KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARPINSTITUCINIO
BENDRADARBIAVIMO PRIEMONIŲ PLANO: PSO EUROPOS SVEIKŲ MIESTŲ
TINKLO VII FAZĖS VEIKLOS KRYPČIŲ ĮGYVENDINIMAS PATVIRTINIMO

2021-12-22 Nr. AD1-1498
Klaipėda
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies
2 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 64 straipsnio 1 p., atsižvelgdamas į
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimą Nr. T2-152 „Dėl Klaipėdos
miesto savivaldybės dalyvavimo PSO Europos sveikų miestų tinklo VII fazėje“:
1. T v i r t i n u Klaipėdos miesto savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo priemonių
planą: PSO Europos sveikų miestų tinklo VII fazės veiklos krypčių įgyvendinimas (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas skelbiamas Klaipėdos miesto savivaldybės interneto
svetainėje.
Savivaldybės administracijos direktorius

Gintaras Neniškis
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PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2022-12-22
įsakymu Nr. AD1-1498

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO
PRIEMONIŲ PLANAS: PSO EUROPOS SVEIKŲ MIESTŲ TINKLO VII FAZĖS VEIKLOS KRYPČIŲ
ĮGYVENDINIMAS
1988 m. buvo įkurtas Sveikų miestų tinklas, Pasaulio sveikatos organizacijos (toliau – PSO) palaikoma
iniciatyva, o Klaipėda yra pirmasis miestas Lietuvoje, 2011 m. prisijungęs prie Sveikų miestų iniciatyvos bei oficialiai
tapęs šio tinklo nariu. Sveikų miestų asociacija vienija daugiau nei 1 200 miestų iš 30 valstybių ir daugiau nei 20 Baltijos
regiono miestų.
Šiuo metu įgyvendinama Sveikų miestų tinklo VII fazė, kurios pagrindinis tikslas – sveikesni ir laimingesni
miestai visiems. Tikslas iškeltas vadovaujantis 2018 m. Kopenhagoje vykusio tarptautinio miestų merų susitikimo metu
priimtu strateginiu dokumentu „Kopenhagos susitarimas. Sveikesni ir laimingesni miestai visiems. Besikeičiantis požiūris
į saugias, įsitraukiančias, tvarias ir prisitaikančias bendruomenes“. Vadovaujantis šio nutarimo nuostatomis, numatytos
VII fazės pagrindinės veiklos kryptys (temos):
- investavimas į žmones, kurie gyvena miestuose;
- urbanistinis miestų aplinkos planavimas, stiprinantis sveikatą ir gerovę;
- dalyvavimo skatinimas ir partnerystės sveikatos ir gerovės srityje;
- bendruomenės klestėjimo skatinimas ir prekių bei paslaugų prieinamumo tobulinimas;
- taikos ir saugumo skatinimas formuojant įsitraukiančią visuomenę;
- planetos saugojimas, laikantis tausojančio vartojimo ir gamybos principų.
Minimos šešios pagrindinės veiklos kryptys (temos) anglų kalboje vadinamos 6 P modeliu: people, places,
participation, prosperity, peace, planet.
Viena iš šių temų – „Urbanistinis miestų aplinkos planavimas, stiprinantis sveikatą ir gerovę“ – apima sveikatai
palankaus transporto vystymą. Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2018 m. rugsėjo 13 d. sprendimu Nr. T2-185
patvirtino Klaipėdos miesto darnaus judumo planą, kuriuo siekiama kurti geresnę ir sveikesnę miesto aplinką, siekti
gamtosauginės, socialinės ir ekonominės darnos mieste.
Kasmet rugsėjo mėnesį minima Europos judumo savaitė, kurios tikslas – skatinti gyventojus labiau rūpintis
savo sveikata, daugiau vaikščioti pėsčiomis, rinktis ekologiškas transporto priemones, taip prisidedant ne tik prie fizinio
aktyvumo skatinimo, bet ir oro taršos bei triukšmo mažinimo ir eismo saugumo gerinimo.
2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T2-152 Klaipėdos miesto savivaldybės taryba pritarė tolimesnei Klaipėdos
miesto narystei PSO Europos Sveikų miestų tinkle ir dalyvavimui šio tinklo VII fazės veiklose. Kadangi dalyvavimas turi
būti pagrįstas ir parodantis Klaipėdos miesto siekį bei prisidėjimą prie šios fazės tikslų ir atitinkamai veiklų pagal veiklos
kryptis įgyvendinimo, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras) rengia Klaipėdos miesto
savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo priemonių planą, PSO Europos sveikų miestų tinklo VII fazės veiklos
krypčių įgyvendinimui (toliau – Planas).
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Tikslai, uždaviniai, priemonės

Pradinė
Siektina
Atsakingas
reikšmė
reikšmė
vykdytojas
(2020 m.)
(2025 m.)
1. Sveiko miesto veiklos kryptis (tema): Investavimas į žmones, kurie gyvena miestuose (sveiki pirmieji gyvenimo metai,
sveikatos stiprinimas vyresniame amžiuje, pažeidžiamumo mažinimas, psichikos sveikata ir gerovė, visuomenės sveikatos
priežiūros pajėgumų stiprinimas, sveika mityba ir svoris, alkoholio žalos mažinimas, tabako kontrolė, žmogiškasis kapitalas,
socialinis pasitikėjimas ir socialinis kapitalas)
1.1. Stiprinti asmens sveikatos
1.1.1. Veikiantis daugiaprofilinis,
0 (2020)
1 (2025)
Sveikatos apsaugos
priežiūros paslaugų įstaigų statusą modernus Vakarų Lietuvos
skyrius
ir išlaikyti aukštą paslaugų
regiono tretinio lygio asmens
kokybės lygį
sveikatos priežiūros ir gydymo
Klaipėdos universitetinės
ligoninės (KUL) centras (vnt.)
1.2. Plėtoti asmens sveikatos
1.2.1 Atnaujintų, modernizuotų ir
1 (2020)
6 (2025)
Sveikatos apsaugos
priežiūros paslaugų infrastruktūrą, / ar naujai įrengtų objektų
skyrius
siekiant didesnės ir aukštesnės
skaičius (vnt.)
paslaugų aprėpties, įvairovės ir
1.2.2. Įgyvendintų pažangos
0 (2020)
9 (2025)
VšĮ Klaipėdos
kokybės
projektų skaičius (vnt.):
universitetinė
- Renovuoti VšĮ Klaipėdos
ligoninė; VšĮ
universitetinės ligoninės pastatus
Klaipėdos miesto
Liepojos g. 41, 49 ir 39
poliklinika; VšĮ
- Išplėtoti VšĮ Jūrininkų sveikatos
Klaipėdos vaikų
priežiūros centro infrastruktūrą
ligoninė; VšĮ
(naujo pastato statyba)
Klaipėdos
- Atlikti VšĮ Klaipėdos miesto
medicininės slaugos
poliklinikos pastatą (Taikos pr.
ligoninė; VšĮ
76) renovaciją ir įdiegti
Klaipėdos psichikos
atsinaujinančių energijos išteklių
sveikatos centras;
priemones
Projektų skyrius
- Rekonstruoti administracinės
paskirties pastatą (J. Karoso g.
12) į gydymo paskirties pastatą
(projekto užbaigimas)
- Atlikti VšĮ Klaipėdos vaikų
ligoninės Priėmimo skyriaus
patalpų (Donelaičio g. 5, 7, 9)
išplėtimą ir I a. sienų remontą, ir
įrengti pandusą prie VšĮ
Klaipėdos vaikų ligoninės
centrinio įėjimo
- Atlikti VšĮ Klaipėdos vaikų
ligoninės pastato (Donelaičio g.
7) šlaitinio stogo konstrukcijų
kapitalinį remontą
- Atlikti VšĮ Klaipėdos vaikų
ligoninės pastato (Donelaičio g.
9) vamzdynų kapitalinį remontą
- Atnaujinti / modernizuoti VšĮ
Klaipėdos medicininės slaugos
ligoninės pastatą (K. Donelaičio
g. 15)
- Atlikti VšĮ Klaipėdos psichikos
sveikatos centro Gydymo
paskirties pastato (Galinio pylimo
g. 3) kapitalinį remontą ir
sutvarkyti infrastruktūrą apie
pastatą
- Prisidėti prie Sveikatingumo ir
kurortologijos centro pajūrio
teritorijoje, prie neįgaliųjų
paplūdimio, įkūrimo, išvystant
viešąją infrastruktūrą
Vertinimo kriterijai (rodikliai)
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1.3. Gerinti asmens sveikatos
priežiūros paslaugų organizavimo
ir teikimo kokybę

1.4. Didinti visuomenės sveikatos
stiprinimo paslaugų teikimo
aprėptį

1.5. Skatinti valstybinių
prevencinių sveikatos programų
įgyvendinimą

1.3.1. Pacientų pasitenkinimo
ASPĮ teikiamomis asmens
sveikatos priežiūros paslaugomis
lygis (balais iš 10)
1.3.2. ASPĮ, įdiegusių kokybės
gerinimo priemones, skaičius
(vnt.) ir dalis nuo visų ASPĮ
(proc.)
1.4.1. Gyventojų, dalyvaujančių
visuomenės sveikatos
programose, dalis nuo visų
gyventojų (proc.)

9 (2020)

10 (2025)

Sveikatos skyrius
(koordinatorius),
miesto ASPĮ

5/63
(2020)

8/100 (2025)

Sveikatos skyrius
(koordinatorius),
miesto ASPĮ

32 proc.
(2020)

Klaipėdos m. VSB

1.4.2. Gyventojų, dalyvaujančių
visuomenės sveikatos
programose, susijusiose su
psichikos sveikata, dalis nuo visų
gyventojų (proc.)
1.4.3. Naujų tarpsektorinių
programų ir projektų skaičius
(vnt.)
1.4.4. Naujų jaunimui palankių
sveikatos stiprinimo paslaugų
skaičius (vnt.)
1.4.5. Naujų sveiko senėjimo
paslaugų skaičius (vnt.)
1.5.1. Tikslinės populiacijos dalis
(proc.), dalyvavusi atrankinės
mamografinės patikros dėl krūties
vėžio finansavimo programoje

5 proc.
(2020)

2 (2020)

Didėjantis
arba ne
mažesnis
kaip 32 proc.
(2025)
Didėjantis
arba ne
mažesnis
kaip 5 proc.
(2025)
5 (2025)

2 (2020)

5 (2025)

Klaipėdos m. VSB

3 (2020)

4 (2025)

Klaipėdos m. VSB

34 (2020)

Didėjantis
arba ne
mažesnis
kaip 34
(2025)
Didėjantis
arba ne
mažesnis
kaip 32
(2025)

Sveikatos skyrius
(koordinatorius),
ASPĮ, Klaipėdos m.
VSB

Didėjantis
arba ne
mažesnis
kaip 32
(2025)
Didėjantis
arba ne
mažesnis
kaip 30
(2025)

Sveikatos skyrius
(koordinatorius),
ASPĮ, Klaipėdos m.
VSB

1.5.2. Tikslinės populiacijos dalis
(proc.), dalyvavusi gimdos
kaklelio piktybinių navikų
prevencinių priemonių,
apmokamų iš Privalomojo
sveikatos draudimo biudžeto lėšų,
finansavimo programoje
1.5.3. Tikslinės populiacijos dalis
(proc.), dalyvavusi storosios
žarnos vėžio ankstyvosios
diagnostikos finansavimo
programoje
1.5.4. Tikslinės populiacijos dalis
(proc.), dalyvavusi asmenų,
priskirtinų širdies ir kraujagyslių
ligų didelės rizikos grupei,
atrankos ir prevencijos priemonių
finansavimo programoje
1.5.5. Vaikų, kuriems teiktos
dantų silantavimo paslaugos,
skaičius (asm. per metus)

32 (2020)

32 (2020)

30 (2020)

Klaipėdos m. VSB

Klaipėdos m. VSB

Sveikatos skyrius
(koordinatorius),
ASPĮ, Klaipėdos m.
VSB

Sveikatos skyrius
(koordinatorius),
ASPĮ, Klaipėdos m.
VSB

Didėjantis
Sveikatos skyrius
arba ne
(koordinatorius),
mažesnis
ASPĮ, Klaipėdos m.
kaip 730
VSB
(2025)
2. Sveiko miesto veiklos kryptis (tema): Urbanistinis miestų aplinkos planavimas, stiprinantis sveikatą ir gerovę (sveika
aplinka ir vietos, sveikatai palankus urbanistinis planavimas ir projektavimas, sveikatai palankus viešasis transportas, žaliosios
erdvės, energija ir sveikata)
730 (2020)
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2.1. Modernizuoti ir įveiklinti
Danės upės pakrančių
infrastruktūrą, panaudoti ją
rekreacijos ir turizmo skatinimui

2.1.1. Įgyvendintų pažangos
0 (2020)
1 (2025)
Miesto tvarkymo
projektų skaičius (vnt.):
skyrius; Projektų
- Įgyvendinti Danės upės
skyrius; Statybos ir
išvalymo projektą
infrastruktūros
- Įgyvendinti Danės upės
plėtros skyrius
pritaikymo laivybai projektą
2.2. Įgalinti zonas „be
2.2.1. Įgyvendintų pažangos
0 (2020)
2 (2025)
Statybos ir
automobilio“, skatinant judėjimą
projektų skaičius (vnt.)
infrastruktūros
mažiau taršiomis transporto
- Įrengti automobilių stovėjimo
plėtros skyrius,
priemonėmis ir / ar pėsčiomis
aikštelę Muzikinio teatro
Projektų skyrius
reikmėms (po Atgimimo aikšte)
- Įrengti daugiaaukštę
automobilių stovėjimo aikštelę
Bangų g.
- Įrengti automobilių stovėjimo
aikštelę teritorijoje prie Pilies g.
2A
- Įrengti daugiaaukštę stovėjimo
aikštelę Pilies g. 6A
3. Sveiko miesto veiklos kryptis (tema): Dalyvavimo skatinimas ir partnerystės sveikatos ir gerovės srityje (sveikatos
palaikymas vyresniame amžiuje, pažeidžiamumo mažinimas, fizinio aktyvumo skatinimas, sveikatos ir socialinių paslaugų
teikimo gerinimas, sveikatos raštingumo didinimas, kultūra ir sveikata)
3.1. Išplėtoti lokalius sporto ir
3.1.1. Įrengtų ir atnaujintų sporto
13 (2020)
19 (2025)
Sporto skyrius
fizinio aktyvumo taškus
objektų skaičius (vnt.)
3.1.2. Miesto mikrorajonų,
n. d.
25 (2025)
Sporto skyrius,
kuriuose įrengta fizinį aktyvumą
Miesto tvarkymo
skatinanti infrastruktūra, dalis nuo
skyrius, Projektų
visų mikrorajonų (proc.)
skyrius
3.1.3. Sporto uždarų objektų,
6 (2020)
8 (2025)
Sporto skyrius
priklausančių Klaipėdos miesto
savivaldybei ir pritaikytų
neįgaliųjų sportui, skaičius (vnt.)
3.2. Gausinti sporto
3.2.1. Įgyvendintų pažangos
0 (2020)
7 (2025)
Statinių
infrastruktūrą, skatinant gyventojų projektų skaičius (vnt.):
administravimo
fizinį aktyvumą ir sportą bei
- Modernizuoti ir/ar kitaip
skyrius; Projektų
sudaryti palankias sąlygas
atnaujinti sporto aikštynus prie
skyrius; Statybos ir
privačiam verslui,
švietimo įstaigų
infrastruktūros
investuojančiam į viešosios sporto - Pakeisti dirbtinės žolės dangą
plėtros skyrius; Turto
infrastruktūros kūrimą
(Sportininkų g. 46)
skyrius
- Įrengti dengtą futbolo maniežą
- Pastatyti naują sporto salę
šiaurinėje miesto dalyje
(Kretingos g. / Šviesos g.) - Pastatyti Sporto ir laisvalaikio
kompleksą buvusios II
vandenvietės teritorijoje
(koncesijos procedūrų vykdymas)
- Renovuoti sporto bazės pastatą
(Sportininkų g. 46)
- Renovuoti BĮ Klaipėdos miesto
lengvosios atletikos mokyklos
pastatą (maniežą)
3.3. Populiarinti fizinį aktyvumą
3.3.1. Fiziškai aktyvių gyventojų
36 (2020)
37 (2025)
Klaipėdos VSB
įvairiuose gyventojų sluoksniuose dalis Klaipėdos mieste (proc.)
(tyrimų,
ir organizuoti miesto
organizuojamų kas 4
bendruomenei aktualius sporto
m., duomenys),
renginius
Sporto skyrius, sporto
organizacijos
3.3.2. Gyventojų, tenkančių
vienai sporto organizacijai,
skaičius (asm.)

1776
(2020)

1778 (2025)

Sporto skyrius
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3.3.3. Suorganizuotų „Sportas
visiems“ renginių skaičius (vnt.
per metus)

3.4. Parengti Klaipėdos mieste
sportiško gyvenimo būdo diegimo
programą (bendradarbiaujant
Sveikatos, Švietimo ir Sporto
skyriams), atsižvelgiant į įvairias
amžiaus bei socialines grupes ir
skatinti gyventojus joje dalyvauti)

300 (2020)

350 (2025)

3.3.4. Sporto renginiuose
dalyvavusių asmenų skaičius
(asm.) ir dalis nuo visų gyventojų
(proc.).

11924/8
(2020)

14900/10
(2025)

3.4.1. Įgyvendintų sporto renginių
sklaidos programos priemonių
skaičius (vnt.)

50 (2020)

300 (2025)

3.4.2. Sveiko gyvenimo būdo
sklaidos programos priemonėse
dalyvavusių asmenų skaičius
(tūkst. asm.) ir dalis nuo visų
miesto gyventojų (proc.)

0/0 (2020)

17/10 (2025)

3.4.3. Sudarytos sąlygos
gyventojams gauti nuolaidas
sporto paslaugoms per
klaipėdiečio kortelę (ar analogišką
IT įrankį)
3.4.4. Mokinių, dalyvaujančių
sveiko gyvenimo būdo sklaidos
programos priemonėse, skaičius
(asm.) ir tikslinės grupės dalis
(proc.)

Ne (2020)

Taip (2025)

Sporto skyrius,
Informacinių
technologijų skyrius

0/0 (2020)

10000/50
(2025)

KMSA (Sporto
skyrius –
koordinatorius),
sporto organizacijos,
Klaipėdos m. VSB

255 (2020)

Ne mažiau
kaip 600
(2025)

KMSA (Sporto
skyrius –
koordinatorius),
sporto organizacijos,
Klaipėdos m. VSB

3.4.6. Klaipėdos miesto
savivaldybės valdomose sporto
bazėse suteiktų sporto paslaugų
organizacijoms skaičius per metus
(val. per metus)
3.4.7. Sporto ir fizinio aktyvumo
renginių, įtrauktų į bendrą
Klaipėdos miesto viešinimo
platformą, skaičius (vnt.)

0 (2020)

80 (2025)

Sporto skyrius

0 (2020)

400 (2025)

3.5.1. Vykdomų programų, skirtų
atskirų socialinių grupių asmenų
fizinio aktyvumo didinimui,
skaičius (vnt.), ir jų dalyvių
skaičius (asm.)

1/255
(2020)

Ne mažiau
kaip 1/500
asm. (2025)

KMSA (Sporto
skyrius –
koordinatorius),
sporto organizacijos,
Klaipėdos m. VSB
KMSA (Sporto
skyrius –
koordinatorius),
sporto organizacijos

3.6.1. Vykdytų informacijos
sklaidos renginių skaičius (vnt.
per metus)
3.6.2. Sukurta vieša prieiga
(nuolat atnaujinama) apie fizinio
aktyvumo sąlygų (ką, kur
sportuoti, bendruomeninės sporto
infrastruktūros prieinamumas ir

2 (2020)

10 (2025)

Švietimo skyrius

0/0 (2020)

1/7000
(2025)

Sporto skyrius

3.4.5. Suaugusiųjų ir neįgaliųjų,
dalyvaujančių sveiko gyvenimo
būdo sklaidos programos
priemonėse, skaičius (asm. per
metus)

3.5. Vykdyti tikslingas fizinio
aktyvumo skatinimo priemonių
atskiroms socialinėms grupėms
(kuomet šiems asmenims taikomi
specialūs metodai ir jie užsiimti
kartu su savo amžiaus asmenimis
negali)
3.6. Skleisti informaciją apie
fizinio aktyvumo naudą ir
galimybes Mieste

KMSA (Sporto
skyrius –
koordinatorius),
sporto organizacijos
KMSA (Sporto
skyrius –
koordinatorius),
sporto organizacijos,
Klaipėdos m. VSB
KMSA (Sporto
skyrius –
koordinatorius),
sporto organizacijos,
Klaipėdos m. VSB
KMSA (Sporto
skyrius –
koordinatorius),
sporto organizacijos,
Klaipėdos m. VSB
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pan.) – prieiga pasinaudojusių
asmenų skaičius (asm.)
4. Sveiko miesto veiklos kryptis (tema): Bendruomenės klestėjimo skatinimas ir prekių bei paslaugų prieinamumo
tobulinimas (bendruomenės tvarumas, sveikatos palaikymas vyresniame amžiuje, psichikos sveikata ir gerovė, sveikatai
palankus būstas ir renovacija, sveikatai palankus urbanistinis planavimas ir projektavimas, sveikata ir gerovė kaip sėkmės
rodiklis, ekonomikos modelių transformavimas, siekiant teisingos ir darnios plėtros, etiškos investicijos sveikatos stiprinimui
bei teisingai ir darniai plėtrai, universalios socialinės apsaugos „grindys“ vietiniame lygmenyje, ekonominiai sveikatos
determinantai)
4.1. Bendruomenės kultūros
4.1.1. Naujų viešųjų erdvių
0 (2020)
1 (2025)
Kultūros skyrius
poreikiams pritaikyti viešąsias
kultūrai skaičius (vnt.)
erdves
4.1.2. Renginių, organizuojamų
24 (2020)
37 (2025)
Kultūros skyrius
atnaujintoje infrastruktūroje,
skaičius (vnt. per metus)
4.1.3. Įgyvendintų pažangos
0 (2020)
1 (2025)
Kultūros skyrius,
Projektų skyrius
projektų skaičius (vnt.)
5. Sveiko miesto veiklos kryptis (tema): Taikos ir saugumo skatinimas formuojant įsitraukiančią visuomenę („Health as a
Bridge for Peace“ daugiadimensinės politikos įgyvendinimas, urbanistinių erdvių planavimas, smurto ir sužalojimų
prevencija, socialinė apsauga, sveikatos apsauga, psichinė sveikata ir gerovė)
5.1. Pritaikyti viešuosius objektus 5.1.1. Savivaldybės ir jos
0 (2020)
1 (2025)
Bendrasis skyrius,
individualių poreikių turintiems
pavaldumo įstaigų viešųjų pastatų
Statinių
asmenims
(kai jame priimami ir
administravimo
aptarnaujami gyventojai),
skyrius
kuriuose įrengtas mamos ir vaiko
kambarys ir / ar erdvė, skaičius
(vnt.)
5.1.2. Pagal universalaus dizaino
0 (2020)
6 (2025)
Projektų skyrius
principus pritaikyta senamiesčio
gatvių (vnt.)
5.2. Didinti koordinuotai vaikams 5.2.1. Didinant vaikų užimtumą
62 (2020)
70 (2025)
Švietimo skyrius
ir šeimos teikiamų švietimo
vasaros metu, suorganizuotų
pagalbos, socialinių ir sveikatos
poilsio stovyklų skaičius (vnt. per
priežiūros paslaugų bei
metus)
sociokultūrinių paslaugų įvairovę
5.2.2. Surastų socialinių partnerių
0 (2020)
4 (nuo 2023)
Švietimo skyrius,
ir prieinamumą
(jaunuolių nuo 14 m. įdarbinimui)
Jaunimo ir
skaičius (vnt.)
bendruomenių reikalų
koordinavimo grupė,
Tarpinstitucinio
koordinavimo grupė
5.2.3. Įdarbintų vaikų nuo 14 m.
1 (2020)
4 (kasmet)
Švietimo skyrius,
skaičius (asm. per metus)
Jaunimo ir
bendruomenių reikalų
koordinavimo grupė,
Tarpinstitucinio
koordinavimo grupė
5.3. Išplėsti programų, nukreiptų į 5.3.1. Ankstyvosios intervencijos
0 (2020)
30 (2025)
Tarpinstitucinio
socialinę atskirtį patiriančių vaikų programų dalyvių skaičius (asm.
koordinavimo grupė
ir jų šeimų integraciją, aprėptį, bei per metus)
vykdyti prevencines programas
5.3.2. Prevencinių priemonių
131/3840
137/3973
Klaipėdos vyr.
(pvz., tabako gaminių ir
(2020)
(2025)
policijos komisariatas
psichoaktyvių medžiagų
vartojimo kontrolės švietimo
ugdymo įstaigose, jaunimo nuo
14 m. švietimas ir prevencinių
priemonių organizavimas ir kt.)
organizavimas – priemonių
skaičius (vnt. per metus) ir
dalyvių skaičius (asm. per metus)
5.3.3. Vaikų, jaunuolių ir šeimų
22/232
25/250
Tarpinstitucinio
mokymai, susiję su pozityvių
(2020)
(2025)
koordinavimo grupė
nuostatų įtvirtinimu, socialinės
atskirties prevencija ir pan. (pvz.,
pozityvios tėvystės įgūdžių
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mokymai) – organizuotų mokymų
skaičius (vnt. per metus) ir
pasinaudojusių asmenų skaičius
(asm. per metus)
5.3.4. Specialistų (pvz.,
435/35
675/50
Tarpinstitucinio
priklausomybių konsultantų,
(2020)
(2023)
koordinavimo grupė
šeimų koordinatorių) paslaugų
plėtra – suteiktų konsultacijų
apimtis (val. per metus) ir
pasinaudojusių asmenų skaičius
(asm. per metus)
5.3.5. Vaikų, pasinaudojusių
15 (2020)
18 (2025)
Švietimo skyrius
atvirų vaikų erdvių paslaugomis,
skaičius (tūkst. apsilankymų per
metus)
5.4. Įgyvendinti priemones,
5.4.1. Miesto viešosios erdvės,
52 (2020)
82 (2025)
Viešosios tvarkos
didinančias gyventojų saugumą
kuriose užtikrintas viešosios
skyrius
tvarkos stebėjimas ir kontrolė
nuotoliniais būdais, skaičius (vnt.)
5.4.2. „Saugios kaimynystės“
6 (2020)
5 (2025)
Viešosios tvarkos
priemonės apimtyje vykdytų
skyrius
projektų skaičius (vnt. per metus)
5.4.3. Apleistų pastatų ir kitų
95 (2020)
85 (2025)
Viešosios tvarkos
objektų, kurie yra potencialaus
skyrius
pavojaus židiniai (pvz., dėl
nesaugių konstrukcijų), skaičius
(vnt.)
5.4.4. Suorganizuotų renginių
464 (2020)
474 (2025)
Klaipėdos vyr.
(saugumą didinančiais tikslais)
policijos komisariatas
skaičius (vnt. per metus)
5.4.5. Asmenų, dalyvavusių
24,3
24,6 (2025)
Klaipėdos vyr.
priemonėse, susijusiose su
(2020)
policijos komisariatas
saugumo didinimu, skaičius
(tūkst. asm. per metus)
6. Sveiko miesto veiklos kryptis (tema): Planetos saugojimas, laikantis tausojančio vartojimo ir gamybos principų (klimato
kaitos švelninimas ir prisitaikymas, apsaugota bioįvairovė ir patobulintos miesto erdvės, sveikatą stiprinanti ir darni
savivaldos politika, vanduo, atliekos ir sanitarinės sąlygos)
6.1. Parengti Klaipėdos miesto
6.1.1. Parengta schema (vnt.)
0 (2020)
1 (2023)
Urbanistikos ir
želdynų tvarkymo schemą
architektūros skyrius
6.2. Išplėtoti apsaugines funkcijas 6.2.1. Apsauginę funkciją
432,65
439,92
Urbanistikos ir
atliekančius želdynus ir jų
atliekančių želdynų plotas (ha)
(2020)
(2025)
architektūros skyrius
sistemas
(informacijos
teikimas); Miesto
tvarkymo skyrius,
Projektų skyrius
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6.3. Išsaugoti biologinę įvairovę

6.4. Gerinti vandens telkinių
vandens kokybę, įskaitant
potvynių riziką mažinančias
priemones

6.2.2. Įgyvendintų pažangos
projektų skaičius (vnt.):
- Įrengti parką palei Šilutės pl.
nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr.
(rajoninis atskirasis rekreacinės
paskirties želdynas; 2.11
Bandužių II)
- Įrengti želdyną teritorijoje tarp
geležinkelio ir žemės sklypų
Upelio g. 25 ir Nendrių g. 36
- Įrengti apsauginės paskirties
želdyną prie Švyturio g.
- Įrengti želdyną palei geležinkelį
Klevų g. 6H
- Įrengti želdyną teritorijoje nuo
Veliuonos g. iki KVJU ribos
(rajoninis atskirasis rekreacinės
paskirties želdynas; 2.1 Smeltės I)
- Įrengti želdyną Tauralaukyje
prie Danės upės (centrinis
atskirasis rekreacinės paskirties
želdynas; 9.5 Luizės ąžuolo II)
- Įrengti žaliąsias jungtis 2.5
Laukininkų I ir 2.6 Laukininkų II
kvartaluose
- Įrengti želdyną Tauralaukio
šiaurinėje dalyje (centrinis
atskirasis rekreacinės paskirties
želdynas; 9.10. Dvaro slėnio I)
6.3.1. Taikytų priemonių skaičius
(vnt.) (priemonių pavyzdžiai;
sąrašas negalutinis):
- Gatvėse prie gamtinių teritorijų
(miškų, neužstatytų teritorijų,
želdynų) migracinių koridorių
gyvūnams įrengimas bei barjerų,
kliudančių laukiniams gyvūnams
išbėgti į kelius, formavimas
- Natūralių pievų įveisimas
(nešienaujami plotai) želdynuose
vabzdžių, ypač bičių, buveinių
sukūrimui, vabzdžių namelių
įveisinimas
- Lietaus sodų įrengimas
- Dirbtinės plūduriuojančios salos,
naudojamos vandens kokybei
pagerinti bei natūralių upės
pakrančių buveinėms sukurti
- Bendruomenių sodų įrengimas
su galimybe pasisodinti
vaismedžių,
vaiskrūmių, daržovių ir kt.
6.4.1. Taikytų priemonių skaičius
(vnt.) (priemonių pavyzdžiai;
sąrašas negalutinis):
- Danės upės vagos išvalymas ir
gilinimas, siekiant palaikyti
vandens kelio parametrus bei
išsaugoti natūralias ekosistemas
- Lietaus nuotekų kaupyklų ir
valymo įrenginių prie išleistuvų į

0 (2020)

6 (2025)

Projektų skyrius

0 (2020)

Ne mažiau
kaip 4
(2025)

Urbanistikos ir
architektūros skyrius,
Aplinkosaugos
skyrius

1 (2020)

2 (2025)

Miesto tvarkymo
skyrius,
Aplinkosaugos
skyrius, AB
„Klaipėdos vanduo“,
Projektų skyrius
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atvirus vandens telkinius
įrengimas
- Potvynių riziką mažinančių
priemonių diegimas

6.5. Modernizuoti geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų
šalinimo ir valymo sistemą

6.6. Įdiegti taršos matavimo,
mažinimo ir prevencijos
priemones

6.5.1. Tinklų ir įrenginių,
sudarančių inžinerinę sistemą,
kuriems neatlikta teisinė
registracija, apimtis (km)
6.5.2. Parengtas naujas Klaipėdos
miesto vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo infrastruktūros
plėtros specialusis planas (vnt.)
6.5.3. Įgyvendintų pažangos
projektų skaičius (vnt.) (per
2021–2030 m. ataskaitinį
laikotarpį):
- Rekonstruoti geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo
tinklus
- Atlikti AB „Klaipėdos vanduo“
Klaipėdos miesto vandenviečių
atnaujinimą ir remontą
- Atlikti AB „Klaipėdos vanduo“
Klaipėdos miesto nuotekų
valyklos atnaujinimą ir / ar
remontą
6.5.4. Rekonstruotų,
modernizuotų ar kitaip atnaujintų
(per 2021–2025 m. ataskaitinį
laikotarpį) vandens tiekimo tinklų
ilgis (km)
6.5.5. Rekonstruotų,
modernizuotų ar kitaip atnaujintų
(per 2021–2025 m. ataskaitinį
laikotarpį) nuotekų šalinimo
tinklų ilgis (km)
6.5.6. Bešeimininkių vandentiekio
tinklų teisinė registracija ir
perdavimas AB „Klaipėdos
vanduo“ (perimtų tinklų dalis,
nuo pripažintų „bešeimininkiais“,
proc.)
6.6.1. Vandens telkinių
monitoringo užtikrinimas
(užtikrinant vandens kokybės
monitoringą), (vnt. per metus)
6.6.2. Triukšmo prevencijos
Klaipėdos miesto savivaldybės
viešosiose vietose taisyklių
įgyvendinimo, dažninant
kontrolės reidus, stiprinimas
(reidų skaičius, vnt. per metus)
6.6.3. Išplėtoti oro kokybės
matavimo automatinių stotelių
tinklą (Savivaldybės įsigytų oro

228,5
(2020)

160 (2025)

AB „Klaipėdos
vanduo“

0 (2020)

1 (2024)

Urbanistikos ir
architektūros skyrius

0 (2020)

2 (2025)

AB „Klaipėdos
vanduo“

0 (2020)

10 (2025)

AB „Klaipėdos
vanduo“

0 (2020)

10 (2025)

AB „Klaipėdos
vanduo“

0 (2020)

50 (2025)

Turto valdymo
skyrius

9 (2020)

9 (2025)

Aplinkosaugos
skyrius

38 (2020)

50 (2025)

Viešosios tvarkos
skyrius

0 (2020)

5 (2023)

Aplinkosaugos
skyrius
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taršos matavimo prietaisų skaičius
(vnt.)

6.7. Išvalyti užterštas teritorijas

_____________________

6.6.4. Įgyvendintų pažangos
projektų skaičius (vnt.):
- Įrengti oro kokybės matavimo
stacionarią įrangą
- Įrengti mobiliąsias oro taršos
matavimo stoteles ant miesto
maršrutais važiuojančių autobusų,
užtikrinti atvirų duomenų
perdavimą
- Įrengti sąšlavų, susidarančių
gatvių valymo veikloje, laikino
saugojimo aikštelę
6.7.1. Parengtų užterštų teritorijų
tvarkymo planų skaičius (vnt.)
6.7.2. Išvalytų užterštų teritorijų
skaičius (vnt.)

0 (2020)

3 (2025)

Projektų skyrius,
Aplinkosaugos
skyrius, UAB
„Klaipėdos autobusų
parkas“

9 (2020)

10 (2025)

0 (2020)

3 (2025)

6.7.3. Įgyvendintų užterštumo
(taršos) mažinimo priemonių
skaičius (vnt. per metus,
negalutinis sąrašas):
- Geležinkelio transporto
priemonių uosto teritorijoje
elektrifikavimas, šilumvežių
uosto teritorijoje keitimas
elektriniais patraukimo robotais
- Uosto įrangai elektrifikuoti
reikalingos infrastruktūros
įrengimas
- Uosto centralizuotos energijos
tiekimo iš atsinaujinančių šaltinių
sistemos diegimas
- Triukšmo ir dulkių izoliacinių
sienučių įrengimas, akustinių
ekranų naudojimas padidėjusio
triukšmo plotuose
- Kryptingas želdynų uosto
prieigose gausinimas
- Dulkių sklaidos sulaikymo
priemonių įrengimas, dulkių
sklaidos slopinimo įrangos
įsigijimas ir plėtra birių krovinių
tvarkymo vietose
- Naujos technikos su žema ar
nuline CO2 emisija įsigijimas,
elektros energijos įkrovimo
infrastruktūros įrengimas – Uosto
ir terminalų valdymo sistemų
plėtra ir skaitmenizavimas

2 (2020)

Ne mažiau
kaip 9
(2025)

Aplinkosaugos
skyrius
Miesto tvarkymo
skyrius, Projektų
skyrius
Aplinkosaugos
skyrius, KVJUD,
uosto kompanijos

