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visuom,eninis komitetas,rvytautas Grubriauskas ir komanda..
T€vyn€sr s4junga-Lietuvos krik5iionys demokratai
Lietuvos centro partija

Koalicind programa
Nauja jdga Ktaipedai!
2019 m. balandZio 18 d.

Si koalicine

programa, sudaryta tarp Visuomeninio komiteto
,,V5rtautas

Grubliauskas ir komanda", Tevynds s4jungos Lietuvos kriksdioniq demokratq
bei Lietuvos
centro partijos yra dokumentas, paremtas komandiniu darbu, grindZiamu subalansuoto
tgstinurno, socialines atsakomybes prie5 Klaipedos miesto gyventojus ir bendruomenes
ltraukties vertybemis bei svarbiausiais uZdaviniai s:

Aplinkos;auga:
- Aplinkos oro kokybes valdymo plano parengimas
priemorriq igyvendinimas;

ir oro kokybes mieste uztikrinimo

- Numatymas teritorijq, skirtq kompensaciniams Zeldynams atsodinti, Zaliosioms
apsauginems

zonoms irengti;
- Galimybe visiems realiu laiku stebeti oro tar5os matavimo stoteliq parodymus;
- Ekologi5ko miesto vie5ojo transpofto sistemos diegimas, laipsniSkai
ivedant nemokam4
v aLiavirn4

turintiems,,Klaipediedio korte19,,

Miesto ir uosto santykis:
- Siekis, l'ad uosto valdyme savivalda turetq sprendimo teisg ir gautq fiksuot4 kasmeting uosto
pelno dali;
- Uosto p.letra tiesiogiai proporcinga augandiai miestiediq gerovei;
- Municip,alinio (vidaus vandenq) uosto atkiirimas Klaipedoje.

Miesto infrastruktiira:
- Kiemq tvarkymo programos igyvendinimo spartinimas;
- Dalyvaujamojo biudZeto skyrimas bendruomeniq infrastruktiiriniams-bendruomeniniams
projektams igyvendinti;

er

- Komprleksinis gyvenamqjq namq kvartalq
renovavimas:
- viesqiq erdviq ir pastatq atnaujinimas
ir pritaikymas pagal universalaus dizaino principus;
- visapusiSkai jvertintq miesto infrastruktDros
pletros projektq igyvendinimas;
- PagrirLdiniq ivaLiavimlli5vaZiavimq
i/iS miesto rekonstrukcija transporto pralaidumui
uztikriinti.

Senamiesiio atgaivinimas :
- Senanriesdio grindinio dangq sutvarkymas;
- Senanrriesdio pastatq fasadq ir saugomq kulturos
paveldo objektq atnaujinimas;
- Apleistiems miesto pastatams taikomas
drausminantis nekirnojamojo turto mokesdio tarifas;
- Senosios turgavietes prekybos hales bei
aikstes sutvarkymas;
- Veiksrningq ir itraukiq senamiesdio aktyvinimo
iniciatyvq kofinansavimas;
- Istoriniq miesto objektq atstatymas.
Svietinno sistema:
- Naujq inovatyviq iSmaniq ikimokyklinio
ugdymo istaigq grupiq ir mokyklq klasiq
lrengimas,
pilietiniq Ziniq ir vertybiq diegimas, s4moningumo,
vietos identiteto ir patriotizmo ugdymas;
- Ikimokyklinio ugdymo grupese du ikimokyklinio
ugdymo pedagogai;

- SumaZiintas vaikq skaidius ikimokyklinio ugdymo
lstaigq grupese
mokykitq klasese;

ir

bendrojo ugdymo

- PadidinLtas pagalbos mokiniui specialistq skaidius ikimokyklinese
!staigose;
- Nefonrraliojo vaikq ugdymo finansavimo padidinimas;
- Pradinitl klasiq moksleiviams nemokamos popamokines
veikros;
- Pedagogq rengimas ir pritraukimas;

- Stipendijos abiturientams, pasirinkusiems studijas Klaipedos
auk5tosiose mokyklose.
Sociokulturin€s paslaugos, sveikata ir sportas:
Daugiaprofilinis modernus Vakarq Lietuvos regiono tretinio lygio asmens
sveikatos
prieZi[ros ir gydymo Klaipedos universiteto centras;
- Savivallybes valdomi sveikatos paslaugq centrai pritaikyti poliklinikos statusui gauti;

-

-

Kompleksines paslaugas sutrikusios raidos ir/ar negalios vaikams ir jq Seimoms;
Visuomenes sveikatinimo paslaugq pletojimas;
Pagalbos i namus bei dienos socialines globos namuose paslaugq pletojimas;
Socialines globos namq senyvo amZiaus asmenims paslaugos;

Budindiq globotojq skaidiaus be tevq globos likusiq vaikq prieZilrai didinimas;
SavarankiSko gyvenimo namq jaunuoliams, paliekantiems vaikq globos namus
irengimas;
Socialiniq igudZiq ugdymo ir palaikymo paslaugq vaikq dienos centruose teikimas;
Nevyriausybiniq organizacijq iniciatyvq darbui su rizikos grupiq vaikais ir asmenimis
su
negalia skatinimas.
Savivalda:
-

"Klaipedos miesto ekonomines pletros strategijos "Klaipeda 2030',
igyvendinimo

uZtikrinimas;
- Klaipedos miesto strateginio pletros plano2021
-2030 metams bei miesto bendrojo plano
parenginras ir patvirtinimas;

praktikq diegimas, kontrole, atskaitomybe
ir
valdomq istaigq struktiirq optimizavimas:
gyventojrtr aptarnavimo centrai,
trumpesni nagrinejimo terminai;
vadybos sistemos
ldiegimas;
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