė
Jūratė Jazbutytė

El. paštas
jurate.jazbutyte@vilnius.lt

Tel.
852112313

(Turizmo skyrius.
Vyriausioji
specialistė)

2. Svetingumo skatinimo
programos Europos
miestuose.
3. Sėkmingiausi miestų
prisistatymo pavyzdžiai
socialiniuose tinkluose ir
informacinių technologijų
panaudojimo galimybės
turizmo skatinimui.
4. Sėkmingiausios
Europos miestų
pristatymo užsienio
žiniasklaidoje strategijos.

Socialinė sritis
Tema
1. Profesionali globa –

Vardas/pavardė
Jurgita Zabotkienė

El. paštas
Tel.
jurgita.zabotkiene@vilnius 852112231

nauja socialinė paslauga.
2. Globos šeimose geroji
patirtis.
3. Savarankiško gyvenimo
paslaugų specifika proto
ar psichikos negalią
turintiems asmenims ir
darbo metodai.
4. Socialinės rizikos
asmenų – benamių
integracijos į visuomenę
problemos
5. Tikslingas piniginės
socialinės paramos
teikimas Vilniaus mieste:
problematika ir
reglamentavimas
(aktualumas – socialinės
pašalpos ir būsto šildymo
išlaidų, geriamojo
vandens išlaidų ir karšto
vandens išlaidų
kompensacijų teikimas;
sąlygos teisei į piniginę
socialinę paramą
nustatyti).
6. Teikiamos socialinės
pašalpos didinimo
(mažinimo) aplinkybės ir
sąlygos (aktualumas –
pagrindai, kuriems esant
socialinė pašalpa skiriama
papildomai arba ji
mažinama).
7. Kontrolės priemonės –
ilgalaikių paramos gavėjų
nukreipimas visuomenei
naudingai veiklai atlikti,

.lt
(Socialinės
paramos skyrius.
Vyriausioji
specialistė)
Vida Bučienė
(Socialinės
paramos skyrius.
Vyriausioji
specialistė)
Vaida Kazlauskaitė
(Socialinio darbo
skyrius. Skyriaus
vedėja)
Inga Grinevič
(Socialinių išmokų
skyrius. Asmenų
aptarnavimo
poskyris. Poskyrio
vedėja)
Diana
Leonavičienė
(Socialinių išmokų
skyrius. Išmokų
kontrolės poskyris.
Poskyrio vedėja)

vida.buciene@vilnius.lt

852112660

v.kazlauskaite@spcentras.l 852310531
t

inga.grinevic@vilnius.lt
diana.leonaviciene@vilniu
s.lt

852131755
852133706

buities ir gyvenimo sąlygų
tikrinimas ir (ar)
paskirtos paramos
veiksmingumo vertinimas.
8. Bendradarbiavimas su
įstaigomis ir
institucijomis, renkant
duomenis apie paramos
gavėjo užimtumą (veiklą)
(aktualumas –
bendradarbiavimas su
teritorine darbo birža,
mokesčių inspekcija,
darbo inspekcija ir pan.).
9. Galimo
piktnaudžiavimo
socialinėmis išmokomis
prevencija (aktualumas –
buities ir gyvenimo sąlygų
tikrinimas, nukreipimas
visuomenei naudingai
veiklai atlikti,
bendradarbiavimas su
kitomis institucijomis.

Jaunimo sritis
Tema
1. Gatvės pedagogika –
užsienio patirtis,
pritaikymo galimybės
Vilniaus mieste.
2. Darbas su jaunimu reglamentavimas,
priemonės, plėtra Vilniaus
mieste.
3. Profesinio orientavimo
programos – kodėl
profesinio orientavimo

Vardas/pavardė
Jonas Laniauskas
(Jaunimo reikalų
skyrius. Skyriaus
vedėjas)

El. paštas
jonas.laniauskas@vilnius.l
t

Tel.
852112356

programos prastai veikia,
kieno pagrindinis
vaidmuo, vystant minėtą
sritį, ar profesinis
orientavimas turi būti
integruotas į mokyklų
programas ar paslaugos
gali būti perkamos iš
išorės.
4. Jaunimo situacijos
tyrimų vykdymas Vilniaus
mieste.
5. Viešos ir privačios
partnerystės skatinimas,
užtikrinant kokybišką
infrastruktūrą
akademiniam jaunimui.

Sporto sritis
Tema
1. Gyventojų (moksleivių,
studentų, suaugusių,
senjorų) fizinis
aktyvumas: problematika,
reglamentavimas; kitų
šalių patirtis.

Vardas/pavardė
Evaldas Martinka

El. paštas
evaldas.martinka@vilnius.
lt

Tel.
864525257

(Sporto skyrius. L.
e. Skyriaus vedėjo
pareigas)

2. Savanoriška veikla
sporto srityje.

Miesto plėtros sritis
Tema
1. Kompleksinis
gyvenamųjų rajonų
urbanistinis atnaujinimas.
2. Viešų erdvių/krantinių
atnaujinimas (waterfront

Vardas/pavardė
Audronė
Noskaitienė
(Plėtros planavimo
skyrius. Vyriausioji
specialistė)

El. paštas
audrone.noskaitiene@vilni
us.lt

Tel.
852112537

development): kaip veikia
finansavimo modelis, kiek
prisideda verslas, ar
atsirado traukos centrai
prie vandens? Ar
vykdomas monitoringas
įgyvendinus projektą?
Ypač domintų geroji
miestų patirtis panašaus
klimato šalyse.
3. Vietos bendruomenės
veiklos sritys atskiruose
gyvenamuosiuose
kvartaluose.
4. Vietos bendruomenės
grupių veikla (teisinis
pagrindas, veiklos,
bendradarbiaujama su
savivaldybe).
5. Daugiabučių teritorijų
tvarkymas (bendrijos,
savivaldybė, ar valstybė).
6. Pažangūs ikimokyklinių
ir priešmokyklinių įstaigų
architektūriniai ir
ugdomosios aplinkos
modeliai ir sprendimai).
Vitalij Mosin
7. Aptarnavimas „vieno
langelio“ principu:
(Interesantų
galimybės ir iššūkiai.
aptarnavimo
skyrius. Skyriaus
8. Apklausų būdų ir
vedėjas)
formų bei tinkamo
paslaugų kokybės
analizės/stebėsenis
mechanizmo parinkimas.
9. Verslo sektoriaus
klientų aptarnavimo
patirties panaudojimas

vitalij.mosin@vilnius.lt

852112070

viešajame sektoriuje.

Vaiko gerovės sritis
Tema
1. Darbas su socialinės
rizikos šeimomis
(metodika kūrimas).
2. Socialinis darbas su
psichinės sveikatos
problemų turinčiais tėvais
(kai yra nustatyta
diagnozė), kurie augina
vaikus (kai vaikams yra
nustatyta diagnozė), taip
pat atvejai, kai tėvai
galimai turi psichinės
sveikatos sutrikimų,
tačiau diagnozė
nenustatyta, į gydytojus
jie nesikreipia ar
nesutinka kreiptis, yra
nemotyvuoti
bendradarbiauti su
specialistais.
3. Mokyklos nelankymo,
įvairių vaikų elgesio
problemų
(priklausomybės,
nusikalstamų veikų
darymo problemos ir
pan.) prevencinės
priemonės, geroji patirtis,

Vardas/pavardė
Rima Butkienė
(Vaiko teisių
apsaugos skyrius.
Pagalbos vaikui
organizavimo
poskyris. Poskyrio
vedėja)

El. paštas
rima.butkiene@vilnius.lt

Tel.
852112671

inovacijos.
4. Vaikų paėmimo iš
šeimų dėl gyvybei ir
sveikatai pavojingų sąlygų
tvarka ir tolesnės
priežiūros klausimai.
5. Kokios priemonės
taikomos, kai vienas iš
tėvų neleidžia kitam
bendrauti su vaiku?
6. Vaiko teisių apsaugos
institucijų veiksmai, kai
tėvai nevykdo jų
rekomendacijų,
sprendžiant klausimus dėl
tėvų/senelių bendravimo
tvarkos su
vaikais/anūkais.
7. Užsienio praktika dėl
tėvų įpareigojimo vesti
vaikus pas psichologus,
patiems lankytis pas
psichologus, dėl
mediacijos tėvams teikimo
ir tėvystės įgūdžių grupių
lankymo.
8. Globojamo vaiko
ikimokyklinio ugdymo
įstaigos parinkimo ir
vaikų, turinčių elgesio ir
emocijų sutrikimų,
ugdymo įstaigos
parinkimo klausimai.
9. Kokiomis priemonėmis
užsienio šalys skatina
vaiko globą, įvaikinimą
šeimoje, kurios nariai su
vaiku nėra susiję
giminystės ryšiais?

Lina Pupelienė
(Vaiko teisių
apsaugos skyrius.
Globos ir
įvaikinimo
poskyris. L. e.
vedėjo pareigas)

lina.pupeliene@vilnius.lt

852112730

10. Kokiais kriterijais
remiantis teikiama
pirmenybė nustatant
vaikams globą? Kokią
valstybės paramą gauna
senelių globojami vaikai?
11. Kokia pagalba
(psichologinė, palaikymo
grupės, medikų
konsultacijos) teikiama
šeimai gimus neįgaliam
vaikui, kur tokios šeimos
nukreipiamos, kaip šeima
stiprinama, kad įstengtų
pati auginti kūdikį?
12. Konfliktuojančių tėvų
ginčų dėl vaikų sprendimo
eiga iki bylos iškėlimo
teisme (kokios institucijos
pajungtos ir kokią
pagalbą teikia)?
Kokia pagalba galima
konfliktuojantiems
tėvams, kai ginčo šalys yra
nemotyvuotos?
13. Informacijos apie
šeimą teikimas teismui:
kokiu būdu surenkami
duomenys apie šeimą?
14. Kokius įgaliojimus
turi valstybinių institucijų
atstovai vaiko teisių
srityje: ar turi teisę
įpareigoti
konfliktuojančias šalis
mažinti konfliktą, kas
užtikrina įpareigojimų
vykdymą, kokios
sankcijos, jeigu nevykdo?

Birutė Kraponienė
(Vaiko teisių
apsaugos skyrius.
Vaiko teisių
atstovavimo
poskyris. L. e.
poskyrio vedėjo
pareigas)

birute.kraponiene@vilnius
.lt

852112561

Viešosios saugos sritis
Tema
1. Grafičių (teplionių)
problemos sprendimas.

2. Viešųjų renginių
organizavimas:
problematika,
reglamentavimas,
sprendimo būdai, kitų
šalių patirtis.
3. Bešeimininkių gyvūnų
gaudymo, laikymo,
kastravimo klausimai:
problematika,
reglamentavimas, kitų
šalių patirtis, pasiūlymai.
4. Barų, kavinių,
restoranų, klubų keliamas
triukšmas: problematika,
reglamentavimas, kitų
šalių patirtis, pasiūlymai.
5. Statybų metu (įskaitant
remonto, montavimo
darbus) keliamas
triukšmas: problematika,
reglamentavimas, kitų
šalių patirtis, pasiūlymai.
6. Pirotechnikos
priemonių naudojimo
reglamentavimas,

Vardas/pavardė
Eglė Daugėlaitė
(Administracinės
veiklos skyrius.
Organizavimo
poskyris.
Vyriausioji
specialistė)
Saulius Riaubūnas
(Administracinės
veiklos skyrius.
Organizavimo
poskyris.
Vyriausiasis
specialistas)
Eglė Daugėlaitė
(Administracinės
veiklos skyrius.
Organizavimo
poskyris.
Vyriausioji
specialistė)
Violeta Skulčiūtė

El. paštas
egle.daugelaite@vilnius.lt

Tel.
852112783

saulius.riaubunas@vilnius.
lt

852112308

egle.daugelaite@vilnius.lt

852112783

violeta.skulciute@vilnius.l
t

852112053

gintaras.leperskas@vilnius
.lt

852197930

(Administracinės
veiklos skyrius.
Organizavimo
poskyris.
Vyriausioji
specialistė)

Gintaras Leperskas
(Administracinės

problemų identifikavimas, veiklos skyrius.
Organizavimo
kitų šalių patirtis.
poskyris. Poskyrio
vedėjas
Žana Chiminienė
7. Išorinė reklama:
problematika,
(Viešosios tvarkos
reglamentavimas, kitų
šalių patirtis, pasiūlymai. skyrius. Budėtojų
poskyris.
Vyriausioji
specialistė)

zana.chiminiene@vilnius.l
t
darius.vizgirda@vilnius.lt

852197943
852112523

Darius Paulius
Vizgirda

8. Civilinė sauga (civilinės
saugos institucijos teisinis
statusas, veiklos sritys,
finansavimo šaltiniai).
9. Greičio matuokliai
mieste: jų
administravimas, eismo
kontrolė ir prevencija.

10. Neeksploatuojamų
automobilių problema
užsienio valstybėse,
sprendimo būdai.

11. Saugios kaimynystės
grupių veikla Vilniaus
apskrityje (arba

(Verslo
licencijavimo ir
leidimų skyrius.
Reklamos poskyris.
Poskyrio vedėjas)
Romualdas
romualdas.kazlaukas@viln 852619945
Kazlauskas
ius.lt
(Civilinės saugos
skyrius. Skyriaus
vedėjas)
Eduardas
Garbovskis

eduardas.garbovskis@vilni 852112141
us.lt

(Eismo
organizavimo
skyrius. Eismo
valdymo poskyris.
Poskyrio vedėjas)
Darius
Mitrofanovas

darius.mitrofanovas@vilni
us.lt

852112361

(Viešosios tvarkos
skyrius. Budėtojų
poskyris. Poskyrio
vedėjas
Eglė Daugėlaitė

egle.daugelaite@vilnius.lt

852112783

(Administracinės

Lietuvoje): problematika,
savivaldybių, policijos,
kitų institucijų
dalyvavimas, užsienio
valstybių patirtis.

veiklos skyrius.
Organizavimo
poskyris.
Vyriausioji
specialistė)

Teisės sritis
Tema
1. Teisinės pagalbos
teikimo organizavimas
Savivaldybėse: iššūkiai ir
galimybės.
2. Būtinųjų paslaugų
teikimas gyventojams: ar
jas turi teikti privačios, ar
savivaldybės įsteigtos
įmonės?

Vardas/pavardė
Daiva Stalnionytė
(Teisinės pagalbos
skyrius. Skyriaus
vedėja)
Justina
Užumeckaitė

El. paštas
daiva.stalnionyte@vilnius.
lt

Tel.
852112744

justina.uzumeckaite@vilni
us.lt

852112861

vitalij.mosin@vilnius.lt

852112070

(Juridinis skyrius.
L. e. Skyriaus
vedėjo pareigas)

3. Vaikų darželių
trūkumas: problemos
sprendimai,
kompensacijos
lankantiems privačius
darželius.
4. Teisminiai ginčai tarp
savivaldos institucijų ir
gyventojų (vieno atvejo
analizė).
5. Dokumentų valdymo
organizavimas Vilniaus
mieste: problematika,
reglamentavimas; kitų
šalių patirtis.

Vitalij Mosin
(Interesantų
aptarnavimo
skyrius. Skyriaus
vedėjas)

