PRITARTA
Klaipėdos miesto savivaldybės
tarybos 2019 m. vasario
d.
sprendimu Nr. T2-

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
IR KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS
2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

KLAIPĖDA. 2019

2

Mieli miestiečiai, gerbiami savivaldybės
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Valdymas ir administracija

Vidutinis metinis Savivaldybės administracijos darbuotojų etatų skaičius sudarė 462,9.
Atleistų, atsistatydinus savo noru, – 39 asmenys. Darbuotojų kaita per 2018 m. – 8 proc.
Savivaldybės administracijos darbuotojų skaičius metų gale sudarė 438,5 etato. Vykdant vaiko
teisių apsaugos reformą nacionaliniu mastu, buvo panaikinta 20 vaiko teisių apsaugos skyriaus
pareigybių bei įsteigti 2 etatai Urbanistinės plėtros departamento Geodezijos ir GIS skyriuje.
Organizuoti 43 Savivaldybės administracijos darbuotojų mokymai, apmokyti 233 darbuotojai.
Siekiant išspręsti darbdavio ir darbuotojų atsakomybės klausimus, sudaryta draudimo sutartis
dėl valstybės tarnautojų draudimo ir (ar) civilinės atsakomybės dėl nuostolių darbo santykių
srityje atlyginimo.

Siekiame kokybiško, atsakingo ir kompetentingo savivaldybės lankytojų aptarnavimo, –
suteikti jiems išsamią informaciją, laiku ir tinkamai reaguoti į skundus.

Pasirašyta sutartis dėl naujos elektroninių paslaugų sistemos sukūrimo. Sistema sukurta ir nuolat
pildoma. Siekiama suvesti visas Savivaldybės administracijos teikiamas administracines paslaugas.
Didėjo paslaugų, užsakomų e. būdu, kiekis. Per 2018 m. užsakyta 3 151 e. paslauga, 24 proc. daugiau
nei 2017 m. (2 408 – e. paslaugos).
Atliktas Klaipėdos miesto savivaldybės vartotojų pasitenkinimo viešosiomis / administracinėmis
paslaugomis tyrimas. Gyventojų apklausos duomenys apie paslaugų teikimą:

Tyrimo duomenys pasiekiami adresu: https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2018/09/klaipedos-miesto-gyventoju-apklausa.pdf

Siekiant pagerinti Savivaldybės administracijos darbuotojų darbo ir gyventojų priėmimo sąlygas,
atlikti vidaus patalpų remonto darbai Socialinės paramos skyriui priklausančiame pastate
Laukininkų g. 19A. Skyrius aprūpintas naujais biuro baldais.
Išspręsta 10 m. trukusi problema dėl likviduotų juridinių asmenų dokumentų saugojimo ir
sudarytos tinkamos sąlygos darbui – išnuomotos modernios patalpos archyvui.
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Savivaldybės veikla organizuojama vadovaujantis strateginio planavimo dokumentais, iš kurių
svarbiausias – Klaipėdos miesto savivaldybės 2013–2020 m. strateginis plėtros planas (KSP).
2018 m. parengta šio plano stebėsenos ataskaita rodo, kad iš viso 2017 m. pagal KSP suplanuotus
terminus buvo įgyvendinta 6,8 proc., vykdoma 89,6 proc., nevykdoma 3,6 proc. priemonių.
KSP nustatyti ir 6 svarbiausi miesto vystymosi rodikliai, kurių reikšmės 2018 m.:

Centralizuoto vidaus audito skyriaus darbuotojai atliko 15 vidaus auditų, iš jų: 7 Savivaldybės
administracijos struktūriniuose padaliniuose ir 8 pavaldžiose bei valdymo sričiai priskirtose įstaigose
(audituota 19 biudžetinių įstaigų ir 4 viešosios įstaigos).
Sumažėjo audituotų subjektų, kurių vidaus kontrolė įvertinta patenkinamai (2018 m. – 38 proc.,
2017 m. – 41 proc.).
Pateikta 40 rekomendacijų, iš jų: 88 proc. rekomendacijų, susijusių su veiklos ir valdymo bei vidaus
kontrolės tobulinimu. Iš 2018 m. pateiktų 40 rekomendacijų įgyvendintos 23 rekomendacijos, nesuėjęs
terminas – 17. Rekomendacijų įgyvendinimas įvykdytas 100 proc.
Savivaldybės administracijos Teisės skyrius užtikrina, kad savivaldybės institucijų rengiamų tvarkomųjų
dokumentų projektai neprieštarautų Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams ir kitiems teisės
aktams, užtikrina savivaldybės interesų atstovavimą visų lygių teismuose bei kitose institucijose ir
užtikrina įsiteisėjusių teismo sprendimų vykdymą.
2018 m. buvo užbaigtos 163 teisminės bylos.
Vykdant valstybės deleguotą funkciją, pirminė teisinė pagalba buvo suteikta 2 637 pareiškėjams.
Teikiant pirminę teisinę pagalbą buvo parengti 44 taikos sutarčių projektai, 191 dokumentas
valstybės ir savivaldybių institucijoms ir 650 prašymų suteikti antrinę teisinę pagalbą.
Vykdant Viešųjų pirkimų skyriaus funkcijas įvykdyti 755 pirkimai (atviri konkursai, neskelbiamos
derybos, supaprastinti konkursai, mažos vertės pirkimai). 2017 m. buvo įvykdyti 622 pirkimai.
Įvykdyta 90 pirkimų per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO), 2017 m. – 55 pirkimai.
Parengtos 305 viešojo pirkimo sutartys, gauta ir išnagrinėta 50 pretenzijų: iš jų tenkintos – 8,
netenkintos – 18, tenkintos iš dalies – 12, atsisakyta nagrinėti dėl praleistų terminų – 12.
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Viešosios tvarkos skyrius ypatingą dėmesį skyrė miestui aktualiausioms sritims: tvarkai
ir švarai, saugiam eismui, rinkliavos už automobilių statymą mokėjimo tvarkos pažeidimų
tyrimui; apleistų pastatų ir teritorijų kontrolei, valstybinės kalbos kontrolei.

Atlikta per 800 patikrinimų (12,79 proc. daugiau nei 2017 metais). Darbas tiek įprastiniu darbo laiku,
tiek slankiuoju darbo laiko grafiku (neįprastinėmis darbo valandomis, poilsio ir švenčių dienomis)
organizuotas 3,5 karto dažniau nei 2017 m.

2018 m. už administracinius nusižengimus pažeidėjai sumokėjo 400 349 Eur baudų.

Administracinių nusižengimų protokolų surašyta 16,58 proc. daugiau nei 2017 m;
Ne teismo tvarka išnagrinėtų administracinių nusižengimo bylų – 68,47 proc. daugiau nei
2017 m.

Surašyta 6 210 administracinių nusižengimų protokolų dėl rinkliavos už automobilių statymo
mokėjimo tvarkos pažeidimus.
Surašyti 11 997 administracinių nusižengimų protokolai dėl automobilių statymo tvarkos pažeidimų.
Tokių pažeidimų mieste padidėjo (2018 m. protokolų dėl neleistino sustojimo, stovėjimo buvo surašyta
65,61 proc. daugiau nei 2017 m.).
2018 m. buvo gauti 1074 skundai (neskaičiuojant Savivaldybės administracijoje gautų) dėl galimų
teisės aktų pažeidimų mieste. Tai yra 29 proc. daugiau nei 2017 m.
Vykdytas intensyvus ir kompleksiškas darbas kontroliuojant apleistus ir nenaudojamus pastatus.
Nugriauta 19 avarinės būklės, bešeimininkių pastatų.
Per metus dėl nustatytų netvarkomų teritorijų, pastatų, konteinerių aikštelių buvo duoti 431 privalomi
reikalavimai (visais atvejais teritorijos buvo sutvarkytos). Per 2018 m. sutvarkyti 68 apleisti pastatai ir
jų teritorijos, tai yra 21,43 proc. daugiau nei 2017 m.
Skirtas dėmesys statinių fasadų, ištepliotų grafičiais, sutvarkymui. Centrinėje miesto dalyje išaiškintas
41 grafičiais ištepliotas statinys. Statinių valdytojai, gavę privalomus reikalavimus, grafičius nuo
statinių pašalino.
Atlikti 1055 patikrinimai (iš jų 650 išorinės reklamos įrengimo projektų ir viešųjų užrašų, 325 įmonės
ir įstaigos), išsiųsti 393 raštai dėl kalbos klaidų viešuosiuose užrašuose ir kalboje, reikalaujantys
pašalinti pažeidimus. Visi reikalavimai įvykdyti.
2018 m. įvyko 2 funkcinės civilinės saugos pratybos: „Laivo incidento likvidavimas Klaipėdos uoste“
ir „Civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai esant katastrofiniam hidrologiniam reiškiniui“.

Užfiksuoti 24 ekstremalieji įvykiai (23 dėl rastų sprogmenų ir 1 dėl gripo epidemijos).

7

Viešosios tvarkos skyrius ne tik vykdė administracinių nusižengimų teiseną ir taikė administracinę
atsakomybę nusižengimus padariusiems asmenims, bet tuo pačiu vykdė ir švietėjišką, prevencinį darbą.
Kartą per mėnesį buvo vykdomos teisės pažeidimų prevencinės priemonės („Atspėk mano
negalią“, „Eglutė“, „Būk saugus ant ledo“, „Nerūkyk laiptinėje, lifte ir kitose draudžiamose
vietose“, „Tinkamas atliekų tvarkymas“, „Mylėk savo gyvūną ir gerbk aplinkinius“). Vykdant
prevencines priemones buvo pasitelkiami ir žiniasklaidos atstovai.
Organizuotos ir kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu įgyvendintos
7 teisės pažeidimų prevencijos programos: gaisrų prevencijos projekto „Gyvenkime saugiai“,
prevencinių projektų „Saugus eismas – saugus tu“, „Būk pilietiškas, būk saugus“ ir „Saugi
Klaipėda“, projektų „Saugus kaimynas – saugus aš“, „Tu esi svarbus“, „Mobilus info taškas“.
Gyventojų švietimas civilinės saugos klausimais buvo vykdomas informuojant gyventojus apie
galinčius susidaryti potencialius pavojus ir ekstremalias situacijas (informacijos viešinimas
buvo atliekamas savivaldybės interneto svetainėje ir žiniasklaidoje):

Atnaujinta ir paviešinta gyventojams privaloma skelbti informacija apie savivaldybės pavojingus
objektus bei apsisaugojimo rekomendacijos.
Išplatinta 60 lankstinukų „Penkių žingsnių programa tavo saugumui“ gyventojams, 60 lankstinukų
„Pirotechnikos grėsmės“.
Bendradarbiaujant su Klaipėdos apskrities Priešgaisrine gelbėjimo valdyba pravesta viktorina „Aš
žinau, kaip būti saugiam ir padėti kitam – 2018!“
Sukurti 2 vaizdo įrašai „Apsižvalgyk, ar matai grėsmes!“ ir paskelbti savivaldybės interneto svetainėje
bei YouTube.
Kartu su BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ buvo pravestos 2 akcijos-pamokėlės Klaipėdos mokyklų
moksleiviams ir 7 akcijos-pamokėlės vasaros stovyklų vaikams.
Surengti 2 seminarai ūkio subjektams apie civilinės saugos organizavimo aktualijas.

Siekiant užtikrinti valstybinės kalbos vartojimo ir jos taisyklingumą mieste, suteiktos 295
konsultacijos juridiniams ir fiziniams asmenims, parengtos 7 atmintinės ir rekomendacijos
dėl kalbos taisyklingumo.

Savivaldybės, Policijos ir bendruomenės susitikimas Klaipėdos apskrities Vyriausiame policijos komisariate
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Finansų ir turto valdymas
Patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės 2018 metų biudžeto pajamų planas sudarė
166 985,1 tūkst. Eur, patikslintas planas – 170136,0 tūkst. Eur.
2018 m. faktiškai gauta pajamų – 173 430,4 tūkst. Eur, arba 3 294,3 tūkst. Eur, daugiau nei
planuota. Pajamų planas įvykdytas 101,9 proc.

5407

4852

Daugiau, nei planuota, pajamų gauta iš:
Gyventojų pajamų mokesčio – 1231,6 tūkst. Eur,
Nekilnojamojo turto mokesčio – 514,4 tūkst. Eur,
Žemės mokesčio – 102,3 tūkst. Eur,
Paveldimo turto mokesčio – 36,9 tūkst. Eur, Mokesčio už aplinkos teršimą – 44,6 tūkst. Eur.
Dividendų – 806,4 tūkst. Eur,
Vietinių rinkliavų – 598,6 tūkst. Eur,
Valstybės rinkliavų – 28,4 tūkst. Eur,
Pajamų iš baudų ir konfiskacijos – 390,2 tūkst. Eur,
Pajamų už parduotą žemę – 231,6 tūkst. Eur.
Kitų neišvardytų pajamų – 127,3 tūkst. Eur.

Iš viso su likučiais patikslintas biudžeto asignavimų planas sudarė 187 209,6 tūkst. Eur.
Panaudota 168 808,8 tūkst. Eur. Asignavimų planas įvykdytas 90,4 proc.

Per 2018 m. materialiojo turto sukurta už 25 mln. Eur.
Surinkta žemės nuomos mokesčio 2 105 937 Eur, t. y. 50 tūkst. Eur daugiau nei 2017 m.
Apmokestinti 355 nauji valstybinės žemės sklypų naudotojai ar nuomininkai. Iš viso 2018 m.
apmokestinta 6 850 sklypų. 2018 m. 127 tūkst. Eur apskaičiuota daugiau nei 2017 m., t. y. 239 7654
Eur.
Nekilnojamojo turto mokesčio surinkta 8 474 453 Eur (2017 m. – 8 576 696 Eur, planas – 7 960 000
Eur), žemės mokesčio – 472 308 Eur (2017 m. – 471 724 Eur , planas 370 000 Eur), paveldimo turto –
101 896 Eur (2017 m. – 78 381 Eur, planas – 65 000 Eur).
Parduoti 56 nekilnojamojo turto objektai, į savivaldybės biudžetą surinkta 707 812,00 Eur.
Vykdant gyvenamųjų patalpų įsigijimo procedūras įgyvendinant socialinio būsto plėtros bei
bendruomeninių vaikų globos namų priemones įsigyta 10 gyvenamųjų patalpų.
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Pasiekti rezultatai įgyvendinant turto valdymą:
Parengtas ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T2-282
patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės valdomų įmonių veiklos tikslų nustatymo, jų vertinimo
tvarkos aprašas.
Užbaigta Klaipėdos miesto savivaldybės įmonės „Sportininkų vaistinė“ reorganizacija ir ji prijungta
prie savivaldybės įmonės „Debreceno vaistinė“.
Vykdytas Klaipėdos miesto savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdymo tobulinimas. Klaipėdos
miesto savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. T2-205, organizuotos AB „Klaipėdos
vanduo“, UAB „Senasis turgus“, UAB „Gatvių apšvietimas“ nepriklausomų valdybos narių atrankos
procedūros.
Organizuotas savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų pardavimas savivaldybės
nuomininkams vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išnuomoti įstatymu –
parduota 21 gyvenamoji patalpa, 5 palėpės ir 9 ūkinio pastato dalys, į savivaldybės biudžetą surinkta 310
249 Eur.
Organizuotas turto, nereikalingo savivaldos funkcijoms vykdyti, pardavimas viešuosiuose aukcionuose:
2018 m. organizuoti 75 viešieji aukcionai, parduotas 21 nekilnojamojo turto objektas, į savivaldybės
biudžetą surinkta 397 563,00 Eur.

Atnaujintas Naujasis turgus

Atnaujintas Naujasis turgus
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Investicijos ir ekonomikos plėtra

2018 m. Klaipėdos savivaldybė administravo projektus, kuriems gauta ar planuojama gauti
Europos Sąjungos fondų ar programų finansinė parama. Bendra šių projektų vertė sudaro
apie 61,6 mln. Eur.

Įgyvendinti investiciniai projektai:

Pastatytas ir 2018 m. vasarą atidarytas Klaipėdos
daugiafunkcis sveikatingumo centras su 50 m. takelių
ilgio baseinu, nardymo šachta, SPA zona, sporto sale ir
kitomis erdvėmis.
Pastatytas socialinio būsto daugiabutis gyvenamasis
namas Irklų g. 1, name įrengti 36 butai, iš jų 9 pritaikyti
neįgaliems asmenims.
Restauruota Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso
šiaurinė kurtina, kurioje įsikurs Mažosios Lietuvos
istorijos muziejaus ekspozicija ir kitos visuomeninės
erdvės.
Sutvarkyta Sąjūdžio parko reprezentacinė dalis ir
prieigos, įrengtas riedlenčių parkas ir BMX dviračių
trasa.
Rekonstruotas pėsčiųjų takas tarp Gedminų g. ir Taikos
pr. (nuo Nr. 99).
Įrengta futbolo aikštės danga prie Klaipėdos „Pajūrio“
progimnazijos.

Sąjūdžio parkas

Klaipėdos daugiafunkcinis sveikatingumo centras

Klaipėdos „Pajūrio“ pagrindinės mokyklos stadionas
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Susisiekimo srities investicinių projektų vykdymas:
Vykdoma Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstrukcija, pertvarkant žiedinę
Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą.
Siekiant pagerinti susisiekimą su rekreacinėmis teritorijomis, tęsiama Pamario g. rekonstrukcija –
tvarkomas kelias nuo Melnragės link Girulių iki miesto ribos.
Pietinėje miesto dalyje vykdoma Jūrininkų prospekto rekonstrukcija.
Tauralaukyje vykdomas kvartalinių gatvių rekonstravimas – asfaltuotos Vėjo, Smėlio, Akmenų ir
Debesų gatvės.
Tiesiamas naujas įvažiuojamasis kelias (Priešpilio g.) į piliavietę ir Kruizinių laivų terminalą.

Pamario g. rekonstrukcija

Klaipėdos pilies ir bastionų kompleksas

Pėsčiųjų ir dviračių takas palei Liepojos g.

Socialinio būsto daugiabutis gyvenamasis namas Irklų g. 1.

Rengti susisiekimo plėtros techniniai projektai:

Baltijos pr. ir Šilutės pl. žiedinės sankryžos rekonstravimo.
Statybininkų prospekto tęsinio nuo Šilutės pl. per LEZ teritoriją iki 141 kelio įrengimo.
Tauralaukio gyvenvietės kvartalinių gatvių (Klaipėdos g., Virkučių g., Slengių g., Lietaus g., Vaivorykštės g.,
Griaustinio g. ir Arimų g.) rekonstravimo.
Dubliuojančios gatvės nuo Šiltnamių g. iki Klaipėdos g. su pėsčiųjų ir dviračių taku ir įvažomis į Liepojos g.
įrengimo.
Naujo tilto su pakeliamu mechanizmu per Danę statybos ir prieigų sutvarkymo.
Senamiesčio grindinio atnaujinimo ir universalaus dizaino pritaikymo (senamiesčio gatvės ir šaligatviai
bus pritaikyti judėti specialiųjų poreikių turintiems žmonėms).
Dviračių ir pėsčiųjų tako Danės upės slėnio teritorijoje nuo Klaipėdos g. tilto iki miesto ribos įrengimo.
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Vykdyti kultūros, sporto ir socialinės infrastruktūros plėtros projektai:
Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Kauno atžalynas“ filialas rekonstrukcija –
bibliotekos pastatas bus pritaikytas bibliotekos ir bendruomenės poreikiams, kultūros meno ir
edukaciniams renginiams, parodoms.
Fachverkinės architektūros pastatų komplekso (Bažnyčių g. 4/ Daržų g. 10, Bažnyčių g. 6, Vežėjų g.4,
Aukštoji g. 1/ Didžioji Vandens g. 2) tvarkyba.
Irklavimo bazės (Gluosnių g. 8) modernizavimas.
Laikino apnakvindinimo namų steigimas: Dubysos g. 39 statomi moduliniai laikino apgyvendinimo
namai, juose įrengiamos 50 laikino apnakvindinimo vietos, sanitariniai mazgai ir patalpos
administracijos darbuotojams.

Parengti viešųjų erdvių sutvarkymo
techniniai projektai:

Sakurų parko įrengimas teritorijoje
tarp Žvejų rūmų, Taikos pr., Naikupės
g. ir įvažiuojamojo kelio į Žvejų rūmus.
47,4 ha. Medelyno gyvenamojo rajono
infrastruktūros išvystymas.
Melnragės parko įrengimas.

Sakurų parkas

Projektuoti socialinės infrastruktūros objektai:

Naujos sporto salės statyba Kretingos g. /Šviesos g., salė talpins 400–800 žiūrovų ir bus pritaikyta
įvairioms sporto šakoms: krepšiniui, tinkliniui, rankiniui, futbolui, gimnastikai, badmintonui.
Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija ( Paryžiaus Komunos g.) įrengiant daugiafunkcį
jaunimo centrą.
VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės dalies pastato Liepojos g. 39 rekonstravimas: planuojama
įrengti klinikinę diagnostinę laboratoriją ir liftus.
Laikino apgyvendinimo namų infrastruktūros modernizavimas (Šilutės pl. 8).
Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro (Puodžių g.) modernizavimas, plėtojant neformaliojo
ugdymosi galimybes.
Modernių ugdymosi erdvių sukūrimas Klaipėdos miesto progimnazijose ir gimnazijose (numatomas
sporto salių erdvių kartu su pagalbinėmis patalpomis modernizavimas „Verdenės“, „Sendvario“,
„Smeltės“, Liudviko Stulpino progimnazijose ir „Varpo“ gimnazijoje; daugiafunkcės bibliotekosskaityklos erdvės sukūrimas „Gedminų“ progimnazijoje; bibliotekos-skaityklos modernizavimas
„Vėtrungės“ gimnazijoje).
Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos pastato (Klaipėdos g. 31) rekonstravimas į ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo įstaigą: įgyvendinus projektą bus sukurtos 135 naujos ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo vietos Klaipėdos miesto šiaurinėje dalyje, pagerinta ikimokyklinio ugdymo
infrastruktūra bei vaikų ugdymo sąlygos.
BĮ Klaipėdos lopšelio-darželių „Žiogelis“, „Saulutė“, „Vėrinėlis“ modernizavimas siekiant pagerinti
energinį efektyvumą.
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio prieinamumo didinimas Klaipėdos mieste rekonstruojant BĮ
Klaipėdos lopšelio-darželio „Svirpliukas“ pastatą.
BĮ Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos (Statybininkų pr. 5) pastato energinio efektyvumo
didinimas.
Naujos mokyklos statyba Žolynų kvartale.

Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija

Tauralaukio progimnazijos rekonstrukcija
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Organizuoti architektūros projekto konkursai:

Modernaus bendruomenės centro-bibliotekos statyba pietinėje miesto dalyje.
VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centro infrastruktūros plėtra (naujo sveikatos priežiūros centro
pastato statyba.

Rengti koncesijos dokumentai siekiant buvusios II vandenvietės teritorijoje (Paryžiaus
Komunos g.) įrengti sporto ir laisvalaikio kompleksą (kompleksą sudarytų ledo arena, sporto
salės ir erdvės komandinėms bei individualioms sporto šakoms). Klaipėdos miesto savivaldybės
taryba 2018 m. rugsėjo 27 d. priėmė sprendimą Nr. T2-214 „Dėl Klaipėdos sporto ir laisvalaikio
komplekso statybos, valdymo ir naudojimo perdavimo pagal koncesijos sutartį”.

Naujos bibliotekos Statybininkų pr. vizualizacija

Sporto ir laisvalaikio centro II vandenvietėje vizualizacija

Aplinkosaugos ir ekologiško transporto srities projektai, finansuojami iš ES lėšų:
Oro taršos kietosiomis dalelėmis mažinimas, atnaujinant gatvių priežiūros ir valymo technologijas. Projekto
veiklos – gatvių valymo technikos įsigijimas (8 vnt.) ir visuomenės informavimo apie aplinkos oro kokybės
gerinimą kampanijos vykdymas. 2018 m. baigta įgyvendinti visuomenės informavimo kampanija, vykdytos
gatvių technikos įsigijimo viešųjų pirkimų procedūros, į projektą įtraukta papildoma veikla – oro kokybės
valdymo priemonių plano parengimas.
Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų ir Neringos
savivaldybėse. Projekto veiklos – požeminių ir pusiau požeminių konteinerių aikštelių įrengimas, konteinerių
įsigijimas. 2018 m. vykdyti konteinerių aikštelių projektavimo darbai, parengta ir patvirtinta požeminių
konteinerių aikštelių išdėstymo schema. Įsigytos kompostavimo dėžės ir žaliųjų atliekų kompostavimo
konteineriai.
Klaipėdos miesto viešojo transporto atnaujinimas. Projekto veikla – nekenksmingų aplinkai miesto viešojo
transporto priemonių įsigijimas. 2018 m. pasirašyta projekto finansavimo administravimo sutartis. Baigiamos
vykdyti autobusų viešųjų pirkimų procedūros.
Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas. Numatoma įrengti 6 elektromobilių įkrovimo prieigas mieste.
2018 m. pasirašyta finansavimo administravimo sutartis. Parengti elektromobilių įkrovimo stotelių techniniai
projektai. Baigtos stotelių viešųjų pirkimų procedūros.
Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Klaipėdos mieste. Projektą vykdo AB „Klaipėdos vanduo“. Projektas apima
15 paviršinių nuotekų infrastruktūros objektų plėtrą Klaipėdos mieste (paviršinių nuotekų tinklų ir valymo
įrenginių bei lietaus nuotekų kolektoriaus statybą) ir 1 hidrodinaminio automobilio įsigijimą paviršinių nuotekų
tinklų priežiūrai. 2018 m. vykdyti rangos darbai.
Elektra varomo viešojo transporto naujų galimybių plėtra (DEPO). Projekto metu bus parengta galimybių
studija, kuri numatys naudingiausius miesto viešojo transporto sistemos atnaujinimo sprendinius, atsižvelgiant
į darnaus judumo principus ir esamą situaciją. Bus parengta pirkimo strategija ir dokumentai, reikalingi norint
diegti tramvajų sistemą ar įgyvendinti didžiosios eksploatuojamų autobusų dalies pakeitimą į elektra varomus.
2018 m. įvykdytos viešųjų pirkimų procedūros.
„Uostamiesčiai: darnaus judumo principų integravimas (PORT Cities: Integrating Sustainability,
PORTIS)“. Projekto metu numatoma įrengti dviračių saugyklas prie viešosios paskirties pastatų ir
daugiabučių namų, įrengti dviračių srautų skaičiuoklius, parengti Minijos g.–Pilies g.–Naujosios Uosto g.
transporto srautų valdymo projektą ir dalį jo įgyvendinti. 2018 m. parengtas Minijos g.–Pilies g.–
Naujosios uosto g. transporto srautų valdymo techninis projektas.
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Urbanistinė plėtra ir perspektyvos

Vienas iš svarbiausių savivaldybės siekių yra užtikrinti gyventojams aukštą gyvenamosios aplinkos
kokybę, diegti mieste ekologiškus sprendimus. 2018 m., įtraukiant miesto visuomenę, parengtas ir
patvirtintas Klaipėdos miesto darnaus judumo veiksmų planas, kuriame suformuluota Klaipėdos
vizija darnaus judumo aspektu: sveikas ir aplinkai draugiškas, greitas ir patogus miestas.

Savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 13 d. sprendimu Nr. T2-185 patvirtintas Klaipėdos miesto
savivaldybės darnaus judumo planas.
Darnaus judumo veiksmų plane numatyta Klaipėdos mieste įdiegti greitojo ekologiško viešojo
transporto sistemą, didinti viešojo transporto komfortą ir kokybę, skatinti intermodalumą, bevariklio
transporto naudojimą, siekiama, kad ilgainiui senamiestis taptų zona be CO2, pritaikyti gatves,
šaligatvius bei viešąsias erdves žmonėms su specialiaisiais poreikiais.
Rengiant Klaipėdos miesto savivaldybės darnaus judumo planą, buvo atlikta modalinio kelionių
pasiskirstymo analizė (Šaltinis: Klaipėdos miesto savivaldybės darnaus judumo planas). Ateityje
siekiama, kad modalinio kelionių pasiskirstymo rodikliai gerėtų ir miestiečiai rečiau rinktųsi keliones
individualiais automobiliais.

Įgyvendinant Darnaus judumo planą, 2018 m. pradėtas rengti Senamiesčio gatvių ir pėsčiųjų takų
sutvarkymo, pritaikant asmenims su specialiaisiais poreikiais, techninis projektas.

Darnaus judumo plano rengimo akimirkos
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Sukurta ir pristatyta 3D Klaipėda žemėlapio programa, kuriai sukurti naudoti naujausi lazerinio
skenavimo, miesto turto, registrų ir kiti valstybiniai duomenys. Tai bendravimo ir bendradarbiavimo
erdvė, kurioje klaipėdiečiai ir miesto svečiai turės galimybę aktyviai dalyvauti vertinant iniciatyvas,
idėjas ir plėtros viziją.

Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų, naudojančių geoinformacines sistemas kasdieniams
uždaviniams spręsti, skaičius padidėjo 5 proc., palyginti su 2017 m.
VĮ Registrų centro Adresų registrui pateikti ir įregistruoti 1 274 adresai (1 083 nauji, 155 pakeisti ir
36 išregistruoti adresai).
Parengta galimybių studija dėl kapinių plėtros su papildymu dėl galimų krematoriumo Klaipėdos
miesto ir priemiesčių teritorijoje statybos zonų nustatymo.

Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės
priežiūros informacinėje sistemoje patikrinti 58 planai, pateikta 13 išvadų.
Teritorijų planavimo komisijos posėdžiuose įvertinti 66 planai ir priimti sprendimai.
Patikrinti ir išduoti 492 prašymai dėl specialiųjų architektūros reikalavimų ir prisijungimo
sąlygų.
Patikrinti 766 techniniai projektai ir pateiktos išvados.
Patikrintas 71 projektinis pasiūlymas ir 140 jų užduočių.
Išduotos 23 planavimo sąlygos.
Pateiktos išvados dėl 21 poveikio aplinkai vertinimo ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo
ataskaitos.
Priimti Nacionalinės žemės tarnybos sprendimai dėl dalių žemės sklypų Bangų g. 11, Gluosnių g.
6 paėmimo visuomenės poreikiams ir turto įsigijimas inžinerinės infrastruktūros plėtrai bei
išmokėtos kompensacijos.
Pradėta žemės, reikalingos Jono kalnelio apsaugai, paėmimo visuomenės poreikiams procedūra:
priimtas aprendimas dėl žemės, įskaitant pastatus, esančios prie pastatų Kūlių Vartų g. 5A,
paėmimo visuomenės poreikiams; pradėta pastatų Didžioji Vandens g. 28B pirkimo procedūra.
Pradėti rengti 8 miškų paskirties valstybinės žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo
projektai.
Inicijuoti 14 žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionai. Parduoti 4 žemės sklypai už bendrą
401 765 Eur kainą, iš jų į savivaldybės biudžetą gauta 200 882 Eur. Išnuomoti 2 žemės sklypai
Smiltynėje už bendrą nuompinigių sumą 291 171 Eur/m.

Parengti žemės sklypų, reikalingų visuomenei svarbiems objektams statyti, formavimo ir
pertvarkymo projektai:
Kretingos g. 44A ir Šviesos g. 2, – naujos sporto salės statybai.
Klaipėdos g. 31 ir Klaipėdos g. 33, – Tauralaukio pagrindinės mokyklos rekonstrukcijai.
Birutės g. 5 ir Birutės g. 5A, – naujos poliklinikos statybai.
Gatvės tarp Senvagės g. 4 ir Senvagės g. 6 naujos mokyklos statybai.
Padalytas sklypas Ryšininkų g. 11 ir suformuotas atskiras sklypas Paryžiaus Komunos g. 5A sporto ir
laisvalaikio komplekso statybai.
Pasiektas susitarimas su AB „Lietuvos geležinkeliai“ dėl servituto nustatymo jų valdomame sklype
dėl Lypkių g. tęsinio iki Šilutės pl. tiesimo.

Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas (vienetais):

39
14

21
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Iš valstybės rinkliavos už leidimų (pastatų atnaujinimui, modernizavimui, rekonstravimui
bei naujai statybai, statinių griovimui, paprastajam remontui, paskirties keitimui) išdavimą
surinkta 38,8 tūkst. Eur.
Surinkta 23 tūkst. Eur iš vietinės rinkliavos už leidimų kasinėjimo darbams atlikti bei teritorijos
atitvėrimui ir/ar eismo apribojimui išdavimą ir išduotas 731 leidimas.
Pateikta 2 358 prašymų išduoti statybą leidžiantį dokumentą bei patikrinta techninių projektų.
Statinių naudojimo priežiūros rezultatai:

Užtikrintos paveldo objektų išsaugojimo priemonės:

Parengta 4 objektų (Marijos Taikos Karalienės bažnyčios Rumpiškės g. 6, Kristaus Karaliaus bažnyčios
Bokštų g. 10, Baptistų bažnyčios Vytauto g. 38 ir pastato K. Donelaičio g. 5A) dokumentacija, iš jų 3 miesto
bažnyčios įtrauktos į Kultūros vertybių registrą.
Kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų vykdymas – iš dalies finansuoti Dujų fabriko komplekso dviejų
dujų saugyklų tvarkymo darbai.
Restauruotas ir atkurtas pastato Liepų g. 7 fasadas su lipdiniais.
Toliau vykdomi Klaipėdos pilies ir jos teritorijos bei Bastionų – Jono kalnelio tvarkybos darbai.
Tęsiami Žardės ir Purmalių piliakalnių sutvarkymo projektavimo darbai.

Organizuotas Europos kultūros paveldo dienų renginys – „Neužšąlantys namai“.
Išleista knyga „Klaipėdos miesto senieji žemėlapiai“.
Nupirktos Jūrinio paveldo ženklo eskizo sukūrimo paslaugos (tiekėjas – Vilniaus dailės akademijos
Klaipėdos fakultetas), taip pat nupirktos jūrinių objektų sąrašo su aprašymu sudarymo paslaugos
bei galutinio ženklo maketo sukūrimo, gamybos ir objektų paženklinimo paslaugos.
Mieste paženklinta 30 jūrinio paveldo objektų.
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Suremontuota 46,9 tūkst. kv. m. duobėtos asfaltbetonio dangos miesto gatvėse (prioritetas
gatvėms, kuriomis važinėja viešasis transportas).
Suremontuota 1 720 kv. m. akmens grindinio ir granitinių plokščių dangos. Vykdyta 40,3 ha
žvyruotos dangos priežiūra pagal vietinės reikšmės kelių sąrašą.
Suremontuota 9,8 tūkst. kv. m. šaligatvių ir pėsčiųjų takų dangų (bendras plotas 29 tūkst. kv. m).
Įrengta 65,6 tūkst. kv. m. ištisinio asfalto dangos: atliktas Statybininkų pr. tarp Minijos g. ir
Taikos pr., Statybininkų pr. ir Taikos pr. žiedinės sankryžos, Taikos pr. tarp Sausio 15-osios g. ir
Kauno g., Sausio 15-osios g. tarp Taikos pr. ir Tilžės g., Taikos pr. ir Sausio 15-osios g. sankryžos,
Vingio g. nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr., automobilių stovėjimo aikštelės ties Jūrininkų pr.
paprastasis remontas.
Siekiant užtikrinti pėsčiųjų saugumą, parengti 6 šviesoforais reguliuojamų pėsčiųjų perėjų
įrengimo techniniai darbo projektai (Taikos pr. (prie Žvejų rūmų); Šilutės pl.; Baltijos pr. 6, 10
ir 20; Sausio 15-osios–Tilžės gatvių sankryžos). Darbai bus užbaigti 2019 m. pradžioje. Įrengtas
kryptinis apšvietimas 34 pėsčiųjų perėjose.
Nuo 2018 m. balandžio 16 d. maršrutiniai taksi integruoti į bendrąją viešojo transporto sistemą.
Įrengta nauja e. bilieto įranga, kuri suteikia galimybes atsiskaityti elektroniniu bilietu tiek
maršrutinių taksi, tiek autobusų keleiviams.
Dėmesys geresnei neįgaliųjų gyvenimo kokybei užtikrinti:

Užbaigti teritorijos šalia pastato Taikos pr. 76 sutvarkymo ir privažiuojamųjų kelių pritaikymo neįgaliesiems
paprastojo remonto darbai (6550 kv. m.).
Atlikti pėsčiųjų tako tarp Gedminų g. ir Taikos pr. atnaujinimo darbai: įrengta trinkelių danga 5429 kv. m.
(iš to skaičiaus neįgaliųjų (su regėjimo negalia) geltonos spalvos trinkelių – 477 kv. m.), vaikų žaidimo aikštelė,
nuovažos žmonėms su negalia, atnaujintame pėsčiųjų take įrengtas apšvietimas.
Paplūdimių infrastruktūra pritaikyta neįgaliesiems Melnragės, 2-osios Melnragės ir Girulių
paplūdimiuose, įrengti laiptai su nuovaža Neįgaliųjų paplūdimyje.

Įrengtos dvi muzikinės aikštelės 2-osios Melnragės ir Smiltynės paplūdimiuose, 7 poilsio aikštelės
Smiltynėje. Įsigyti 3 nauji mobilūs gelbėtojų postai.
Įvykdyti socialinės infrastruktūros priežiūros darbai:
19 švietimo įstaigų atlikti paprastojo remonto darbai, suremontuota 16 biudžetinių įstaigų stogų, 20
įstaigų suremontuotos sanitarinės patalpos (iš viso 60 sanitarinių patalpų), 7 įstaigose atlikti elektros
instaliacijos darbai, 19 įstaigų įdiegtos automatizuotos šilumos punktų kontrolės ir valdymo sistemos.
Atliktas Vytauto Didžiojo gimnazijos patalpų remontas.
Modernizuota S. Dacho progimnazijos pastato sporto salė.
Parengti 2 lopšelių-darželių atnaujinimo (modernizavimo) projektai.
Daugiabučiuose namuose pritaikyti 29 būstai neįgaliesiems.
Miesto centrinėje dalyje įrengtos 5 naujos vaikų žaidimo aikštelės su saugiais sertifikuotais įrenginiais,
ir užlieta gumos (EPDM) danga.
Atlikti remonto darbai 6 krepšinio aikštelėse, esančiose daugiabučių namų kiemuose.
Atnaujinta 11 sporto žaidimo aikštelių švietimo įstaigų („Žemynos“, H. Zudermano, Vydūno, Vytauto
Didžiojo gimnazijų ir Gedminų progimnazijos) teritorijose.

Nuo 2018 m. balandžio 16 d. maršrutiniai taksi integruoti į bendrąją viešojo transporto sistemą.
Įrengta nauja e. bilieto įranga, kuri suteikia galimybes atsiskaityti e. bilietu tiek maršrutiniu taksi,
tiek autobusų keleiviams.
Vykdant kapinių priežiūrą:

Organizuoti darbai 18 kapinių bei Joniškės ir Lėbartų kapinių takų remonto darbai.
Išasfaltuota ir suremontuota 7 600 kv. m. takų dangos.
Sutvarkyta Lėbartų kapinių gėlininkų aikštė prie administracinio pastato (1700 kv. m.) dangos.
Suremontuota Joniškės kapinių tvora (150 m).

Vykdyta miesto gėlynų priežiūra (prižiūrėtas 5 601 kv. m. plotas). Praplėsti rožynų (445 kv. m.),
daugiamečių ir vienmečių gėlynų plotai.
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2018 m. rengti viešųjų erdvių atnaujinimo projektai:
Skvero Bokštų gatvėje sutvarkymo,
Aikštės prie Santuokų rūmų atnaujinimo.
Vingio mikrorajono aikštės atnaujinimo.
Teritorijos Pempininkų tako gale (ties Debreceno g. 18) sutvarkymo.

Atlikta 70 proc. skvero tarp Puodžių g. ir Bokštų g., skirto Vydūno paminklui įrengti, sutvarkymo
darbų.
Įvykdytos I. Kanto ir S. Daukanto gatvių sankryžoje esančio skvero sutvarkymo rangos darbų
pirkimo procedūros.

Skvero I. Kanto ir S. Daukanto sankirtoje vizualizacija
Skvero Bokštų g. vizualizacija

Sutvarkyta viešoji erdvė prie VšĮ Klaipėdos miesto pirminės priežiūros sveikatos centro
pastato Taikos pr. 76.

Pirminės priežiūros sveikatos centro aplinka Taikos pr. 76

Sporto aikštynas prie „Žemynos“ gimnazijos
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Daugiabučių namų renovacija ir priežiūra
Įgyvendinant Klaipėdos miesto daugiabučių namų kiemų infrastruktūros gerinimo priemonių
planą atlikti darbai:

Sutvarkyti Šiaulių g. gyvenamojo kvartalo želdiniai, J. Janonio g. 18 kiemo želdiniai, Sausio 15-osios g. 4, 6, 8,
Rūtų g. 13–15 kiemų želdiniai (pašalinta 20 vnt. medžių ir 128 vnt. medžių apgenėta).
Įrengtas apšvietimas 59 kiemuose (prie 146 daugiabučių namų įrengti 833 šviestuvai).
Praplėstos automobilių stovėjimo aikštelės J. Janonio g. nuo 16 iki 18 (32 vietos), I. Kanto g. 21 (14
vietų), Sportininkų g. 12 (19 vietų), S. Daukanto g. 26 (7 vietos), Šaulių g. 56 (10 vietų) (iš viso įrengtos
ir atnaujintos 82 automobilių stovėjimo vietos).

Daugiabučių namų priežiūra ir renovacija:

Vykdant daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų priežiūrą ir
kontrolę, buvo atlikta 13 kompleksinių planinių patikrinimų ir 2 neplaniniai.
Vykdant savivaldybės paskirtų daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės
nuosavybės administratorių veiklos priežiūros ir kontrolės įgyvendinimą atlikta 12 kompleksinių planinių
patikrinimų bei 4 neplaniniai patikrinimai.
Nustatyta nepatvirtintų ilgalaikių, ūkinių finansinių planų, nepateiktų veiklos atskaitų gyventojams,
nepateiktų pirkimo dokumentų ir kt. trūkumų. Vykdyta trūkumų šalinimo kontrolė, teiktos rekomendacijos
administratorių bei bendrijų veiklos tobulinimo klausimais.
Užtikrintas Klaipėdos miesto energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo tęstinumas.
Baigti 10 daugiabučių modernizavimo darbai, vykdomi 11 daugiabučių namų atnaujinimo
(modernizavimo) darbai, vykdomi 40 daugiabučių namų techninio projekto parengimo darbai.

Atnaujintas gyvenamasis namas Sulupės g. 7

Vaikų žaidimo aikštelė Šaulių g.

Atnaujintas gyvenamasis namas Kretingos g. 43

Vaikų žaidimo aikštelė Ryšininkų g.
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Aplinkos apsauga
Organizuotas Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo vykdymas (oro, triukšmo,
dirvožemio, paviršinių vandens telkinių). Padidintas aplinkos oro ir triukšmo tyrimų vietų
skaičius. Atlikta aplinkos oro tyrimų 29 taškuose, triukšmo – 43 taškuose, paviršinių vandenų –
10, dirvožemio – 15 taškų.
2018 m. vasarą padidėjus gyventojų skundams dėl oro taršos, sudaryta darbo grupė dėl Klaipėdos
miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2017–2021 m. programos pakeitimo.
Programa papildyta naujais aplinkos oro tyrimų taškais:
Šiaurinėje miesto dalyje ties KLASCO teritorija bus tiriamos KD10 ir suspenduotos kietosios dalelės
(SKD), Kopgalyje – SO2, LOJ, KD10, SKD, ties stadionu ir Melnragėje nustatyta vieta mobiliai
laboratorijai, kuri, esant intensyviems kvapams, tirs lakiuosius organinius junginius.
Pietinėje dalyje Šilutės pl. ir Jūrininkų pr. esamuose taškuose papildomai bus tiriami amoniakas ir
sieros vandenilis. Numatytas vienas papildomas taškas LEZ teritorijoje ties Verslo g. (tiriamas LOJ,
KD10, SKD ) bei papildomas taškas Joniškės g. ir Šienpjovių g. sankryžoje (tirs NO2, LOJ, KD10).
Be Savivaldybės aplinkos monitoringo programos vykdymo, 2019–2020 m. planuojama parengti
aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planą, kur būtų įvertintas aplinkos oro užterštumo lygis
visame mieste, pasiūlytos priemonės užterštumui mažinti.

Parengta 20 strateginių triukšmo (kelių, geležinkelių, pramonės veiklos zonų, įskaitant jūrų ir
vidaus vandenų uosto, geležinkelio kelių ir kt.) žemėlapių, kuriuose bus renkami dienos, vakaro,
nakties ir paros rodikliai.
Organizuota medžių, krūmų ir kitų želdinių, augančių ne miško žemėje, apsauga ir nuostolių juos
iškirtus atlyginimas. Išduoti 285 leidimai želdiniams tvarkyti, surinkta lėšų už želdinių naikinimą –
101,9 tūkst. Eur.
Ištirti 187 medžiai elektroniniu garsiniu tomografu: Danės g., Bijūnų g., Teatro g., Puodžių g.,
S. Daukanto g., H. Manto g., Atgimimo a., Bokštų g. skvere.
Pakeista Klaipėdos miesto savivaldybės mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo
konteinerių stovėjimo vietų ir aikštelių išdėstymo schema, siekiant įrengti požeminių ir pusiau
požeminių atliekų surinkimo konteinerių aikšteles.
Vykdant naujų ir esamų želdynų tvarkymą ir kūrimą, miesto viešosiose erdvėse iš viso
pasodinta 116 vnt. naujų medžių ir 2298 vnt. krūmų.
Želdiniais apsodinti 9 lopšeliai-darželiai, juose pasodinti 54 medžiai ir 3867 krūmai.
Visuomenės švietimo atliekų tvarkymo klausimais įrengta 38 informaciniai stendai prie atliekų
surinkimo konteinerių aikštelių.
Komunalinių atliekų sumažėjo 7,4 tūkst. t. palyginti su 2017 m.
Surinkta 4206 kg pavojingų atliekų, keturis kartus daugiau, nei planuota.

Vydūno skvero vizualizacija
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Socialinės paslaugos ir sveikata
Įgyvendinant Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų
likusiems be tėvų globos vaikams veiksmų planą:
Tęstas psichosocialinių paslaugų šeimoms, auginančioms neįgalius vaikus, teikimas. Palyginti su 2017 m.,
vidutiniškai per mėnesį tokių paslaugų gavėjų padidėjo 9 asmenimis, t. y. 2018 m. jų – 19.
Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centre teiktos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos
socialinę riziką išgyvenančioms šeimoms, vykdyta atvejo vadybos funkcija.
Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras sudarė 4 sutartis su budinčiais globėjais, kur prižiūrimi 4
vaikai, likę be tėvų globos. 2017 m. sudaryta 1 sutartis, globojamas 1 vaikas.
Nuo 2018 m. spalio mėn. VšĮ „Vilniaus SOS vaikų kaimas“ 5 budinčių globėjų šeimose buvo prižiūrimi 6 vaikai,
o 2017 m. 2 budinčių globėjų šeimose buvo prižiūrimi 2 vaikai.
Nupirktas 1 būstas bendruomeniniams vaikų globos namams steigti, kuriuose gyvena 8 vaikai, likę be tėvų
globos, šiuo metu gyvenantys Klaipėdos vaikų globos namuose „Rytas “. Iš viso 4 bendruomeniniuose vaikų
globos namuose gyvena 32 vaikai.
Klaipėdos socialinių paslaugų centrui „Danė“ suteikta licencija darbui su neįgaliais vaikais, todėl neįgalūs
vaikai, gyvenantys kituose vaikų globos namuose („Rytas“ ir „Smiltelė“), atlikus vaikų juridinio globėjo
pakeitimo darbus, perkelti į šią įstaigą.
Finansuoti 5 nevyriausybinių organizacijų projektai, skirti socialinei pagalbai stiprinant šeimas.

Tęstas ES lėšomis finansuojamo projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos mieste“
įgyvendinimas – vykdyti pozityvios tėvystės mokymai, teikta psichosocialinė pagalba, šeimos
įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos, mediacija, vaikų priežiūros, bendruomeninių
šeimos namų paslaugos. Per 2018 m. projekto įgyvendinamomis veiklomis pasinaudojo 1829
miesto gyventojai.
Aptarnautų pareiškėjų skaičius dėl Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme nuo 2018 m.
nustatytų išmokų padidėjo 18 240 asmenų.

706

1277

Socialinė parama gyventojams, atsidūrusiems sunkioje materialinėje padėtyje dėl nelaimės,
sveikatos sutrikimų ir kitais atvejais, suteikta 5 914 pareiškėjų. Pokytis palyginus su 2017 m.,
didesnis 397 asmenimis. 2018 m. šiai paramai panaudota 424 210,72 Eur,
2017 m. – 308 995,84 Eur, 2016 m. – 106 228,33 Eur.
Išaugo asmenų, kuriems skirta socialinė pašalpa ir būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens
išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos išimties tvarka, skaičius.
2018 m. ši parama skirta 234 asmenims, 2017 m. – 41 asmeniui. Savivaldybės biudžeto lėšos,
panaudotos šiai paramai 2018 m. – 33 492 Eur, 2017 m. – 4 035 Eur.
Suremontuoti 67 socialinio būsto butai. Socialinio būsto fondas papildytas 24 suremontuotais
ir 9 už savivaldybės lėšas nupirktais butais.
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Išnuomoti 73 socialiniai būstai. Laukimo sąraše terminas sutrumpėjo iki 8,7 m.
Nustatyta tvarka parengta bei asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į paramą būstui išsinuomoti
ir įrašytiems į sudarytą sąrašą, išsiųsta 612 siūlymų pasinaudoti būsto nuomos ar išperkamosios
būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijomis.
Gauti 59 sutikimai pasinaudoti kompensacija, per nustatytą terminą gauta 10 pagrįstų prašymų
mokėti kompensaciją. Visi prašymai patenkinti.
Parengti ir pateikti dokumentai dėl 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos
8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonių:
„Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ (suma – 1 445 983,63 Eur).
,,Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze
sergantiems asmens, įgyvendinimas (suma – 61 528,52 Eur).
„Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ projekto „Klaipėdos miesto tikslinių gyventojų
grupių sveikos gyvensenos skatinimas“ (suma – 415 498,58 Eur).

Pakeisti BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų nuostatai ir šios įstaigos pertvarkos iki
2020 m. planas (2 savivaldybės tarybos sprendimai): vykdomas perėjimas nuo institucinės globos
prie bendruomeninių paslaugų teikimo.
Savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigose įdiegtos naujos technologijos, gydymo
metodai ir tobulinamas paslaugų organizavimas: VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė – pirmoji
Lietuvoje ir Baltijos šalyse įdiegė naują technologiją – robotinę chirurgiją.
Civilinės metrikacijos ir registracijos skyriaus duomenimis, registruota:

Gyvenamosios vietos deklaravimo specialistai suteikė paslaugų asmenims:

650
202
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Kultūra, švietimas ir sportas
Kultūros sričiai finansavimas per 4 metus padidintas daugiau nei dvigubai – 2014 m. buvo skirta
2,5 mln. Eur, o 2018 m. skirta 7,3 mln. Eur. Miesto kultūros renginiuose 2018 m. dalyvavo 2,5 mln.
lankytojų.
Įgyvendinta Lietuvos valstybės šimtmečio minėjimo Klaipėdoje programa, kurią sudarė daugiau
kaip 30 iniciatyvų:
Vasario 16-osios renginių programos organizavimas.
Išleistas leidinys „Nepriklausomybės diena – Vasario 16-oji Klaipėdoje“.
Tarptautinė konferencija „Atvirumas pasauliui ir modernios tautos gimimas rytiniame Baltijos jūros
regione“.
Paroda „Klaipėdos (Memel) krašto žmonės: nuo ištakų iki XVII amžiaus“.
„Šviesų festivalis“, pritraukęs apie 500 tūkst. dalyvių.
Jachtos „Lietuva“ kelionės per Baltijos jūros uostus (Gdanskas, Talinas, Ryga), skleidžiant žinią apie
100-metį organizavimas.
Jūros šventė.

Surengti reprezentaciniai Klaipėdos festivaliai:
Klaipėdos pilies džiazo festivalis.
Jaunimo teatro dienos.
Tarptautinis folkloro festivalis „Parbėg laivelis“.
Jaunimo perspektyvų platforma „NORIU VEIKTI“.
Jaunųjų klaipėdiečių kūrėjų, išvykusių iš Klaipėdos ar Lietuvos, kūrybos pristatymas „Mes esame“.

Kalėdos Teatro aikštėje

Vasario 16-osios minėjimas

Pasirašytos sutartys dėl Europos tautų festivalio „Europiada“ organizavimo Klaipėdoje 2020 m. ir
didžiųjų burlaivių regatos „The Tall Ship Races“ organizavimo Klaipėdoje 2021 m.
BĮ Mažosios Lietuvos istorijos muziejus 2018 m. atidarė ekspoziciją MUZIEJUS 39/45, kurioje
pristatomas Klaipėdos miestui ir kraštui labai svarbus ir skaudus istorijos etapas – Antrasis
pasaulinis karas.

Skirta 10 stipendijų kultūros ir meno
kūrėjams, mentoriams, rezidentams.

Šviesų festivalis
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Švietimo užtikrinimas ir jo kokybė yra visuomenės gerovės kūrimo pagrindas. Tai ekonominės
sėkmės, veiksmingo asmens kultūrinio ir socialinio dalyvavimo garantas, užtikrinantis visavertį
Klaipėdos miesto gyventojų gyvenimą.
Parengti 9 sprendimų projektai, susiję su mokinių priėmimo tvarkos aprašo, mokyklų klasių ir
mokinių skaičiaus jose nustatymo, mokykloms priskirtų aptarnavimo teritorijų pakeitimo.
Siekiant suteikti galimybę Klaipėdos miesto mokiniams pasirinkti įvairesnes programas ir
netradicinio ugdymo kryptis, kurios atitiktų jų individualius poreikius, įgyvendintos
Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos priemonių įgyvendinimo plane 2018
m. numatytos priemonės:
Suformuota sporto klasė Vytauto Didžiojo gimnazijoje.
Pradėti įgyvendinti Novatoriško verslumo sampratos elementai Simono Dacho
progimnazijoje
Inicijuota inžinerinio ugdymo programa Baltijos gimnazijoje.

Performuotos lopšelių-darželių ir priešmokyklinio ugdymo grupės iš rusų į lietuvių ugdomąja
kalba grupes lopšelinio amžiaus (1–3 metų) vaikams lopšeliuose-darželiuose „Bangelė“,
„Linelis“, „Švyturėlis“, „Žemuogėlė“. Papildomai priimta 60 vaikų.
Pagerintas 1–3 metų vaikų ikimokyklinio ugdymo prieinamumas (nepatekusių į lopšelio
grupes vaikų sumažėjo nuo 210 iki 150), 100 proc. sudarytos galimybės ugdytis 3–5 metų
vaikams, tačiau ne visi tėvai rinkosi įstaigas, esančias toliau nuo gyvenamosios vietos; 100
proc. užtikrintas priešmokyklinio ugdymo prieinamumas.
Pradėta teikti psichologinė pagalba ikimokyklinėse įstaigose: Klaipėdos pedagoginėje
psichologinėje tarnyboje įvesti 5 psichologo etatai ir įdarbinti specialistai, kurie teikia
psichologinę pagalbą ikimokyklinių įstaigų bendruomenėms.
Siekiant sklandesnės mokinių, turinčių didelių ir labai didelių ugdymosi poreikių, integracijos,
įvesti mokytojo padėjėjų etatai ikimokyklinėse įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklose:
ikimokyklinio ugdymo įstaigose padidėjo 4,5 etato, bendrojo ugdymo mokyklose – 17,25 etato,
nevalstybinėse įstaigose – 2 etatais.
2018 m. iš viso nustatyta 139,25 etato: ikimokyklinio ugdymo įstaigose 27,5, bendrojo ugdymo
mokyklose – 110,75, nevalstybinėse įstaigose – 11 mokytojo padėjėjo etatų.
Padidinus finansavimą paprastajam švietimo įstaigų remontui ( 417 tūkst. Eur 2018 m.) ir
atnaujinus sporto infrastruktūrą, švietimo įstaigų, neturinčių higienos paso, sumažėjo nuo 10,6
(2014) iki 3,3 proc. (2018 m.)
25 šalies dalykinių olimpiadų miesto turų nugalėtojais tapo 263 mokiniai, 11 miesto dalykinių
olimpiadų – 63 mokiniai. Dalykinių olimpiadų šalies turų laimėtojais tapo 45 mokiniai. 135
abiturientai iš brandos egzaminų gavo 191 šimtuką.

Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių Klaipėdos
miesto etapo laureatų pagerbimo šventė
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2018 m. buvo paskelbti Sporto metais, o Klaipėdai suteiktas Europos sporto miesto vardas.
Įgyvendintos projekto „Klaipėda – Europos sporto miestas 2018“ programoje numatytos priemonės:
suorganizuotos Sporto metų atidarymo bei uždarymo šventės. Renginiuose iš viso apsilankė virš 22
tūkst. dalyvių.

2018 m. įvyko dešimt svarbių sporto renginių:
XIII tarptautinį laisvųjų imtynių jaunučių turnyras R. Pauliukonio prizams laimėti.
Lietuvos jaunučių ir sporto vilčių žaidynės;
Regbio turnyras tarptautinių karinių pratybų BALTOPS 18 dalyviams.
Lietuvos sunkiosios atletikos čempionatas.
Yonex Lithuanian Junior 2018.
XX-asis Tarptautinis laisvųjų imtynių turnyras "Mūsų viltys".
Baltijos miestų sąjungos aerobinės gimnastikos varžybos "Klaipėda Open-2018".
Lietuvos veteranų krepšinio lygos čempionatas.
Lietuvos veteranų krepšinio lygos čempionatas.

Surengti masiniai sporto renginiai: Vandens sporto šakų festivalis Danės upėje, Vasaros paplūdimio
festivalis, Neįgaliųjų sporto festivalis bei Žiemos sporto šakų festivalis. Renginiai pritraukė daug
dalyvių, todėl kai kuriuos iš jų apsispręsta organizuoti kasmet.

Vandens sporto šakų festivalis Danės upėje

Paplūdimio sporto festivalis

Priimtas savivaldybės tarybos sprendimas dėl leidimo nemokamai naudotis Klaipėdos miesto
daugiafunkciu sveikatingumo centru senjorams, neįgaliesiems, sportininkams ir plaukimo
rinktinei. 2019 m. paslaugomis gali naudotis 216 neįgalieji, 216 senjorų, 417 sportininkų ir 33
veteranai.

2018 m. svarbiausi miesto sportininkų pasiekimai:
Klaipėdos miesto rankinio klubas „Dragūnas“ laimėjo 1-ąją vietą Lietuvos rankinio lygoje.
Klaipėdos miesto krepšinio klubas „Neptūnas“ laimėjo 3-iąją vietą Lietuvos krepšinio lygoje.
Žygimantas Stanulis laimėjo 2-ąją vietą Europos sunkiosios atletikos čempionate.
Martynas Nemsevičius laimėjo 3-iąją vietą graikų-romėnų imtynių Europos jaunimo U-23 čempionate,

Tinklinio sportininkų pagerbimas

Futbolo treniruotė Centriniame stadione
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Jaunimo politikos plėtra

Laimėtas Europos jaunimo sostinės 2021 m. titulas.
Į paraiškos rengimą įsitraukė apie 500 jaunų žmonių.
Jaunimas dalyvavo daugiau negu 12 įvairiausių renginių,
kuriuose buvo pristatomas Klaipėdos siekis tapti Europos
jaunimo sostine 2021 m. (Laisvės piknikas, Jūros šventė,
Laivų paradas, Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas,
Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos vasaros renginys,
Europeade Viseu 2018 ir kt.).
Sukurtas #Chooseklaipeda ambasadorių tinklas.
Pritraukta daugiau negu 60 jaunų žmonių, norinčių
savanoriškai keisti savo miestą, įgyvendinti idėjas.
Suorganizuotas mimų paradas Klaipėdos mieste.

Organizuotas stipendijų gabiems ir talentingiems Klaipėdos aukštųjų mokyklų I kurso studentams
konkursas. 2018 m. gautos 94 stipendijų paraiškos. Atrinkta 40 studentų, kuriems paskirtos 9 mėn.
stipendijos po 100 Eur.
Organizuotas premijų už miestui aktualius ir pritaikomuosius darbus Klaipėdos aukštųjų mokyklų
absolventams konkursas. 2018 m. gauta 12 absolventų darbų. Atrinkta 10 geriausių darbų,
absolventams paskirtos vienkartinės premijos po 500 Eur.
Suorganizuotas „Tarptautinis jaunimo forumas 2018, kuriame dalyvavo daugiau kaip 100 jaunų
žmonių, jaunimo darbuotojų, organizacijų, dirbančių su jaunimu, iš visos Lietuvos bei užsienio.
Parengtas Jaunimo reikalų tarybos 2018 m. veiklos planas. Pateikti 2 pasiūlymai dėl jaunimo
politikos įgyvendinimo priemonių įtraukimo į savivaldybės strateginio planavimo dokumentus.

Jaunimo sostinės fotosesijos akimirkos
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Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtra
Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2018 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T2-86 pritarė
Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategijai ir įgyvendinimo veiksmų planui iki 2030 m.
Strategija siekiama, kad Klaipėda 2030 m. tapti pasaulinio lygio mėlynosios ekonomikos ir sparčių
sprendimų miestu: geriausia vieta gyventi, dirbti, ilsėtis ir investuoti Baltijos regione.
Numatyti ekonominės ambicijos rodikliai: 40 000 daugiau gyventojų, 25 000 naujų darbo vietų, 100
tiesioginių užsienio investicijų projektų, 1,5 mlrd. tiesioginių užsienio investicijų, 700 Eur aukštesnis
mėnesinis darbo užmokestis, Klaipėdos aukštojo mokslo institucija tarp 500 geriausių pasaulyje, 75 %
darbuotojų dirba inovacinėse įmonėse, stabilus žemas (4–6 %) nedarbo lygis, 400 tūkst. apgyvendintų
turistų.
sukurtas įgyvendinimo mechanizmas, sudarytas strategijos įgyvendinimo trumpalaikis planas, kurio
sprendiniai integruojami į partnerių veiklos planus.

Mieste veikė 5444 smulkaus ir vidutinio verslo įmonės, išduoti 7298 individualios veiklos verslo
liudijimai.
Siekdama paskatinti verslumą, savivaldybė vykdė įvairias priemones:
Organizuoti 7 renginiai, skirti verslumui bei investavimo galimybėms skatinti.
Iš dalies finansuotas Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos 2016–2022 m. vietos plėtros strategijos
įgyvendinimas: 2018 m. atrinkti ir Vidaus reikalų ministerijos patvirtinti 3 verslo srities projektai, kurių
įgyvendinimo metu bus galima gauti mokymų, konsultavimo, mentorystės paslaugas, taip pat paramą verslo
pradžiai, projektuose galės dalyvauti apie 300 asmenų, norinčių pradėti arba neseniai pradėjusių verslą.

Suteikta mokestinių lengvatų verslo subjektams:
26 mokesčių mokėtojams suteikta nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų už 13835,02 Eur.
1 mokesčių mokėtojui suteikta žemės nuomos mokesčio lengvatų už 7688,25 Eur.
Nuo vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą atleisti 4 mokėtojai, lengvatų
suma – 8223 Eur.
Nuo vietinės rinkliavos mokėjimo mugėse atleisti prekybininkai šių švenčių metu: Laivų paradas,
Joninių šventės mugė tarptautinio folkloro festivalio „Parbėg laivelis“ mugės, amatų mugė,
vykstančios atplaukus kruiziniam laivui.
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Turizmo skatinimas ir vystymas
VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras (KTKIC) 2018 m. aptarnavo 122 tūkst. turistų
(suteikta informacija).
Statistikos duomenys rodo, kad 2018 m. apgyvendinimo įstaigose apsistojančių turistų skaičius,
palyginti su praėjusių metų rezultatais, išaugo 9,8 proc.

KTKIC išleido 50 tūkst. egz. informacinių leidinių: „Klaipėdos skulptūros ir paminklai“, „Klaipėda.
Viešbučiai ir konferencijų salės“, „Dviračiais po Klaipėdą“, „Klaipėda saulei šviečiant, lietui lyjant“.

Suorganizuotos 3 gidų mokyklėlės skirtingoms amžiaus grupėms, skatinančios klaipėdiečius
būti miesto ambasadoriais.
Išleistas 40 tūkst. egzempliorių leidinys apie Klaipėdos miesto turizmo produktus ir paslaugas.

Vykdyti ES iš dalies finansuojami projektai:
„Gynybinio ir gamtos paveldo keliai“, projekto metu kuriamos e. rinkodaros priemonės, padėsiančios
susipažinti su unikaliais Lietuvos miestų gynybinio ir gamtos paveldo objektais ir jų maršrutais.
„Pažink Vakarų krantą“, projekto metu sukurta e. rinkodaros priemonių kompleksas, formuojantis
Klaipėdos regiono savivaldybių, kaip Vakarų kranto krašto, įvaizdį.
„Baltijos turizmo centras“ –tarptautinis projektas, kurio metu siekiama sukurti bendrą palei Baltijos
jūrą įsikūrusių šalių turizmo informacijos sistemą.
„Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“.
Projekto metu bus sukurta turizmo informacinių nuorodų sistema.
„Turizmo informacinės infrastruktūros sukūrimas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams pietvakarinėje
Klaipėdos regiono dalyje“ – projektas orientuotas į turistus, turinčius regos negalią. Įgyvendinus
projektą, mieste bus įrengti 25 ženklinimo infrastruktūros objektai (bareljefinė 3D plokštė –
žemėlapis, informaciniai stendai didesniu šriftu ir Brailio raštu, nurodomieji krypties ženklai
neįgaliesiems).

Siekiant Smiltynei suteikti kurortinės vietovės statusą ir įrengti joje gamtą tausojančią turizmo
infrastruktūrą, 2018 m. parengta Smiltynės teritorijos turizmo ir rekreacijos schema.
Įgyvendinant projektą „Pietų Baltijos krantas – ilgalaikių laivybos krypčių tarp šalių kūrimas
MARRIAGE bendradarbiavimo tinklų pagrindu“ išleistas buriavimo vadovas.
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Parengtas savivaldybės įvaizdžio stiprinimo priemonių paketas:
Aktyvinamas bendravimas ir bendradarbiavimas su seniūnaičiais bei jaunimo organizacijų atstovais.
Miestiečiams organizuotas Nacionalinis diktantas, Konstitucijos egzaminas, jaunimui organizuojamos
pilietiškumo pamokos.
Surengta Kraujo donorystės akcija, kurioje kraujo paaukojo apie 50 darbuotojų.

Parengtos gyventojų įtraukimo priemonės:
Gyventojams interneto svetainėje sudaryta galimybė teikti pasiūlymus skiltyse „Dažniausiai
užduodami klausimai“ bei „Turite klausimų“. Skiltyje „Turite klausimų?“ per metus sulaukta ir
atsakyta į 917 klausimų.
Socialiniame tinkle „Facebook“ ir vaizdų dalijimosi platformoje „Youtube“ nuolat teikiama aktuali
informacija gyventojams.
Socialiniame tinkle „Facebook“ gyventojai įtraukiami į apklausas, diskusijas, turi galimybę atsiųsti
filmuotą medžiagą, nuotraukas.
Prenumeratoriams siunčiami naujienlaiškiai.

Parengtas komunikacijos priemonių paketas naudojimosi e.paslaugomis skatinimui:
Atnaujintas videofilmas apie galimybes aptarnauti asmenis, turinčius klausos negalią.
Sukurtas videofilmas, kuriame išsamiai aptariamos galimybės naudotis Klaipėdos miesto savivaldybės
e. paslaugų portalu.
„YouTube“ paskyroje įkelti 42 informaciniai vaizdo filmukai.

Organizuotas Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategijos pristatymas (publikacijos,
videoreportažai, fotogalerijos, videotransliacijos ir reklaminiai skydeliai) respublikiniuose ir
vietiniuose interneto naujienų portaluose ir interneto naujienų portalų „Facebook“ paskyrose,
radijo eteryje.
Sustiprinta Klaipėdos miesto ekonominės plėtros agentūros veikla – papildytos funkcijos,
padidintas etatų skaičius, pakeistas pavadinimas į „Klaipėda ID“, aktyviai vykdomos miesto
pristatymo ir investuotojų pritraukimo veiklos.
Investuoti skatinančioms priemonėms vykdyti sukurta interneto svetainė www.klaipedaid.lt
Pritraukta skrydžių krypčių į Klaipėdos regiono oro uostą. Tikslingai buvo vykdoma maršruto
„Palangos oro uostas – Londono Lutono oro uostas“ žinomumo rinkodara Klaipėdos regione.
Pravestos derybos su VĮ Lietuvos oro uostai dėl naujo skrydžio į Vokietijos miestą Dortmundą
pritraukimo. 2018 m. pasirašyta sutartis, skrydis startuos 2019 m. balandžio mėn.
Klaipėdos miestas aktyviai vysto tarptautinį bendradarbiavimą su kitų valstybių miestais – partneriais,
taip pat dalyvauja tarptautinių organizacijų veikloje – savivaldybė yra 9 tarptautinių organizacijų narė.
Klaipėdoje organizuoti 4 tarptautinio bendradarbiavimo renginiai:

2018 m. rugsėjo 12–14 d. vyko Baltijos miestų sąjungos (BMS) Tvarių miestų komisijos sesija Klaipėdoje;
2018 m. spalio 25–26 d. vyko Baltijos ir Juodosios jūrų ekonomikos forumas „Sportas ir ekonomika“;
2018 m. spalio 26–27 d. vyko pirmasis visuomeninis forumas „Lietuva ir Baltarusija – kas mus jungia?“;
2018 m. gruodžio 12 d. vyko Šv. Jono bažnyčios projektinių pasiūlymų bei žemės sklypo detaliojo plano keitimo
koncepcijos pristatymo renginys.

Lietuvos - Baltarusijos forumas
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Ačiū

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nariams,
miesto bendruomenėms ir Savivaldybės
administracijos darbuotojams, prisidėjusiems
prie miesto planų įgyvendinimo!

ir savivaldybės darbuotojams,
prisidėjusiems prie Klaipėdos miesto
kūrimo!

