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ĮVADAS 

Klaipėdos miesto strateginis plėtros planas 2013 – 2020 m. rengiamas įgyvendinant 
projektą „Klaipėdos miesto strateginio plėtros plano (KSP) 2013–2020 m. parengimas“ (ir baseinų 
poreikio ir išdėstymo studijos su bandomojo projekto koncepcija parengimas) įgyvendinimas“. 

Miesto savivaldybės administracija šiuo metu vadovaujasi Klaipėdos miesto plėtros 
strateginiu planu 2007 – 2013 metams, patvirtintu 2007 m. rugsėjo 27 d. Klaipėdos miesto Tarybos 
sprendimu Nr. T2-285. Dabartinio plano įgyvendinimo laikotarpis jau artėja prie pabaigos, kaip ir 
ES struktūrinės paramos skirstymo 2007 – 2013 m. laikotarpis. Planuojant naują 2014 – 2020 m. 
miesto plėtros ir vystymo etapą būtina atsižvelgti ir įvertinti perspektyvas, galimas plėtros kryptis, 
ES struktūrinės paramos galimybes. Projektas skirtas pagerinti Klaipėdos miesto savivaldybės 
veiklos valdymą, tobulinti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos viešojo administravimo 
gebėjimus, taip pat prisideda prie darnios viso miesto plėtros.  

Rengiant naują strateginį plėtros planą 2013 – 2020 metams, bus peržiūrima esama miesto 
vizija, prioritetai, tikslai, uždaviniai. Daugiausia dėmesio, rengiant šį dokumentą, bus skiriama 
plėtros prioritetų, tikslų, uždavinių formavimui darbo grupėse ir visuomenėje, bendrų sprendimų 
priėmimui.  

Šiame pateiktame dokumente pateikta Klaipėdos miesto aplinkos ir išteklių analizė 
įvairiais aspektais: 

• atlikta Klaipėdos miesto strateginio plėtros plano 2007-2013 metams įgyvendinimo 
eigos ir rezultatų analizė; 

• atlikta aplinkos ir išteklių analizė; 

• atlikta Klaipėdos miesto savivaldybės sistemoje veikiančių įstaigų ir įmonių 
vidinių išteklių analizė; 

• atlikta Savivaldybei aktualių strateginio planavimo dokumentų analizė; 

• atlikta Užsienio miestų strategijų rengimo patirties analizė. 

Klaipėdos miesto strateginį plėtros planą 2013-2020 metams planuojama parengti iki 2012 
m. liepos mėn. 

Strateginio plėtros plano rengimo etapai 

Metai Etapas 

Aplinkos ir išteklių analizė 
2011-2012 Klaipėdos miesto savivaldybės bendruomenės lūkesčių išsiaiškinimas 

(Apklausa) 
Klaipėdos miesto strateginio plėtros plano koncepcijos parengimas 
Viešųjų diskusijų dėl miesto vizijos, strateginio plėtros plano prioritetų 
nustatymo, tikslų, uždavinių, priemonių ir rodiklių formavimas 
Klaipėdos miesto strateginio plėtros plano 2013-2020 m. projekto, plano 
įgyvendinimo progresą nusakančių rodiklių sistemos parengimas, stebėsenos 
vykdymo tvarkos atnaujinimas 
Pristatymas visuomenei 

2012 

Leidinio „Klaipėdos miesto strateginis plėtros planas 2013-2020 m.“ išleidimas 

Rengiant Klaipėdos miesto strateginį plėtros planą 2013-2020 metams numatoma atlikti: 

• Gyventojų apklausą – 1 vnt.; 
• Viešą diskusiją vizijos peržiūrėjimui – 1 vnt.; 
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• Viešus strateginio plėtros plano svarstymo renginius – 2 vnt.; 
• Baigiamąjį Klaipėdos miesto strateginio plėtros plano 2013-2020 m. pristatymą – 1 

vnt. 

Užtikrinant darnią ir kryptingą plano rengimo eigą bus organizuojami darbo grupių 
posėdžiai viso plano rengimo metu. 

Klaipėdos miesto strateginio plėtros plano rengimo procesas 

 

 

Strateginio plėtros plano rengimas vykdomas vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės 
tarybos patvirtintu strateginio planavimo tvarkos aprašu („Klaipėdos miesto savivaldybės 
strateginio planavimo tvarkos aprašas“, T2-268, 2011 m. rugsėjo 22 d.) ir kitais teisės aktais bei 
dokumentais. 

Suteikiamų paslaugų ir siekiamų rezultatų tikslinis ilgalaikis poveikis visuomenei:  

1. Efektyvesnis miesto strateginis plėtros planavimas.  

2. Aiškesnė ir nuoseklesnė tvari miesto plėtra.  

3. Pagrįsti ir realūs miesto strategijos įgyvendinimo veiksmai.  

4. Pagrindinių miesto socialinių, demografinių, ekonominių rodiklių gerėjimas.  

Visi siekiai nukreipti gyvenimo kokybės gerinimui Klaipėdos mieste, integruojant 
gyventojus, verslo aplinką, valstybines įstaigas bendrų rezultatų siekimui.  

Aplinkos analizė Gyventojų nuomonės tyrimas 

Strateginio plėtros plano koncepcijos sukūrimas 

Strategijos formavimas 

Priemonių plano sudarymas 

Stebėsenos sistemos sukūrimas 

Klaip ėdos miesto strateginis plėtros planas 2013-2020 m. 
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1 KLAIP ĖDOS MIESTO STRATEGINIO PL ĖTROS PLANO 2007-2013 
METAMS ĮGYVENDINIMO EIGOS IR REZULTAT Ų ANALIZ Ė 

Klaipėdos miesto savivaldybė, viena iš pirmųjų Lietuvoje, 2001 m. patvirtino ilgalaikį 
savivaldybės plėtros planavimo dokumentą – Klaipėdos miesto plėtros strateginį planą1. 2005 m. 
inicijuotas Klaipėdos miesto plėtros strateginio plano atnaujinimas. Plano atnaujinimo būtinybę 
sąlygojo ne tik pasikeitusi ekonominė ir socialinė Klaipėdos miesto ir regiono situacija. Teikiamose 
plano įgyvendinimo ataskaitų išvadose buvo fiksuojama, kad nemažai plano sudėtinių dalių yra 
praradę aktualumą, pasikeitė dalies veiksmų vykdytojai, terminai, sudėtinga nustatyti kai kurių 
veiksmų įgyvendinimo indikatorius2. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, 2007 m. buvo patvirtintas 
Klaipėdos miesto plėtros strateginis planas 2007–2013 metams3 (toliau – KSP). 

Šiuo metu plano įgyvendinimo laikotarpis jau artėja prie pabaigos (kaip ir ES struktūrinės 
paramos skirstymo 2007-2013 m. laikotarpis). Artėjant 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos 
laikotarpiui bei pasikeitus ekonominei bei socialinei situacijai (pasaulinė finansinė krizė, blogėjanti 
demografinė situacija, augančios socialinės problemos ir kt.) tiek Klaipėdos mieste, tiek visame 
regione, būtina atsižvelgti ir įvertinti galimas tendencijas ir plėtros kryptis bei tai integruoti į naują 
Klaipėdos miesto strateginį plėtros planą 2013-2020 metams. 

Klaipėdos miesto strateginis plėtros planas 2013-2020 metams bus rengiamas VII etapais: 

I etapas. Aplinkos ir išteklių analizė. 

II etapas. Klaipėdos miesto savivaldybės bendruomenės lūkesčių išsiaiškinimas, atliekant 
gyventojų apklausas. 

III etapas. Klaipėdos miesto strateginio plėtros plano koncepcijos parengimas atliktų tyrimų 
pagrindu. 

 IV etapas. Viešųjų diskusijų dėl miesto vizijos, strateginio plėtros plano prioritetų 
nustatymo, tikslų, uždavinių, veiksmų ir rodiklių formavimo organizavimas. 

V etapas. Klaipėdos miesto strateginio plėtros plano 2013-2020 m. projekto, plano 
įgyvendinimo progresą nusakančių rodiklių sistemos parengimas, stebėsenos vykdymo tvarkos 
atnaujinimas. 

VI etapas. Pristatymas visuomenei. 

VII etapas. Leidinio „Klaipėdos miesto strateginis plėtros planas 2013-2020 m.“ išleidimas. 

 

„Klaipėdos miesto strateginio plėtros plano 2007-2013 metams įgyvendinimo eigos ir 
rezultatų analizė“ yra I etapo „Aplinkos ir išteklių analizė“ sudedamoji dalis. Ši analizė susideda iš 
tokių dalių: 

1. Klaipėdos miesto strateginio plėtros plano 2007-2013 metams rengimas, įgyvendinimas ir 
stebėsena – pateikiama trumpa apžvalga apie 2007-2013 m. strateginio plano rengimo, 
įgyvendinimo ir priežiūros procesą. 

                                                 
1 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2001 m. balandžio 26 d. sprendimas Nr. 110 
2 Klaipėdos miesto plėtros strateginio plano parengimo koncepcija, patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės 

tarybos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimas Nr. T2-124. 
3 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimas Nr. T2-285 „Dėl Klaipėdos miesto 

plėtros strateginio plano pakeitimo“. 
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2. Plano įgyvendinimo analizė – pateikiama vizijos, prioritetų rodiklių pasiekimo ir 
tendencijų apžvalga, uždavinių ir veiksmų pasiekimo analizė.  

3. Išvados ir rekomendacijos – nustatomos plano įgyvendinimo sėkmę/nesėkmes lėmusios 
priežastys, pateikiamos plano rekomendacijos dėl KSP įgyvendinimo proceso efektyvumo 
tobulinimo. 

 

Ši analizė parengta dokumentinių tyrimų metodu, analizuojant šiuos dokumentus: Klaipėdos 
miesto plėtros strateginis planas 2007–2013 metams, Klaipėdos miesto strateginio plėtros plano 
įgyvendinimo monitoringo 2007-2010 metų ataskaitos (toliau – ataskaitos), Klaipėdos miesto 
strateginio plėtros plano įgyvendinimo priežiūros sistema4 (toliau – KSP priežiūros sistema), 
Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašas5 (toliau – KSP tvarkos 
aprašas). Analizuojant vizijos ir prioritetų rodiklių raidą, naudoti Statistikos departamento prie LRV 
ir kitų oficialių šaltinių (AB „Klaipėdos vanduo“, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos 
Aplinkos apsaugos agentūros ir kt.) ataskaitos bei pateikiami duomenys. Papildomą reikalingą 
informaciją suteikė Klaipėdos miesto savivaldybės administracija. Į šios analizės rezultatus bus 
atsižvelgiama rengiant naują KSP strategijos redakciją.  

 

                                                 
4 Patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 31 d. sprendimas Nr. T2-277. 
5 Patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2003 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. 1-243, pakeistas 2011 

m. rugsėjo mėn. 22 d. sprendimu Nr. T2-268. 
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1.1. PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZ Ė  

Šioje Klaipėdos miesto strateginio plėtros plano 2007-2013 metams įgyvendinimo eigos ir 
rezultatų analizės dalyje strategijos įgyvendinimas vertinamas kiekybiniu ir kokybiniu požiūriu, 
trumpai apžvelgiant įgyvendinimo sėkmę ir nesėkmes lėmusias priežastis.  

Klaipėdos miesto strateginiame plėtros plane 2007-2013 metams buvo patvirtinta Klaipėdos 
miesto vizija: 

  

KSP numatyti 5 prioritetai atitinkantys vizijos aspektus ir sudarantys prielaidas jos 
įgyvendinimui. KSP prioritetų, tikslų ir uždavinių struktūra pateikiama 1.1.1 pav. 

1.1.1 pav. KSP struktūra 

 

Daugiausiai veiksmų skirta 4 prioriteto įgyvendinimui, kuriame numatyta gyvenamojo 
fondo, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų, kultūros ir sporto sričių plėtra ir gerinimas. 
Mažiausiai veiksmų numatyta 1 prioriteto įgyvendinimui, skirtame verslo aplinkos gerinimui. 
Prioritetų įgyvendinimui numatytų tikslų, uždavinių ir veiksmų pasiskirstymas pateikiamas žemiau 
esančioje 1.1.1 lentelėje. 

1.1.1 lentelė. KSP tikslų, uždavinių ir veiksmų pasiskirstymas pagal prioritetus 

Prioritetas Tikslų 
skaičius 

Uždavinių 
skaičius 

Veiksmų 
skaičius 

Veiksmų dalis 
(proc.) 

1 prioritetas. Aplinkos, palankios pramonei, verslui ir 
žinių ekonomikai plėtoti, kūrimas 3 7 26 8,9 

2 prioritetas. Subalansuota infrastruktūros plėtra 3 12 74 25,3 
3 prioritetas. Jūrinio miesto vystymas 3 7 47 16,0 
4 prioritetas. Gyvenimo sąlygų gerinimas ir 
socialinio saugumo stiprinimas 5 15 95 32,4 

5 prioritetas. Švietimo ir kultūros vystymas 3 8 51 17,4 
Iš viso: 17 49 293 100,0 

KLAIP ĖDA – VAKAR Ų LIETUVOS SOSTINĖ 
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2007 m. patvirtintas KSP, tarybos sprendimu buvo keistas vieną kartą6 ir visi pakeitimai 
daryti tik veiksmų lygmeniu: 

• pakeistas veiksmo 3.3.2.8.  pavadinimas – „Atstatyti Klaipėdos pilies tūrį bei gynybinius 
pylimus, įrengiant tarptautinį konferencijų centrą ir išplečiant pilies ir miesto raidos muziejų“ 
pakeista į „Klaipėdos piliavietės atkūrimas bei pritaikymas kultūros ir turizmo poreikiams“; 

• pakeistas 3.3.1.1 veiksmo vykdytojas – „Urbanistinės plėtros departamentas, Ekonomikos 
ir strategijos departamentas“ pakeista į „Klaipėdos miesto savivaldybė“; 

• netekusiais galios pripažinti 2.2.1.1, 2.2.1.4, 2.2.5.3, 4.3.3.1, 5.2.1.8, 5.2.2.4, 5.2.3.1, 
5.2.3.2 veiksmai7.  

 

Klaipėdos miesto strateginio plėtros plano įgyvendinimo priežiūros sistemoje numatyta trijų 
lygių rodiklių sistema (žr. 1.1.2 pav.) bei kokybinis rodiklių vertinimas.  

1.1.2 pav. KSP rodiklių sistema 

 

Visų trijų lygių rodikliai, taip pat vizijos ir prioritetų lyginamieji rodikliai (atitinkami 
Klaipėdos miesto savivaldybės rodikliai lyginami su Vilniaus, Kauno, Šiaulių miesto ir Lietuvos 
rodikliais), pateikiami kasmetinėse KSP įgyvendinimo metinėse ataskaitose. Šiose ataskaitose 
pateikiami rodikliai daugiausia naudojami atliekant veiksmų plano kiekybinį vertinimą, tačiau, jų 
raida ir tendencijos, naudojami ir kokybiniam KSP vertinimui. 

Analizės rengimo metu buvo vertinami veiksmų plano įgyvendinimo pasiekimai iki 2011 
m., tačiau didžiosios dalies veiksmų įgyvendinimo laikotarpio pabaiga numatyta vėlesnė, plano 
pasiekimų vertinimas pagal planuotų/įvykdytų veiksmų dalį būtų nekorektiškas, todėl toliau 
esančiuose skyriuose KSP įgyvendinimas vertinamas naudojant vienpolę trijų gradacijų skalę (2-1-
0). Visi veiksmai buvo matuojami suteikiant jiems atitinkamas reikšmes: 2 – veiksmas 
įgyvendintas, 1 – veiksmas vykdomas arba iš dalies vykdomas, 0 – veiksmas nevykdomas arba 

                                                 
6 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 22 d. sprendimas Nr. T2-267 „Dėl Klaipėdos miesto 

savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-285 „Dėl Klaipėdos miesto plėtros strateginio plano 
pakeitimo“ pakeitimo“  

7 Siekiant realistiškai įvertinti plano įgyvendinimo pažangą, šie veiksmai įtraukti į 1.2 dalyje atliekamą plano 
įgyvendinimo pasiekimo analizę, kur priskiriami prie „nevykdytinų“ priemonių. 
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neįvykdytas. Svertinis veiksmų, uždavinių, tikslų ir prioritetų koeficientas apskaičiuotas pagal 
formulę:  

 

kur: ki – vertinimo varianto svorio koeficientas, ni,j – i veiksmo atsakymas į alternatyvą, Ni – 
i veiksmo bendras atsakymų skaičius. 

Deformalizuojant indeksų reikšmes taikomi šie prasminiai intervalai: 1) 0,00-0,66 – 
„nevykdoma“, 2) 0,67-1,33 – „vykdoma“, 3) 1,34-2,00 – „įgyvendinta“. Veiksmai plane numatyti 
iki 2013 metų (kai kurių įgyvendinimas numatytas po 2013 metų), tačiau atsižvelgiant į tai, kad 
analizės rengimo metu8 buvo patvirtintos 2007-2010 metų kasmetinės ataskaitos – analizėje 
indeksuoti veiksmai vykdyti 2007-2010 metais bei pateikiama reikšmė veiksmų, kurių 
įgyvendinimas išlieka aktualus ir jie bus vykdomi iki 2013 metų ar vėlesniu periodu. 

 

                                                 
8 2011 metų gruodžio mėn. – 2012 vasario mėn. 
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1.2 VIZIJOS RODIKLIAI  

Vizijos įgyvendinimui matuoti numatyta 15 rodiklių, parodančių KSP poveikį 3 pagrindinių 
sričių – visuomenės, ekonomikos ir aplinkos – raidai ir tendencijoms, atsižvelgiant į nustatytas 
siekiamybes 2020 m.  

Kadangi didžioji dalis šių rodiklių buvo nustatyti 2001 m. patvirtintame KSP, toliau 
pateikiama vizijos rodiklių dinamika 2000-20109 m., vertinama rodiklių tendencijų kryptis (ar 
rodikliai per analizuojamą laikotarpį sąlyginai didėjo/gerėjo ar mažėjo/blogėjo) bei tikimybė 
pasiekti numatytus rodiklius (atsižvelgiant į stebimas rodiklių tendencijas, prognozuojama ar bus 
pasiektas 2020 metams nustatytas rodiklis). 

 

                                                 
9 Kai kurie rodikliai patikslinti pagal Statistikos departamento prie LRV ir kitų šaltinių pateikiamus duomenis. 
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1.2.1 lentelė. Vizijos rodikliai 2000-2010 m. 

 
Rodiklio pavadinimas/metai 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Siekiamybė 2020 m. 

Nuokrypis ir 
tikimyb ė pasiekti 

rodikl į 
1. Gyventojų skaičiaus metinė kaita (proc.) -0,56 -0,37 -0,45 -0,75 -0,75 -0,77 -0,74 -0,69 -0,66 -0,37 ≥1  
2. Vidutinė būsimo gyvenimo trukmė 
(Klaipėdos apsk.) 

71,6 71,84 72,62 72,35 71,64 71,61 71,57 72,85 73,68 74,13 ≥76  

3. Vidutinis mėnesinis bruto darbo 
užmokestis (Lt) 

1.059 1.087 1.161 1.220 1.384 1.617 1.921 2.290 2.224 2.158 ≥5.700  

4. Gyventojų apsirūpinimas gyvenamuoju 
plotu (vienam gyventojui vidutiniškai tenka 
kv. m naudingojo ploto) 

19,5 19,6 20 20,2 20,5 20,8 21,2 22,2 22,4 23,2 ≥32 
 

V
IS

U
O

M
E

N
Ė

 

5. 10.000-ių gyventojų tenka mokinių ir 
studentų  

2.491 2.617 2.717 2.774 2.737 2.689 2.669 2.621 2.473 2.303 ≥3.000  

6. BVP, tenkantis vienam gyventojui 
Klaipėdos apskrityje (tūkst. Lt) 

15,3 16,1 17,4 18,7 22,1 25,3 29,9 33,5 29,6 32,2 ≥ 80  

7. BVP, tenkantis vienam gyventojui 
Klaipėdos apskrityje, palyginti su šalies 
vidurkiu (proc.) 

109,3 107,4 105,3 102,7 104,5 103,7 102,2 101,0 108,0 111,3 ≥ 120 
 

8. Nedarbo lygis (proc.). (Klaipėdos aps.) 17,0 12,3 12,5 12,7 7,0 6,8 4,1 7,2 14,1 18,2 ≈ 4  
9. Užimtumo lygis Klaipėdos apskrityje (15 
m. ir vyresnių gyventojų,) (%) 

59,2 60,9 60,1 60,4 63,2 63,4 64,4 64,0 61,4 59,9 ≥ 65  

10. Verslumo lygis (smulkių ir vidutinių 
įmonių  skaičius tūkstančiui gyventojų) 

- 23,0 22,5 22,0 22,7 22,6 24,8 26,7 28,0 27,5 ≥ 37,5  

11. Tiesioginės užsienio investicijos, 
tenkančios vienam gyventojui (tūkst. Lt) 

5,3 5,2 5,8 6,5 6,5 6,8 9,9 10,8 11,8 13,3 ≥ 20  

E
K

O
N

O
M

IK
A

 

12. Materialinės investicijos, tenkančios 
vienam gyventojui (tūkst. Lt) 

3,9 3,8 3,2 6,1 9,5 10,7 12,2 11,0 5,5 4,3 ≥ 12  

13. Aplinkos oro kokybė, neviršijanti DLK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <1  
14. Paviršinių vandenų kokybė (atitikimas ES 
Vandenų direktyvai 2000/60/EC,) 

pat. pat. pat. pat. pat. pat. pat. pat. pat. pat. gera  

15. Antrinių žaliavų surinkimas (proc.) n.d. n.d. n.d. 6,6 n.d. n.d.2 9,3 10,1 4,1 1,6 40  
- plastikas n.d. n.d. n.d. n.d. 0,3 0,6 0,8 0,6 0,2 0,1 3  
- stiklas n.d. n.d. n.d. n.d. 1,0 1 1,4 1,1 0,6 0,6 4  

A
P

LI
N

K
A

 

- popierius n.d. n.d. n.d. n.d. 5,4 4,8 6,5 6,0 3,2 0,8 8  
Ženklų paaiškinimas: 

 Rodiklis sąlyginai didėja/gerėja  Rodiklis sąlyginai mažėja/blogėja  Rodiklis nekinta 

 Prognozuojama, jog rodiklis nebus pasiektas  Nėra aišku, ar rodiklis bus pasiektas  Prognozuojama, jog rodiklis bus pasiektas 
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Kaip matome iš pateiktų duomenų, dauguma rodiklių iki 2007-2008 m. didėjo/gerėjo, tačiau 
2009 m. stebimas daugelio rodiklių sumažėjimas. Tai siejama su pasaulinės-ekonominės krizės 
padariniais, turėjusiais įtakos visoms sritims. Prognozuojama, kad 2020 m. bus pasiekti tik 2 
rodikliai: „Vidutinė būsimo gyvenimo trukmė“ ir „Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios 
vienam gyventojui (tūkst. Lt)“. Numatoma, jog didžioji dalis numatytų rodiklių 2020 m. nebus 
pasiekti, todėl rengiant KSP 2013-2020, siūloma peržiūrėti ir patikslinti numatytus rodiklius bei jų 
siektinas reikšmes. 

Šios reikšmės taip pat lyginamos su Vilniaus, Kauno ir Šiaulių miestų savivaldybių 
atitinkamomis rodiklių reikšmėmis bei Lietuvos vidurkiais. Tokiu būdu galima objektyviau įvertinti 
Klaipėdos miesto rodiklių situaciją ir tendencijas konkurencingų Lietuvos miestų ir visos Lietuvos 
kontekste. Toliau pateikiami vizijos palyginamieji rodikliai 2007-2010 m. ir jų tendencijos. Kadangi 
nėra pateiktos kitų miestų siektinos reikšmės, galima tik palyginti atskirų teritorinių vienetų rodiklių 
kryptingumą ar pačius rodiklių dydžius (žr. 1.2.2 lentelę). 

1.2.2 lentelė. Lyginamieji vizijos rodikliai su didžiaisiais Lietuvos miestais ir Lietuvos vidurkiu 2007-
2010 m. 

Rodiklio Nr.  Terito 
rija  Metai 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 
2007 -0,74 71,57 1.921 21,2 29,9 102,2 4,1 64,4 24,8 9,9 12,2 
2008 -0,69 72,85 2.290 22,2 33,5 101,0 7,2 64,0 26,7 10,8 11,0 
2009 -0,66 73,68 2.224 22,4 29,6 108,0 14,1 61,4 28,0 11,8 5,5 
2010 -0,37 74,13 2.158 23,2 32,2 111,3 18,2 59,9 27,5 13,3 4,3 

K
la

ip
ė
do

s 
m

. 
sa

v.
 

Kryptis             
2007 0,15 70,82 2.163 24,7 45,8 156,7 4,5 67,4 33,1 36,9 21,1 
2008 0,24 71,90 2.540 25,2 51,4 155,0 6,3 67,7 36,0 37,9 18,6 
2009 0,44 73,22 2.413 24,4 41,9 153,0 14,3 62,6 37,7 36,1 8,8 
2010 0,36 73,79 2.364 25,0 43,2 149,2 16,2 62,2 37,0 37,8 4,9 

V
iln

ia
us

 m
. 

sa
v.
 

Kryptis             
2007 -0,70 71,82 1.802 22,2 28,1 96,3 4,2 66,2 24,9 6,3 10,1 
2008 -0,71 72,89 2.136 23,4 32,1 96,7 5,9 64,2 25,9 6,7 8,4 
2009 -0,93 73,96 2.043 24,3 26,0 94,8 13,1 60,4 27,1 8,4 3,3 
2010 -1,04 74,33 1.963 25,2 27,5 95,0 16,9 57,7 26,8 10,0 2,9 

K
au

no
 m

. 
sa

v.
 

Kryptis             
2007 -0,50 70,53 1.613 21,4 20,7 71,0 4,4 61,5 19,6 2,0 9,4 
2008 -1,04 71,89 1.944 21,8 23,6 71,0 5,5 63,1 20,5 1,9 9,0 
2009 -0,66 73,00 1.814 22,2 19,3 70,4 14,2 58,5 21,4 1,8 4,4 
2010 -0,60 73,00 1.756 23,0 20,8 71,8 18,9 54,5 20,7 2,3 2,8 

Š
ia

ul
ių

 m
. 

sa
v.
 

Kryptis             
2007 -0,54 70,92 1.802 24,4 29,2 - 4,3 64,9 17,6 10,5 9,4 
2008 -0,55 71,94 2.152 24,9 33,2 - 5,8 64,3 18,8 9,5 8,6 
2009 -0,49 73,10 2.056 24,9 27,4 - 13,7 60,1 19,5 9,9 4,7 
2010 -0,62 73,45 1.988 25,8 28,9 - 17,8 57,8 19,1 11,0 3,6 Li

et
uv

a
 

Kryptis       -      
 
Ženklų paaiškinimas 

     – rodiklis sąlyginai didėja/gerėja                                             – rodiklis sąlyginai mažėja/blogėja  
 – rodiklio kryptis kintanti                                              

 

Lyginant su kitais didžiaisiais miestais bei Lietuvos vidurkiu, Klaipėdos miesto savivaldybės 
vizijos rodiklių dinamika yra panaši. Skiriasi tik kelių rodiklių kryptys: Klaipėdos mieste, kaip ir 
Vilniuje, tačiau skirtingai nei kituose lyginamuose teritoriniuose vienetuose, gerėja gyventojų 
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metinės kaitos rodiklis ir panašiai kaip Šiaulių mieste – didėja BVP, tenkančios vienam gyventojui, 
dalis. Taip pat galima pažymėti, jog visuose didžiuosiuose miestuose ir Lietuvoje visuomenės 
sričiai skirtų rodiklių tendencijos yra geresnės nei ekonomikos srities. Aplinkos srities rodiklių 
palyginti nepavyko, dėl duomenų apie kitų miestų atitinkamus rodiklius trūkumo. 

Lyginant atskirų rodiklių dydžius, ryškiau išsiskiria tik keletas Klaipėdos miesto rodiklių:  

• vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis yra mažesnis tik už Vilniaus miesto rodiklį; 

• pakankamai aukšta ir Lietuvos vidurkį viršijanti BVP, tenkančios vienam gyventojui, 
dalis; 

• sąlyginai aukštas nedarbas ir mažas gyventojų užimtumas; 

• pakankamai aukštas verslumo lygio rodiklis atsiliekantis tik nuo Vilniaus miesto. 

Visi kiti rodikliai, savo dydžiu yra panašūs į kitų didžiųjų Lietuvos miestų ir Lietuvos 
vidurkį. 
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1.3 PRIORITET Ų RODIKLIAI  

Klaipėdos miesto strateginio plėtros plano įgyvendinimo priežiūros sistemoje nustatyti  99 
rodikliai, parodantys poveikį visų 5 prioritetų lygiu. Informacija apie rodiklius renkama ir teikiama 
tvirtinti kasmet. Priešingai nei vizijos rodikliai, prioritetų rodikliams nenumatytos siekiamybės, 
todėl sunku vertinti prioritetų pasiekimo sėkmę ir poveikį vizijos pasiekimui. Tačiau analizuojant 
prioritetų rodiklių raidą galima įžvelgti bendras KSP prioritetų rodiklių tendencijas. Toliau 
analizuojami kiekvieno prioriteto rodikliai atskirai10.  

1.3.1 lentelė. 1 prioriteto „Aplinkos, palankios pramonei, verslui ir žini ų ekonomikai plėtoti, kūrimas“ 
rodikliai 2007-2010 m. 

Rodi
klio 
Nr. 

Rodiklio pavadinimas 2007 2008 2009 2010 Kryp
tis 

1.1. Tiesioginių užsienio investicijų metinis pokytis 
(proc.). 45,0 8,5 9,0 9,8  

1.2. Materialinių investicijų metinis pokytis (proc.). 12,9 -10,1 -50,4 -22,6  

1.3. Naujai įsisteigusių veikiančių įmonių (ūkio subjektų) 
skaičius. 396 293 -91 166  

1.4. Išduotų individualios veiklos verslo liudijimų 
skaičius. 16.610 19.139 7.238 4.584  

1.5. Įmonių, savo veikloje taikančių inovacijas, skaičius 
(pagal tyrimų duomenis).  20 11 n.d. 8  

1.6. Klaipėdos LEZ įsisteigusių įmonių skaičius. 15 15 15 16  

1.7. 
Teritorijų, tinkamai paruoštų investuotojams, plotas 
palyginti su visu numatytų pramoninių teritorijų plotu 
(proc.).  

- 20 20 42 
 

1.8. Savivaldybės teikiamų 3 ir 4 lygių  elektroninių 
viešųjų paslaugų skaičius.  - 1 2 23  

1.9. 
Asmenų, besinaudojančių savivaldybės teikiamomis 3 
ir 4 lygių  elektroninėmis viešosiomis paslaugomis, 
skaičius. 

- - 572 602 
 

1.10. NVO atstovų, dalyvaujančių savivaldybės komisijų ir 
darbo grupių veikloje, skaičius.  17 36 54 50  

 
Ženklų paaiškinimas 

     – rodiklis sąlyginai didėja/gerėja                                               – rodiklis sąlyginai mažėja/blogėja  
 – rodiklio kryptis kintanti                                              

 

1 prioriteto įgyvendinimui matuoti, numatyta tik 10 rodiklių – mažiausiai iš visų prioritetų. 
Kaip matome iš pateiktų duomenų, stebimos neigiamos tendencijos rodiklių, rodančių verslo 
subjektų ir investicijų pokyčius. Rodikliai, kuriais analizuojamos savivaldybės teikiamos viešosios 
paslaugos, Klaipėdos LEZ, NVO veikla bei investuotojams paruoštos teritorijos – gerėja/didėja, 
tačiau pakankamai nežymiai. 

Su kitais miestais ir Lietuvos vidurkiu palyginami tik du 1 prioriteto rodikliai, kurių 
dinamika pavaizduota žemiau esančiuose 1.3.1 ir 1.3.2 paveiksluose. Kaip matome iš pateiktų 

                                                 
10 Šioje dalyje pateikiamos rodiklių 2007-2010 m. reikšmės ir vystymosi tendencijos (rodiklis sąlyginai didėja/gerėja ar 
rodiklis sąlyginai mažėja/blogėja), o jų pokyčius galėjusios įtakoti sąlygos apžvelgiamos 2 skyriuje „Esamos būklės 
analizė“. 
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duomenų, Klaipėdos miesto TUI pokytis, lyginant su didžiaisiais Lietuvos miestais buvo 
didžiausias 2007 ir 2008 m., o 2009 didesnis TUI pokytis fiksuojamas Kauno mieste, 2010 m. – 
Kauno ir Šiaulių miestuose. Materialinės investicijos visuose didžiuosiuose miestuose sumažėjo 
2008 m., prasidėjus ekonominei krizei.  

1.3.1 pav. Tiesioginių užsienio investicijų metinis pokytis (proc.) didžiuosiuose Lietuvos miestuose 
2007-2010 m. 

 

1.3.2 pav. Materialinių investicijų metinis pokytis (proc.) didžiuosiuose Lietuvos miestuose 2007-2010 
m. 

 

1.3.2 lentelė. 2 prioriteto „Subalansuota infrastrukt ūros plėtra“ rodikliai 2007-2010 m. 

Rodi
klio 
Nr. 

Rodiklio pavadinimas 2007 2008 2009 2010 Kryp
tis 

2.1. Bendras gatvių ilgis (km).  301,6 314,6 305,2 310,0  
2.2. Gatvių su asfalto danga ilgis palyginti su 

bendru gatvių ilgiu (proc.). 82 79 76 75  
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Rodi
klio 
Nr. 

Rodiklio pavadinimas 2007 2008 2009 2010 Kryp
tis 

2.3. Bendras gatvių tankis (km/kv. km).   3,1 3,2 3,1 3,1  
2.4. Gatvių su visuomeniniu transportu ilgis (iš jo 

autobusų ir maršrutinių taksi maršrutų ilgis) 
(km). 

86,0 86,0 86,0 87,0 
 

2.5. Bendras dviračių takų ilgis (km).  70,8 72,3 81,5 81,5  
2.6. Automobilizacijos lygis (individualių 

lengvųjų automobilių skaičius  1.000-iui 
gyventojų). 

436 451 449 449 
 

2.7. Avaringumo lygis (nukentėjusiųjų eismo 
įvykiuose skaičius/100.000 gyv.).  210 172 160 146  

2.8. Vežta keleivių miesto visuomeniniu 
transportu (mln.).  32,9 31,5 31,5 36,8  

2.9. Mokamų automobilių stovėjimo vietų  
skaičius 1.000-iui gyventojų.  4,3 14,4 14,5 14,5  

2.10. Autobusų, pritaikytų neįgaliesiems, skaičius.   73 73 73 73  
2.11. Vandentiekio tinklų, įrengtų AB „Klaipėdos 

vanduo” ir Klaipėdos m. savivaldybės 
lėšomis, ilgis (km).  

6,2 5,2 34,9 10,6 
 

2.12. Įrengta nuotekų tinklų (km). 6,8 2,0 50,9 8,8  
2.13. Įrengta lietaus nuotekų tinklų (km). 0,7 0,1 8,1 2,3  
2.14. Prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų 

tinklų prisijungusių naujų vartotojų skaičius.   199,0 240,0 162,0 147,0  

2.15. Privačių investuotojų lėšomis įrengtų 
vandentiekio ir nuotekų tinklų ilgis (km).   12,0 21,6 7,9 6,9  

2.16. Privačių investuotojų lėšomis įrengtų lietaus 
nuotekų tinklų ilgis (km).   10,0 19,5 12,9 3,8  

2.17. Įrengta termofikacinių tinklų (km). 1,86 2,94 0,96 2,71  
2.18. Rekonstruotų termofikacinių tinklų ilgis 

palyginti su visu termofikacinių tinklų ilgiu 
(proc.). 

2,5 0,2 3,2 1,2 
 

2.19. Priimta eksploatacijai apšvietimo linijų (km).  13,9 11,8 0,6 4,5  
2.20. Orinių apšvietimo linijų, pakeistų 

požeminėmis kabelinėmis, ilgis palyginti su 
visu orinių apšvietimo linijų ilgiu (proc.). 

0,0 0,0 0,0 0,0 
 

2.21. Priimta eksploatacijai elektros linijų (km). 41,20 47,87 13,61 15,94  
2.22. Orinių elektros linijų, pakeistų požeminėmis 

kabelinėmis, ilgis palyginti su visu orinių 
elektros linijų ilgiu (proc.). 

0,40 0,16 0,96 0,02 
 

Dienų skaičius, kai viršijamos ribinės teršalų 
vertės per metus: 0,0 0,0 0,0 0,0  

- kietųjų dalelių (KD10) (µg/m3), 9 ir 14 9 ir 8 29 ir 33 32 ir 22  
- kietųjų dalelių (KD2,5) (µg/m3), 0,0 0,0 0,0 0,0  
- anglies monoksido (CO) (mg/m3), 0,0 0,0 0,0 0,0  
- sieros dioksido (SO2) (µg/m3), 0,0 0,0 0,0 0,0  
- azoto dioksido (NO2) (µg/m3),  0,0 0,0 0,0 1  

2.23. 

- ozono (O3) (µg/m3). 0,0 0,0 0,0 0,0  
Išleista nuotekų, iš viso (tūkst. kub. m/metus), 
iš jų: 47.327 22.092 20.592 21.543  

- išvalytų iki DLK normų, 43.597 19.952 18.753 19.418  

2.24. 

- užterštų (be valymo). 57 0 0 47  
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Rodi
klio 
Nr. 

Rodiklio pavadinimas 2007 2008 2009 2010 Kryp
tis 

2.25. Įrengtų rekreacinės paskirties želdynų plotas, 
tenkantis vienam gyventojui (m2). 10,5 11,0 11,0 11,0  

2.26. Želdynų, tenkančių vienam gyventojui, plotas 
(m2). 231 231 231 231  

2.27. Išvalytų/rekultivuotų vandens telkinių 
skaičius palyginti su visu vandens telkinių 
skaičiumi.  

1 iš 7 1 iš 7 1 iš 7 n.d. 
 

Įkurtų/atkurtų ir sunaikintų želdinių skaičiaus 
santykis: 0,0 0,0 0,0 0,0  

- medžių (vnt.),  1234/ 
1372 

2195/ 
923 

116/  
624 

376/ 
707 

 

- krūmų (vnt.),  n.d. 609/ 
527 

511/ 
692 

2.651/ 
632 

 

2.28. 

- žolynų (m2). 71.562/ 
75.640 n.d. 1.500/ 

0 
38.334/ 
20.902 

 

2.29. Atnaujintų parkų ir skverų skaičius palyginti 
su visu skverų ir parkų skaičiumi (proc.). 0,0 1,0 1,0 0,0  

2.30. Rūšiuojamų komunalinių atliekų kiekis (proc. 
nuo bendro komunalinių atliekų kiekio).  9,3 10,1 13,9 12,9  

 
Ženklų paaiškinimas 

     – rodiklis sąlyginai didėja/gerėja                                               – rodiklis sąlyginai mažėja/blogėja  
 – rodiklio kryptis kintanti                                              

 

2  prioriteto pasiekimams matuoti numatyta 30 rodiklių, rodančių susisiekimo 
infrastruktūros, inžinerinių tinklų, gamtinės aplinkos, užterštumo situaciją. Išanalizavus pateiktus 
rodiklius, galima išskirti tokias tendencijas: 

• nežymiai padidėjo bendras gatvių ilgis ir tankis, gatvių su visuomeniniu transportu, 
dviračių takų ilgis, tačiau gatvių su asfalto danga dalis – nuolat mažėja; 

• didėja automobilizacijos lygis ir mokamų automobilių stovėjimo aikštelių skaičius, 
tačiau mažėja avaringumo lygis; 

• nekinta autobusų, pritaikytų neįgaliesiems skaičius, tačiau išaugo visuomeniniu 
transportu vežtų keleivių skaičius; 

• įrengta nemažai vandentiekio, nuotekų ir lietaus nuotekų tinklų, tačiau mažėja privačių 
investuotojų lėšomis įrengiamų vandentiekio, nuotekų ir lietaus nuotekų tinklų, bei prie 
centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų prisijungusių naujų vartotojų; 

• įrengiama vis daugiau termofikacinių tinklų, tačiau sąlyginai nedidelė rekonstruotų 
termofikacinių tinklų dalis; 

• mažėja eksploatacijai priimtų elektros ir apšvietimo linijų tinklų bei pakankamai maža 
orinių linijų pakeistų požeminėmis kabelinėmis linijomis dalis;  

• pakankamai geri dienų, kai viršijamos ribinės teršalų vertės per metus ir, mažėjantys 
išleidžiamų nuotekų rodikliai, rodantys mažėjantį užterštumą; 

• nežymiai augantys rūšiuojamų komunalinių atliekų rodikliai; 

• miesto gamtinės aplinkos pokyčius rodantys rodikliai, analizuojamu laikotarpiu beveik 
nekinta arba nežymiai mažėja. 
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Dėl statistinių duomenų trūkumo, 2 prioriteto tik 6 iš 30 rodiklių palyginami pagal skirtingus 
teritorinius vienetus, be to 2.3. ir 2.5. rodikliai pateikiami tik paskutinių metų. Žemiau esančioje 
1.3.3 lentelėje pateikti šių rodiklių duomenys, iš kurių galima pastebėti kelias tendencijas: 

• Klaipėdos miesto bendras gatvių tankis yra sąlyginai mažas, tačiau dviračių takų ilgis 
atsilieka tik nuo Vilniaus miesto; 

• nuo 2008 m. Klaipėdos mieste, panašiai kaip ir Vilniuje, šiek tiek sumažėjo 
automobilizacijos lygis, priešingai nuo kitų didžiųjų miestų bei Lietuvos vidurkio, kur šis rodiklis 
pastoviai didėja. Tačiau 2010 m., lyginant su 2007 m. – šis rodiklis yra išaugęs. Nepaisant 
padidėjusio individualių lengvųjų automobilių skaičiaus  1.000-iui gyventojų –  avaringumo lygis ir 
nukentėjusiųjų eismo įvykiuose skaičius – kasmet mažėja.  

• Klaipėdos mieste sąlyginai dideli išleidžiamų nuotekų, ypač užterštų, kiekiai. 

1.3.3  lentelė. Lyginamieji 2 prioriteto rodikliai su didžiaisiai s Lietuvos miestais ir Lietuvos vidurkiu 
2007-2010 m. 

Rodiklio eilės nr. Teritorija  Metai/ rodiklio 
pavadinimas 2.3. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.24. 

2007 - - 436 210,3 32,9 47.327,0 43.597,0 57,0 
2008 - - 451 171,7 31,5 22.092,0 19.952,0 - 
2009 - 81,5 449 160,3 31,5 20.592,0 18.753,0 - 

Klaip ėdos 
m. sav. 

2010 3,1 81,5 449 145,6 36,8 21.543,0 19.418,0 47,0 
2007 - - 423 198,2 128,7 45.664,0 43.350,0 - 
2008 - - 436 143,1 131,7 44.968,4 42.526,4 - 
2009 - 82,1 444 99,6 106,5 42.876,3 41.119,8 - 

Vilniaus 
m. sav. 

2010 2,6 82,1 440 96,6 106,2 44.084,3 42.113,5 - 

2007 - - 446 278,4 47,5 26.833,0 95,0 35,0 
2008 - - 467 236,8 50,9 22.904,0 5.872,0 3,0 
2009 - 45 479 213,2 45,2 25.811,0 25.272,0 - 

Kauno m. 
sav. 

2010 5,2 45 486 185,9 46,8 25.193,0 24.308,0 - 

2007 - - 399 252,3 20,5 9.599,0 9.599,0 - 
2008 - - 407 207,8 19,7 8.200,0 - - 
2009 - 56 416 166,4 17,4 7.296,0 - - 

Šiaulių m. 
sav. 

2010 4,3 57,6 425 153,8 17,2 8.377,0 - - 
2007 - - 429 259,5 259,4 4.540.557,6 151.244,3 628,6 
2008 - - 453 187,7 261,6 4.687.119,9 126.653,2 546,0 
2009 - - 468 143,2 222,8 5.358.393,3 150.819,3 89,0 

Lietuva 

2010 - - 479 136,0 227,5 3.874.635,2 164.418,8 74,8 

 

Atsižvelgiant į šias tendencijas, galima daryti išvadas, kad Klaipėdos mieste gerėja 
susisiekimo, inžinerinė infrastruktūra, išmetama mažiau teršalų, tačiau lėta elektros tinklų plėtra, 
nepakankamai dėmesio (lėšų) skiriama miesto gamtinės aplinkos gerinimui. 
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1.3.4 lentelė. 3 prioriteto „J ūrinio miesto vystymas“ rodikliai 2007-2010 m. 

Rodi
klio 
Nr. 

Rodiklio pavadinimas 2007 2008 2009 2010 Kry
ptis 

3.1. Krovos darbai Klaipėdos valstybiniame jūrų 
uoste (mln. t). 27,4 29,9 27,9 31,3  

3.2. Atvykusių ir išvykusių keleivių skaičius 
Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste. 211.600 211.600 205.100 250.600  

3.3. Keltų linijų skaičius Klaipėdos valstybiniame 
uoste. 4 4 4 4  

3.4. Kruizinių laivų, apsilankiusių Klaipėdos 
valstybiniame jūrų uoste, skaičius. 65 46 50 45  

3.5. Turistų, atvykusių kruiziniais laivais, skaičius. 36.866 32.461 33.512 35.201  
3.6. Perduota rezervinių uosto teritorijų (ha).  - 337,5 6,2 12,4  
3.7. Rekonstruota uosto teritorijų miesto 

visuomenės poreikiams (ha). 0,0 2,8 3,1 0,2  

3.8. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto lėšos, skirtos 
miesto susisiekimo infrastruktūros plėtrai 
(tūkst. Lt). 

4.728,1 1.919,2 2.900,0 1.208,1 
 

3.9. Rekreaciniuose uostuose apsilankiusių laivų 
skaičius (per metus). 527 545 1024 1018  

3.10. Viešbučiuose, poilsio namuose ir 
sveikatingumo įmonėse apgyvendintų svečių 
skaičius.  

149,4 142,6 113,3 113,4 
 

3.11. Atvykusių užsienio turistų skaičius (kai 
keliones organizuoja ir paslaugas teikia turizmo 
įmonės).  

66.825 66.991 70.177 71.637 
 

3.12. Restauruotų  Savivaldybės saugomų kultūros 
paveldo objektų skaičius palyginti su visu 
saugomų kultūros paveldo objektų skaičiumi 
(proc.).  

6 3 1 0 
 

 
Ženklų paaiškinimas 

     – rodiklis sąlyginai didėja/gerėja                                               – rodiklis sąlyginai mažėja/blogėja  
 – rodiklio kryptis kintanti                                              

 

3 prioriteto rodikliai skirti stebėti Klaipėdos, kaip jūrinio miesto, pasiekimus. Išanalizavus 3 
prioriteto rodiklių pasiekimus, galima išskirti tokias tendencijas: 

• auga krovos darbų apimtys, o keltų linijų skaičius išlieka pastovus; 

• gerėja su turizmu susiję rodikliai: auga atvykusių ir išvykusių keleivių, užsienio turistų 
bei turistų atvykusių kruiziniais laivais skaičius, rekreaciniuose uostuose apsilankiusių laivų 
skaičius, nors atvykusių kruizinių laivų bei įvairiose įstaigose apgyvendintų svečių skaičius – 
mažėja; 

• perduota daugiau nei 350 ha rezervinių uosto teritorijų; 

• mažėja, o 2010 m. visai nebuvo, rekonstruotų saugomų kultūros paveldo objektų; 

• sumažėjusi rekonstruotų uosto teritorijų dalis visuomenės poreikiams bei mažėjančios 
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto lėšos miesto susisiekimo infrastruktūros gerinimui. 
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Su kitais didžiaisiais miestais palyginti galima tik 3.10. rodiklį „Viešbučiuose, poilsio 
namuose ir sveikatingumo įmonėse apgyvendintų svečių skaičius“. Iš pateiktų duomenų matyti, kad 
2007 m. Klaipėdos mieste apgyvendinta mažiau svečių tik už Vilniaus miestą, tačiau jau 2009 m., 
Kauno miesto rodikliai buvo geresni už Klaipėdos (žr. 1.3.5  lentelę).  

1.3.5  lentelė. Viešbučiuose, poilsio namuose ir sveikatingumo įmonėse apgyvendintų svečių skaičius 
(tūkst.) didžiuosiuose Lietuvos miestuose 2007-2010 m. 

Teritorija/metai  2007 2008 2009 2010 

Klaip ėdos m. sav.  149,4 142,7 113,3 113,4 
Vilniaus m. sav. 636,6 663,4 521,1 555,6 
Kauno m. sav. 138,8 141,8 120,3 151,8 
Šiaulių m. sav. 50,4 48,1 33,2 30,5 
Lietuvos Respublika 1.779,8 1.825,8 1.427,0 1.552,9 

 

Galima daryti išvadas, kad 3 prioritetas yra sėkmingai įgyvendinamas, geriausios 
tendencijos stebimos turizmo srityje. 

1.3.6 lentelė. 4 prioriteto „Gyvenimo sąlygų gerinimas ir socialinio saugumo stiprinimas“ rodikliai 
2007-2010 m. 

Rodi
klio 
Nr. 

Rodiklio pavadinimas 2007 2008 2009 2010 Kry
ptis 

4.1. Pastatytų naujų būstų plotas (tūkst. kv. m).  46,9 71,9 72,1 16,3  
4.2. Rekonstruotų (visiškai ar dalinai) daugiabučių 

gyvenamųjų namų skaičius. 10 14 5 1  

4.3. Bendras rekonstruotų (visiškai ar iš dalies) 
daugiabučių gyvenamųjų namų skaičius 30 44 49 50  

4.3. Renovuotų (pilnai ar dalinai) daugiabučių namų 
skaičius palyginti su daugiabučių namų, statytų 
iki 1993 m., skaičiumi (proc.). 

1,8 2,7 3,0 3,0 
 

4.4. Savivaldybės būstų (butų) dalis nuo bendro 
būstų (butų) skaičiaus (proc.) 2,1 1,8 2,3 2,4  

4.5. Laukimo (buvimo eilėje) išsinuomoti socialinį 
būstą laikas (m.). 12 12 12 12  

4.6. Daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų 
bendrijų skaičius. 316 322 329 348  

4.7. Neįgaliems pritaikytų Savivaldybės būstų (butų) 
skaičius. 21 11 4 7  

4.8. Socialinių paslaugų gavėjų skaičius. 3.278 4.308 3.253 3.283  
4.9. Socialinių paslaugų namuose gavėjų skaičiaus 

dalis nuo viso socialinių paslaugų gavėjų 
skaičiaus (proc.) 

5,2 6,2 8,3 8,9 
 

4.10. Patenkintų prašymų apsigyventi  Savivaldybės 
socialinės globos įstaigose dalis, palyginti su 
visais gautais prašymais.  

13,2 29,8 60,7 73,3 
 

4.11. Socialinės priežiūros paslaugas asmens namuose 
gaunančių suaugusių asmenų su psichine negalia 
ir senyvo amžiaus asmenų dalis nuo visų 
suaugusių asmenų su psichine negalia ir senyvo 
amžiaus asmenų, kuriems teiktinos šios 
paslaugos (proc.). 

62,7 82,2 76,5 99,3 
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Rodi
klio 
Nr. 

Rodiklio pavadinimas 2007 2008 2009 2010 Kry
ptis 

4.12. Dienos socialinės globos paslaugas gaunančių 
suaugusių asmenų su psichine negalia dalis nuo 
visų suaugusių asmenų su psichine negalia, 
kuriems yra teiktinos tokios paslaugos (proc.) 

2,6 9,4 n.d. 12,0 
 

4.13. Darbo vietų skaičius socialinėse įmonėse. 75 97 5 32  
4.14. Suaugusiųjų ir paauglių susirgimų, užregistruotų 

ambulatorinę pagalbą teikiančiose asmens 
sveikatos priežiūros įstaigose, skaičius, tenkantis 
1.000 suaugusiųjų ir paauglių.  

2.030,7 2.006,9 1.972,6 n.d. 
 

4.15. Vaikų (iki 14 m. imtinai) susirgimų, 
užregistruotų ambulatorinę pagalbą teikiančiose 
asmens sveikatos priežiūros įstaigose, skaičius, 
tenkantis 1.000 vaikų. 

2.789,4 2.738,0 2.796,8 n.d. 
 

Vaikų, sergančių fluoroze, skaičius:       
 - I vandenvietės tiekimo zonoje 265 311 390 n.d.  

4.16. 

 - II vandenvietės tiekimo zonoje. 177 197 189 n.d.  
4.17. Mirtingumas (1.000-iui gyventojų).   11,3 11,3 11,0 10,8  
4.18. Bendrosios praktikos gydytojų skaičius, 

tenkantis 10.000 gyventojų. 6,1 6,4 6,3 6,1  

4.19. Pacientų, prisirašiusių prie privačių ir viešųjų 
pirminės sveikatos priežiūros įstaigų, skaičiaus 
santykis (proc.). 

37,9/ 
62,1 

39,2/ 
60,8 

40,7/ 
59,3 

41,7/ 
58,3 

 

4.20. Sporto varžybų ir sveikatingumo renginių 
dalyvių skaičius. 35.119 46.606 45.460 45.916  

4.21. Sporto mokyklas lankančių vaikų skaičius. 3.747 3.987 3.822 3.847  
4.22. Didelio sportinio meistriškumo sportininkų 

skaičius. 43 80 78 90  

4.23. Iškovota prizinių vietų Lietuvos čempionatuose 
ir pirmenybėse, Europos ir pasaulio 
čempionatuose ir kitose tarptautinėse varžybose. 

288 415 360 309 
 

4.24. Užregistruota nusikalstamų veikų 100.000-ių 
gyventojų. 3.008 2.963 3.080 2.859  

4.25. Nepilnamečių padaryti nusikaltimai palyginti su 
ištirtais nusikaltimais (proc.). 9 10 9 6  

 
Ženklų paaiškinimas 

     – rodiklis sąlyginai didėja/gerėja                                               – rodiklis sąlyginai mažėja/blogėja  
 – rodiklio kryptis kintanti                                              

 

4 prioriteto rodikliai vaizduoja pokyčius gyvenamojo fondo, socialinių ir sveikatos 
priežiūros paslaugų, sporto bei nusikalstamumo srityse. Išanalizavus šiuos duomenis, stebimos 
tokios tendencijos: 

• rodikliai, susiję su gyvenamuoju fondu ir socialiniu būstu, paskutiniais metais mažėja 
arba auga pakankamai nežymiai: pastatytų naujų būstų, rekonstruotų daugiabučių, neįgaliesiems 
pritaikytų savivaldybės būstų rodikliai – mažėja, laukimo išsinuomoti socialinį būstą laikas keletą 
metų nesikeičia, o rekonstruotų ar renovuotų daugiabučių ir savivaldybės būstų dalis – nežymiai, 
bet didėja. Ženkliau auga tik daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų skaičius; 

• nors socialinės paslaugos gavėjų skaičius sąlyginai sumažėjo (lyginant 2010 m. 
duomenis su 2008 m., kai šis rodiklis buvo išaugęs), tačiau ženkliai išaugo socialinių paslaugų 
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namuose ir socialinės globos įstaigose poreikis bei dienos socialinės globos paslaugas gaunančių 
asmenų dalis, taip pat sumažėjo darbo vietų skaičius socialinėse įmonėse; 

• analizuojant sveikatos priežiūros paslaugų situaciją, matyti, kad vis daugiau pacientų 
renkasi privačias sveikatos priežiūros įstaigas; mažėja suaugusiųjų, bet daugėja vaikų susirgimų 
ambulatorinę pagalbą teikiančiose įstaigose; auga vaikų, sergančių fluoroze (ypač I vandenvietės 
tiekimo zonoje) skaičius. Taip pat galima pastebėti, kad iki 2009 m. augęs bendrosios praktikos 
gydytojų skaičius, paskutiniais metais sumažėjo, grįždamas į 2007 m. lygį. Bene geriausios 
tendencijos, susijusios su sveikatos priežiūra – kasmet mažėjantis mirtingumas; 

• sporto srityje stebimos geriausios 4 prioriteto tendencijos – auga sporto mokyklas 
lankančių vaikų, sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių, didelio sportinio meistriškumo 
sportininkų skaičiai. Nors 2010 m., lyginant su 2008 m. sumažėjo įvairiuose čempionatuose bei 
tarptautinėse varžybose iškovotų prizinių vietų skaičius, tačiau lyginant su 2007 m. šis rodiklis yra 
išaugęs. 

• teigiamos tendencijos ir nusikalstamumo srityje – mažėja užregistruojamų nusikalstamų 
veiklų, ypač nepilnamečių padarytų nusikaltimų dalis. 

 

Dėl statistinių duomenų trūkumo, 4 prioritete yra tik 6 rodikliai, kuriuos galima palyginti su 
kitais didžiaisiais Lietuvos miestais (žr. 1.3.7  lentelę). Išanalizavus šiuos rodiklius, galima daryti 
šias išvadas: 

• Klaipėdos mieste pastatytų naujų būstų plotas yra sąlyginai mažas, nes mažesni pastatytų 
naujų būstų plotai yra tik Šiaulių mieste, tačiau šio rodiklio dinamika 2007-2010 m. tokia pati kaip 
visoje Lietuvoje; 

• mirtingumo 1.000-iui gyventojų rodikliai, kaip ir jų dinamika, panašūs kaip ir visoje 
Lietuvoje; 

• bendrosios praktikos gydytojų skaičių rodantis rodiklis Klaipėdos mieste analizuojamu 
laikotarpiu sumažėjo, kai tuo tarpu kituose didžiuosiuose miestuose bei visoje Lietuvoje – išliko 
stabilūs arba didėjo; 

• sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičius Klaipėdos mieste yra 
pakankamai mažas, tačiau priešingai nei kituose didžiuosiuose Lietuvos miestuose – 2007-2010 m. 
šis rodiklis padidėjo; 

• Klaipėdoje, kaip ir Vilniuje 2010 m., lyginant su 2007 m., sumažėjo užregistruotų 
nusikalstamų veikų 100.000-ių gyventojų, tačiau kituose didžiuosiuose Lietuvos miestuose šie 
rodikliai augo. Be to, visuose Lietuvos miestuose, išskyrus Kauną, sumažėjo ir nepilnamečių 
padarytų nusikaltimų veikų. 

1.3.7  lentelė. Lyginamieji 4 prioriteto rodikliai su didžiaisiai s Lietuvos miestais ir Lietuvos vidurkiu 
2007-2010 m. 

Rodiklio Nr.  Teritorija  Metai 
4.1. 4.17. 4.18. 4.20. 4.24. 4.25. 

2007 46,9 11,3 6,1 35.119 3.008 9 
2008 71,9 11,3 6,4 46.606 2.963 10 
2009 72,1 11,0 6,3 45.460 3.080 9 

Klaip ėdos m. sav. 

2010 16,3 10,8 6,1 45.916 2.859 6 
2007 481,2 11,1 4,5 177.138 3.995 6 
2008 455,1 10,6 4,3 170.499 4.459 7 
2009 442,7 10,3 4,6 62.613 4.431 5 

Vilniaus m. sav. 

2010 126,0 10,1 5,0 60.613 3.730 5 
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Rodiklio Nr.  Teritorija  Metai 
4.1. 4.17. 4.18. 4.20. 4.24. 4.25. 

2007 66,6 11,8 7,3 99.243 2.558 9 
2008 129,6 11,9 7,3 92.309 2.537 10 
2009 78,4 11,6 7,8 84.937 2.879 9 

Kauno m. sav. 

2010 51,0 11,7 7,8 80.701 2.740 10 
2007 19,5 11,3 7,1 62.990 2.339 10 
2008 16,7 10,9 7,2 65.933 2.235 9 
2009 15,8 10,5 7,2 45.280 2.518 8 

Šiaulių m. sav. 

2010 4,0 11,1 7,2 51.363 2.480 8 
2007 953,2 13,5 5,4 895.224 2.185 12 
2008 1.164,1 13,1 5,4 879.631 2.325 13 
2009 1.075,1 12,6 5,5 768.225 2.492 11 

Lietuva 

2010 512,4 12,8 5,6 763.617 2.363 10 

 

Apžvelgus 4 prioriteto rodiklių dinamiką, galima daryti išvadas, kad 4 prioritetas yra 
pakankamai sėkmingai vykdomas, nors pasiekimai kai kuriose srityse yra pakankamai maži. 

1.3.8 lentelė. 5 prioriteto „Švietimo ir kult ūros vystymas“ rodikliai 2007-2010 m. 

Rodi
klio 
Nr. 

Rodiklio pavadinimas 2007 2008 2009 2010 Kry
ptis 

5.1. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų skaičius. 40 43 45 45  
5.2. Suremontuotų/rekonstruotų  ikimokyklinio 

ugdymo mokyklų skaičius nuo viso 
ikimokyklinio ugdymo mokyklų skaičiaus 
(proc.). 

7,3 19,0 9,0 11,5 
 

5.3. Vietų skaičius ikimokyklinio ugdymo įstaigose, 
tenkantis 100 vaikų. 102 92 96 97  

5.4. Bendrojo lavinimo mokyklų skaičius. 53 52 50 50  
5.5. Suremontuotų/rekonstruotų bendrojo lavinimo 

mokyklų skaičius nuo viso bendrojo lavinimo 
mokyklų skaičiaus (proc.). 

13,3 29,5 11,5 24,3 
 

5.6. Mokinių skaičius bendrojo lavinimo mokyklose. 25.310 24.082 22.626 21.206  
5.7. Mokinių, besimokančių antroje pamainoje, 

skaičius.  0,0 0,0 0,0 0,0  

5.8. Nepakankamai užpildytų mokyklų skaičius.  14 3 6 4  
5.9. Integruotų specialiųjų poreikių mokinių skaičius. 2.791 2.755 2.410 2.340  

5.10. Mokinių, besinaudojančių vienu kompiuteriu, 
skaičius. 13,0 11,0 8,9 6,5  

5.11. Švietimo įstaigų, prisijungusių prie greitaveikio 
interneto, skaičius ir dalis nuo viso švietimo 
įstaigų skaičiaus (proc.).  

77,0 90,3 100,0 100,0 
 

5.12. Sugrįžusių į mokyklas vaikų dalis nuo 
nelankančių mokyklos vaikų skaičiaus (proc.).  15,6 30,8 13,6 30,8  

5.13. Mokinių, dalyvaujančių neformaliajame 
švietime, organizuojamame Savivaldybės 
švietimo įstaigose, dalis nuo viso mokinių 
skaičiaus (proc.). 

22,0 23,9 24,3 23,2 
 

5.14. Kultūros įstaigų lankytojų skaičius (tūkst.)  1.287,6 1.117,8 1.217,6 926,7  
5.15. Kultūros centruose veikiančių mėgėjų meno 

kolektyvų dalyvių skaičius.  426 362 448 438  
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Rodi
klio 
Nr. 

Rodiklio pavadinimas 2007 2008 2009 2010 Kry
ptis 

5.16. Neįgalių žmonių, dalyvaujančių Savivaldybės ar 
jai pavaldžių įstaigų vykdomuose kultūros srities 
projektuose, skaičius.   

8.841 6.460 4.082 6.850 
 

5.17. NVO, vykdančių Savivaldybės kofinansuojamus 
kultūros srities projektus, skaičius.  69 66 47 49  

5.18. Stambių tarptautinių kultūros renginių, vykusių 
Klaipėdoje, skaičius. 22 19 14 14  

5.19. Savivaldybės teritorijoje veikiančių jaunimo 
organizacijų skaičius 30 36 39 45  

5.20. Jaunų žmonių įgyvendinamų iniciatyvų projektų, 
programų skaičius. 7 8 12 11  

5.21. Formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų 
savivaldybėje skaičius, kuriose veikia mokinių ir 
studentų savivaldos. 

37 37 37 37 
 

5.22. Jaunimo atstovų skaičius savivaldybės jaunimo 
reikalų taryboje. 6 6 6 6  

 
Ženklų paaiškinimas 

     – rodiklis sąlyginai didėja/gerėja                                               – rodiklis sąlyginai mažėja/blogėja  
 – rodiklio kryptis kintanti                                              

 

5 prioriteto rodikliai charakterizuoja pokyčius švietimo ir kultūros srityse. Išanalizavus 
pateiktus duomenis, stebimos tokios tendencijos: 

• ikimokyklinio ugdymo įstaigų, kaip ir vietų jose skaičius – auga; 

• bendrojo lavinimo mokyklų, mokinių jose skaičius mažėja, kaip ir nepakankamai 
užpildytų mokyklų skaičius; 

• mažėja integruotų specialiųjų poreikių mokinių skaičius, be to, nėra mokinių 
besimokančių antroje pamainoje, šiek tiek padidėjo sugrįžusių į mokyklas vaikų dalis; 

• auga mokyklų kompiuterizavimo lygis, visose mokyklose įvestas internetas; 

• suremontuotų/rekonstruotų ikimokyklinio ugdymo bei bendrojo lavinimo mokyklų dalis 
didžiausia buvo 2008 m., o 2009 m. sumažėjęs rodiklis vėl pagerėjo 2010 m.; 

• mokinių, dalyvaujančių neformaliame švietime, dalis nuolat auga, nors formalaus ir 
neformalaus švietimo įstaigų skaičius išlieka pastovus; 

• nepaisant didėjančio mėgėjų meno kolektyvų, veikiančių kultūros centruose, skaičiaus, 
kultūros srityje stebimos neigiamos tendencijos – sumažėjo tarptautinių kultūros renginių, kultūros 
įstaigų lankytojų skaičius, neįgaliųjų dalyvaujančių kultūros projektuose, savivaldybės 
kofinansuojamų NVO vykdomų kultūros srities projektų; 

• auga veikiančių jaunimo organizacijų, jų inicijuojamų projektų ar programų skaičius, o 
savivaldybės jaunimo reikalų taryboje dalyvaujančių jaunimo atstovų skaičius išlieka pastovus. 

 

Iš 5 prioritetui skirtų 22 rodiklių, su kitais miestais, remiantis statistiniais duomenimis, 
palyginami tik 5 rodikliai, tačiau apimantys beveik visas šio prioriteto sritis (žr. 1.3.9 lentelę). 
Išanalizavus rodiklius ir jų tendencijas, galima daryti tokias išvadas: 
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• nors Lietuvoje ikimokyklinio ugdymo įstaigų analizuojamu laikotarpiu sumažėjo, tačiau 
didžiuosiuose miestuose šis rodiklis išaugo arba liko stabilus. 100 vaikų tenkantis vietų skaičius 
šiose įstaigose varijuoja, bet galima pažymėti, kad Klaipėdos mieste šis rodiklis 2010 m. atitinka 
Lietuvos vidurkį ir yra panašus į kitų miestų rodiklius; 

• bendrojo lavinimo mokyklų bei jų mokinių skaičius visoje Lietuvoje mažėja, išskyrus 
Vilniaus miestą, kuriame tokių įstaigų skaičius šiek tiek padidėjo; 

• Klaipėdos mieste, kaip ir Vilniuje, kultūros centruose veikiančių mėgėjų meno 
kolektyvų dalyvių skaičius 2010 m., lyginant su 2007 m., padidėjo, priešingai nei kituose miestuose 
ir visoje Lietuvoje. Taip pat galima pastebėti, kad šis rodiklis yra vienas žemiausių tarp kitų 
didžiųjų miestų. 

1.3.9 lentelė. Lyginamieji 5 prioriteto rodikliai su didžiaisiai s Lietuvos miestais ir Lietuvos vidurkiu 
2007-2010 m. 

Rodiklio Nr.  Teritorija  Metai 
5.1. 5.3. 5.4. 5.6. 5.15. 

2007 40 102 53 25.310 426 
2008 43 92 52 24.082 362 
2009 45 96 50 22.626 448 

Klaip ėdos m. sav. 

2010 45 97 50 21.206 438 
2007 122 93 150 75.458 3.658 
2008 124 96 152 72.408 4.889 
2009 127 94 153 69.989 4.379 

Vilniaus m. sav. 

2010 130 94 153 67.295 4.371 
2007 76 77 94 51.374 712 
2008 76 94 90 49.302 718 
2009 82 92 88 47.131 362 

Kauno m. sav. 

2010 81 92 89 44.065 273 
2007 29 91 44 19.852 980 
2008 29 86 44 18.917 928 
2009 29 99 43 17.816 864 

Šiaulių m. sav. 

2010 29 95 43 16.577 786 
2007 649 96 1.472 489.442 62.963 
2008 654 97 1.415 464.638 58.841 
2009 642 98 1.364 440.504 59.265 

Lietuva 

2010 626 97 1.321 415.873 58.651 

 

Apibendrinant, galima pastebėti, kad gerėja ikimokyklinio ugdymo situacija, tačiau prastėja 
bendrojo lavinimo mokyklų rodikliai, pastebima pakankamai aktyvi jaunimo organizacijų veikla, o 
prasčiausia situacija – kultūros srityje. 
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1.4 VEIKSM Ų RODIKLIAI  

2010 metų ataskaitoje nurodyta, kad 2007-2010 planuota vykdyti 285 veiksmus, iš jų 53 
veiksmus – įgyvendinti. Ataskaitose taip pat nurodoma, kad įgyvendinta buvo 18 veiksmų, o 
nevykdoma arba nevykdytina – 34 veiksmai. Tačiau išanalizavus abi 2007-2010 metų ataskaitų 
formas ir patikslinus Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos (toliau – KMSA) 
darbuotojams, nustatyta, kad iki 2011 m. gruodžio mėn., buvo įvykdyti 23 veiksmai, o nevykdytini 
– 33 veiksmai. Atsižvelgiant į duomenų skirtumus, toliau šioje analizėje naudojami tyrimo metu 
gauti duomenys.  

Iš 2007-2013 metams įgyvendinti numatytų 293 veiksmų 23 jau įgyvendinti, 12 – 
nevykdytinų, o ateityje aktualiais ir vykdytinais išlieka 250 veiksmų.  

1.4.1 lentelė. Veiksmų pasiskirstymas pagal prioritetus 

Prioritetas Įgyvendinta 
veiksmų 

Vykdoma 
veiksmų 

Nevykdoma 
veiksmų 

Nevykdytini 
veiksmai 

K 

1 prioritetas. Aplinkos, palankios pramonei, 
verslui ir žinių ekonomikai plėtoti, kūrimas 4 22 0 0 1,15 

2 prioritetas. Subalansuota infrastruktūros 
plėtra 9 53 6 5 0,97 

3 prioritetas. Jūrinio miesto vystymas 2 39 6 0 0,91 
4 prioritetas. Gyvenimo sąlygų gerinimas ir 
socialinio saugumo stiprinimas 6 79 8 2 0,96 

5 prioritetas. Švietimo ir kultūros vystymas 2 43 1 5 0,92 
VISAS VEIKSM Ų PLANAS 23 236 21 12 0,97 

 

Didžiausias koeficientas (K=1,15) yra 1 prioriteto „Aplinkos, palankios pramonei, verslui ir 
žinių ekonomikai plėtoti, kūrimas“, kuriame nėra nevykdomų ar nevykdytinų veiksmų. Mažiausi 
koeficientai yra 3 prioriteto „Jūrinio miesto vystymas“ (K=0,91) ir 5 prioriteto „Švietimo ir kultūros 
vystymas“ (K=0,92), kuriuose santykinai didelė nevykdomų ir nevykdytinų veiksmų dalis. 

Tikslų lygmenyje geriausi rodikliai (koeficientas ≥1) pasiekti įgyvendinant 1 prioritetą (3 iš 
3 tikslų), o mažiausi rodikliai (koeficientas <1) – įgyvendinant 3 ir 5 prioritetus (po 1 iš 3 tikslų). 

Uždavinių lygmenyje rodikliai pasiskirstę įvairiai, tačiau pagal koeficientus didžioji 
uždavinių dalis patenka į intervalą K=0,67-1,33 – „vykdoma“. Santykinai sėkmingai vykdomas 
2.1.1. uždavinys, kurio koeficientas – 1,40, taip pat 1.1.2., 1.3.1. ir 2.2.6 uždaviniai, kurių 
koeficientai – 1,33. Mažiausi rodikliai yra 2.2.1. (K=0,25), 3.2.2. (K=0,57) ir 5.2.3 (K=0,60) 
uždavinių, kuriuose santykinai daug nevykdomų ir nevykdytinų veiksmų. 

1.4.2 lentelė. Prioritet ų, tikslų, uždavinių ir veiksmų koeficientų vidurkiai 

 Įgyvendinta Vykdoma Nevykdoma K  

Prioritetai  0 5 0 1,00 
Tikslai  0 17 0 1,00 

Uždaviniai 1 45 3 0,96 
Veiksmai 23 237 33 0,97 

Vidurkis  0,98 
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Apibendrintais duomenimis, KSP planas gali būti vertinamas kaip „vykdomas“, nes tik keli 
uždaviniai patenka į intervalus „nevykdomas“ arba „įgyvendintas“. Vidutinis plano koeficientas 
atitinka reikšmę „vykdomas“ (K=0,98) ir tai yra pakankamai aukštas balas, nes dauguma plano 
veiksmų numatyta įgyvendinti 2013 m. 

Toliau pateikiami kiekvieno prioriteto veiksmų vykdymo duomenys ir vertinimas. 
Kiekvieno prioriteto, tikslo ir uždavinio įgyvendintų, vykdomų, nevykdomų, nevykdytinų, 
suplanuotų veiksmų santykis bei jų koeficientai pateikiami 1 priede. 

 

1 prioritetas „Aplinkos, palankios pramonei, verslui ir žini ų ekonomikai plėtoti, 
kūrimas“. Bendras prioriteto įgyvendinimo lygis yra pakankamai aukštas (K=1,15), visų tikslų 
koeficientai  ≥ 1, nėra nei vieno nevykdomo ar nevykdytino veiksmo, įgyvendinti 4 veiksmai, nors 
analizuojamu laikotarpiu buvo numatyta įgyvendinti tik 3. 

Tarp prioriteto įgyvendinimui numatytų tikslų išsiskiria 1.1. tikslas „Skatinti inovacijų 
diegimą pramonėje ir versle“  (K=1,25), kurio koeficientas yra aukščiausias ir tarp visų veiksmų 
plano tikslų. Įgyvendinti 2 veiksmai: 1) 1.1.1.3 veiksmas, kurio siekis buvo paremti technologijų 
perdavimo centro prie KMTP steigimą, laikoma, kad įgyvendintas 2009 m. kuomet pasiektas 1 iš 
veiksmo rodiklių „parengta galimybių studija“; 2) 1.1.1.5 veiksmas, kuriuo įkurtas Integruoto 
mokslo, studijų ir verslo centras (slėnis) „Baltic valely“. 

Visi kiti šio tikslo veiksmai yra vykdomi, nors ne visi numatyti rodikliai fiksuojami ir 
pasiekiami: 1.1.1.4 veiksmas pradėtas vykdyti tik 2010 m. (numatytas veiksmo įgyvendinimo 
laikotarpis 2007-2013), 1.1.1.5 veiksmas, skirtas verslo inkubatorių steigimui, 2007 ir 2009 m. 
neskyrus finansavimo – nevykdytas. Laikoma, kad abu šio tikslo uždaviniai yra vykdomi, be to iš 
įgyvendinti likusių 6 veiksmų, visi yra išlaikę savo aktualumą.  

1.2 tikslas „Pritraukti vietos ir užsienio investicijas“ . Siekiant įgyvendinti šį tikslą, buvo 
numatyti 2 uždaviniai skirti pramoninių ir nepramoninių teritorijų vystymo investicinių paketų 
kūrimui bei rinkodaros plėtojimui. Visų veiksmų įgyvendinimo laikotarpio pabaiga 2013 m., visi jie 
yra vykdomi ir nei vienas nepraradęs aktualumo. Tačiau galima išskirti 1.2.1.4 veiksmą „Siekti 
išplėsti miesto ribas ir rezervuoti teritorijas pramonės įmonių plėtrai“. Remiantis Klaipėdos miesto 
strateginio plėtros plano įgyvendinimo monitoringo 2010 metų ataskaitos duomenimis, Klaipėdos 
miesto ir rajono bendruosiuose planuose nėra numatyta keisti nei vieno rajono ribas, tačiau 
numatytos teritorijos pramonės įmonių plėtrai. Veiksmo įgyvendinimas yra aktualus ir neatmetama 
galimybė jį įgyvendinti vėlesniu periodu (2013-2020 m.). 

1.3 tikslo „Kurti savivaldyb ės valdymo sistemą, patogią verslui ir gyventojams“ ir jo 
uždavinių pagrindinis siekis – gerinti savivaldybės veiklą, taikant pažangius vadybos principus, 
plėtojant elektroninių viešųjų paslaugų spektrą bei sudarant sąlygas bendruomenei dalyvauti miesto 
valdyme. 2 šio tikslo veiksmai įgyvendinti: 1) 1.3.1.1 veiksmas, kuriuo atliktas savivaldybės 
struktūros vertinimas bei patvirtintas didžiausias leistinas KMSA darbuotojų skaičius; 2) 1.3.2.5 
veiksmas, kuriuo įsteigta pasitikėjimo telefono linija, skirta išreikšti gyventojų nuomonę apie 
KMSA teikiamas paslaugas. 

 1.3.2.1 veiksmas, kuriuo numatyta kas 2 metus atlikti viešųjų paslaugų vartotojų apklausas 
ir nustatyti šių paslaugų vartotojų poreikių patenkinimo lygį, 2008 ir 2010 m. dėl lėšų trūkumo 
nebuvo vykdomas. 2011-2012 m. tokia apklausa atliekama rengiant KSP 2013-2020 m., todėl 
analizėje ši priemonė vertinta kaip „vykdoma“. Su šiuo veiksmu susijęs 1.3.3.1. veiksmas, kuriuo 
numatyta kas 2-3 metus atlikti gyventojų dalyvavimo miesto valdyme analizę ir įgyvendinti 
atitinkamas priemones. Šis veiksmas 2008-2010 m. dėl lėšų trūkumo nebuvo vykdomas, tačiau 
gyventojai miesto valdyme gali dalyvauti per nevyriausybines organizacijas (t.y. įgyvendinant 
1.3.3.2 veiksmą). Taip pat galima paminėti, kad įgyvendinant 1.3.3.3 veiksmą buvo numatyta 
stiprinti tarpsavivaldybinį bendradarbiavimą tarp QUATTRO savivaldybių, tačiau šis veiksmas 
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įgyvendinamas plėtojant tarpsavivaldybinį bendradarbiavimą tarp Klaipėdos regionui priklausančių 
savivaldybių. 

Apibendrintai galima teigti kad 1.3. tikslas (nors ir nepilna apimtimi ar atitinkant numatytą 
įgyvendinti laikotarpį) yra vykdomas, o visi dar neįgyvendinti veiksmai išlieka aktualūs. 

 

2 prioritetas „Subalansuota infrastruktūros plėtra“. 2 prioriteto įgyvendinimo lygis 
atitinka reikšmę „vykdomas“ (K=0,97), nors koeficientas yra žemesnis už bendrą prioritetų vidurkį 
(K=1,00). 2.1. ir 2.3. tikslų, skirtų susisiekimo infrastruktūros vystymui ir gamtinės aplinkos 
gerinimui, koeficientai ≥1. Tačiau 2.2. tikslo numatančio didinti inžinerinių aprūpinimo sistemų 
efektyvumą ir naudojimą, rodiklis yra pakankamai žemas (K=0,87), nes jame yra net 8 iš 11 
prioriteto nevykdomų ir nevykdytinų veiksmų. Be to, analizuojamu laikotarpiu buvo numatyta 
įgyvendinti 21 veiksmą, tačiau įgyvendinti tik 9 veiksmai. 

2.1 tikslas „Vystyti subalansuotą miesto susisiekimo sistemą“.  Įgyvendinti 4 veiksmai: 1) 
2.1.1.1. veiksmas, kuriuo modernizuota dalis magistralinio kelio A13; 2) 2.1.1.4 veiksmas, kuriuo 
rekonstruotas pietinis išvažiavimas; 3) 2.1.3.1 veiksmas, kuriuo įrengtas pėsčiųjų tiltas per 
geležinkelį Priestočio g.; 4) 2.1.3.4. veiksmas, kuriuo įrengtos specialios juostos viešajam 
transportui. Nors formaliai pastaroji priemonė yra įgyvendinta, tačiau ji gali būti numatyta ir KSP 
2013-2020 m. 

Dėl lėšų trūkumo nevykdomi, tačiau aktualūs ir vėlesniam periodui atidėti yra 2.1.2.2. 
veiksmas, skirtas senamiesčio teritorijų sujungimui  ir 2.1.3.7 veiksmas, kuriuo numatyta įdiegti 
P+R sistemą. Būtina pažymėti, kad 2.1.1.3 veiksmo, kuriuo numatyta modernizuoti krašto kelią Nr. 
141, įgyvendinimo laikotarpis numatytas 2013 m., todėl atliekant analizę ši priemonė neindeksuota. 

Didžiosios dalies 2.1. tikslo veiksmų įgyvendinimo laikotarpis numatytas iki 2013 (kai kurių 
ir vėlesnis) ir dauguma veiksmų yra vykdomi. Tačiau ne visi veiksmai dėl lėšų trūkumo ar kitų 
priežasčių (pvz. 2.1.2.12. veiksmo vykdymą apsunkina neparengti reikalingi planavimo 
dokumentai, 2.1.3.2 veiksmo rodiklis „parengta bevariklio transporto plėtros programa“ nepasiektas 
dėl pasikeitusios įstatyminės bazės) visu jų numatytų laikotarpiu vykdomi. Laikoma, kad 2.1. 
tikslas yra sėkmingai vykdomas, nes iš 29 suplanuotų veiksmų 4 įgyvendinti, o likę 25 yra išlaikę 
aktualumą ir planuojami vykdyti iki 2013 m. ar vėlesniu periodu. 

2.2 tikslo „Efektyviai naudoti, atnaujinti ir pl ėtoti inžinerinio apr ūpinimo sistemas“ 
koeficientas yra gana žemas, nes tik 4 veiksmai įgyvendinti, yra po 4 nevykdomus bei nevykdytinus 
veiksmus.  

2.2.1. uždavinį, kuriuo siekiama tobulinti inžinerinio planavimo ir realizavimo tvarką, 
galima laikyti nevykdomu (K=0,25), nes iš numatytų įgyvendinti 4 veiksmų, 2 veiksmai yra 
nevykdytini (iš veiksmų plano išbraukti Tarybos sprendimu). Jie buvo skirti atskiro KMSA 
padalinio, atsakingo už inžinerinius tinklus, suformuoti ir infrastruktūros finansavimo sistemai 
pertvarkyti. 2.2.1.2 veiksmas, skirtas sukurti inžinerinių tinklų ir susisiekimo koridorių duomenų 
banką, dėl lėšų trūkumo, numatytu 2008-2009 m. laikotarpiu – neįvykdytas. Tačiau šis veiksmas 
išlieka aktualus ir planuojamas įgyvendinti vėlesniu laikotarpiu. 

2.2.2. uždavinio, skirto vandentiekio ir nuotekų tinklų vystymui, 2 veiksmai įgyvendinti 
(2.2.2.4 veiksmas įvykdytas metais anksčiau nei planuota, o 2.2.2.5. – metais vėliau), 2 veiksmai 
susiję su Smiltynės vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo infrastruktūra yra nevykdomi (2.2.2.1. 
veiksmo įgyvendinimas atidėtas 2013-2020 m., o 2.2.2.2. veiksmo įgyvendinimui trukdo nepakeisti 
aukštesnio lygmens planavimo dokumentai), tačiau išlieka aktualūs ir planuojami įgyvendinti. Likę 
6 veiksmai yra vykdomi. 

2.2.3 uždavinio, skirto elektros tiekimo sistemos gerinimui, 2.2.3.1-2.2.3.3 veiksmai iki 
2011 m. turėjo būti įvykdyti, tačiau visų veiksmų įgyvendinimas atidėtas iki 2013 ar vėlesnių metų. 
2.2.3.5. veiksmas, kuriuo numatyta pagerinti miesto apšvietimo sistemą pagal parengtą programą 
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dėl lėšų trūkumo buvo nevykdomas, tačiau šis veiksmas taip pat išlieka aktualus ir planuojama jį 
numatytu laikotarpiu vykdyti. Vienintelis palyginti sėkmingai vykdomas veiksmas – 2.2.3.4., 
kuriuo orinės apšvietimo linijos nuolat keičiamos kabelinėmis. Nors šio uždavinio rodiklis yra 
sąlyginai aukštas (K=1,00), tačiau realiai vykdomas tik 1 veiksmas iš 5. 

Iš 2.2.4 uždavinio „Perplanuoti energetikos ūkį ir dujotiekį“ 5 suplanuotų veiksmų, 
įgyvendintas tik 1 (parengta dujotiekio tinklų vystymo schema), 2 veiksmai vykdomi, 1 veiksmas 
neįvykdytas (2.2.4.1. veiksmas neįvykdytas dėl neatnaujinto Klaipėdos miesto šilumos tiekimo 
specialiojo plano, nes nuspręsta vadovautis 2001 m. patvirtintu planu) ir 1 veiksmas laikomas 
nevykdytinu (2.2.4.2 veiksmu turėjo būti parengta galimybių studija, kurios pagrindu planuota 
iškelti magistralinio dujotiekio skirstymo stotį, tačiau parengus galimybių studiją, nustatyta, kad 
iškėlimas būtų ekonomiškai netikslingas). Apibendrinant galima teigti, kad 2.2.4. uždavinio 
koeficientas (K=1,00) ir vykdymo pasiekimai atitinka vertinimą „vykdoma“. 

2.2.5 uždavinio skirto lietaus nuotekų tinklų sistemos gerinimui 3 priemonės vykdomos ir 
numatytos vykdyti iki 2013 m. 2.2.5.3 priemonė, kuria turėjo būti įvesta rinkliava už paviršinių 
nuotekų tvarkymo paslaugas, yra nevykdytina, nes 2008 m. priimtu Rinkliavų įstatymu11, nustatyta, 
kad savivaldybės taryba tokių rinkliavų rinkti neturi teisės. 

Siekiant įgyvendinti 2.2.6 uždavinį, skirtą komunalinių atliekų tvarkymo sistemos 
tobulinimui, įgyvendintas 1 veiksmas, kuriuo Klaipėdos miesto savivaldybės atliekų tvarkymo 
sistema integruota į Klaipėdos regiono sistemą. 2.2.6.2. ir 2.2.6.3 veiksmai numatyti vykdyti iki 
2013 m. 

Apibendrinant galima pastebėti, kad nors nemažai veiksmų, skirtų inžinerinio aprūpinimo 
sistemų gerinimui yra įgyvendinti, vykdomi ir išlieka aktualūs, tačiau nemaža dalis veiksmų dėl 
neskirto finansavimo ar kitų aplinkybių, yra neįvykdyti ar nevykdytini. Santykinai didelė dalis 
nevykdomų veiksmų sąlygoja ir 2 prioriteto atitinkamų rodiklių neigiamas tendencijas. 

2.3 tikslo „Gerinti miesto gamtinės aplinkos kokybę“ , kaip ir jo pasiekimui numatytų 
uždavinių, koeficientas yra vidutinis, nes iš 14 suplanuotų veiksmų – 1 veiksmas įgyvendintas, 1 
nevykdytinas, o 12 vykdomi bei išlieka aktualūs ateityje. Įgyvendintas yra 2.3.3.1 veiksmas, kuriuo 
parengtas Klaipėdos miesto strateginis triukšmo žemėlapis. Prie nevykdytinų priskiriamas 2.3.3.3 
veiksmas, kuriuo buvo numatyta įsteigti laboratoriją, skirtą specifinių teršalų tyrimams, nes 
Aplinkos ministerija nėra numačiusi tokios laboratorijos steigimo Klaipėdos regione, o specifiniai 
tyrimai atliekami kitose laboratorijose. Visų likusių veiksmų įgyvendinimas suplanuotas 2013 m., 
jie visi šiuo metu vykdomi, nors ne visi veiksmai vykdomi pilna numatyta apimtimi. 

Apibendrinant galima teigti, kad 2.3. tikslas, kuriuo plėtojami miesto želdynai, naudojimui 
pritaikomi vandens telkiniai bei vykdomos prevencinės aplinkosaugos programos, iš esmės yra 
vykdomas. 

 

3 prioritetas „Jūrinio miesto vystymas“. 3 prioriteto įgyvendinimo lygis atitinka reikšmę 
„vykdomas“ (K=0,91), tačiau koeficientas yra žemiausias iš visų prioritetų. Analizuojamu 
laikotarpiu iš 12 numatytų įgyvendintų veiksmų, įvykdyti buvo tik 2. Nors šiame prioritete nėra 
nevykdytinų ir tik 6 iš 47 veiksmų yra nevykdomi, tačiau nemažai veiksmų numatyti įvykdyti 
vėlesniais nei analizuojamo periodo metais. Tik 3.1 tikslo, skirto miesto ir uosto vientisumo plėtros 
stiprinimui, koeficientas yra didesnis nei 1,00. 3.2 ir 3.3 tikslų koeficientai yra patys žemiausi 
lyginant su kitais plano tikslais (atitinkamai K=0,80 ir K=0,83).  Šie tikslai yra skirti rekreacijos ir 
turizmo infrastruktūros bei paslaugų plėtrai, miesto urbanistinės plėtros ir vizualinės kokybės 
gerinimui, todėl šių tikslų įgyvendinimas daro tiesioginę įtaką 3 prioriteto ir vizijos įgyvendinimui. 

                                                 
11Vadovaujantis  2008 m. lapkričio 13 d. Lietuvos Respublikos Rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 11 str. 

„vietinių rinkliavų objektai“. 
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3.1 tikslo „Stiprinti miesto ir uosto plėtros vientisumą“ , kaip ir jo pasiekimui nustatytų 
uždavinių koeficientai atitinka arba yra didesni už vidutinius. Įgyvendinant 3.1.1 uždavinį, įvykdyti 
2 veiksmai, kuriais įrengtas šiaurinis išvažiavimas iš jūrų uosto ir parengta uosto plėtros galimybių 
studija. Likę 6 veiksmai yra vykdomi, iš jų 2 veiksmai (3.1.1.4 ir 3.1.1.5) planuojami baigti 2016 m. 
3.1.2 uždavinio visi veiksmai yra vykdomi, o jų įgyvendinimas numatytas 2013 m., išskyrus 3.1.2.5 
veiksmą, kuris turėjo būti įgyvendintas 2010 m., tačiau šis veiksmas išlieka aktualus ir numatomas 
vykdyti iki 2013 m. Atsižvelgiant į tai, kad 2 iš 15 suplanuotų veiksmų yra įvykdyti, o likusieji – 
vykdomi (nors ir ne pilna apimtimi ar ne pagal patvirtintus terminus), numatoma, jog šis tikslas bus 
įvykdytas. 

Iš 3.2 tikslui „Pl ėtoti rekreacijos ir turizmo infrastrukt ūrą ir paslaugas, didinti jų 
paklausą“ 20 suplanuotų veiksmų 4 yra nevykdomi. 3.2.2.3 veiksmui, kuriuo planuota įsteigti 
Klaipėdoje turizmo informacijos punktus (taip pat ir mobilius), 2008-2010 m. nebuvo skirtas 
finansavimas ir veiksmas atidėtas vėlesniam veiksmui, tačiau atnaujinant veiksmų planą, siūloma iš 
naujo apsvarstyti šio veiksmo aktualumą.  

3.2.1 uždavinio (K=0,90), skirto rekreacinių teritorijų infrastruktūros vystymui, 9 iš 10 
veiksmų yra vykdomi, nors kai kuriems veiksmams (3.2.1.1, 3.2.1.8-3.2.1.10) buvo nustatytas 
trumpesnis įgyvendinimo laikotarpis, tačiau dėl trūkstamo finansavimo ar neįvertinus jog veiksmai 
yra nuolatiniai, numatomas ilgesnis įgyvendinimo laikotarpis. Nevykdomas tik 3.2.1.4 veiksmas 
„Išanalizuoti galimybes ir įrengti mažųjų pramoginių laivų nuleidimo-pakėlimo bei priekabų jiems 
pervežti stovėjimo aikšteles pietinėje ir centrinėje uosto dalyse“. Šio veiksmo įgyvendinimą 
numatyta perkelti į atnaujinamą KSP veiksmų planą. 

3.2.2 uždavinys, skirtas turizmo paslaugų ir renginių įvairovės bei kokybės gerinimui, 
formaliai yra nevykdomas (K=0,57). Iš 7 suplanuotų veiksmų vykdomi ir aktualūs išlieka tik 4 
veiksmai, dėl lėšų trūkumo nevykdomi 3.2.2.1 ir 3.2.2.3 veiksmai (pastarojo aktualumą 
rekomenduojama apsvarstyti rengiant KSP 2013-2020 metams), o dėl iškilusių teisinių problemų 
nevykdomas 3.2.2.7 veiksmas. Visi kiti šio uždavinio veiksmai planuojami vykdyti.  

3.2.3 uždavinio visi veiksmai, kuriais gerinamas miesto turistinis įvaizdis, nors ir ne pilna 
apimtimi, tačiau yra vykdomi bei aktualūs. 

Apibendrinant 3.2 tikslo vykdymą, pastebima, kad santykinai daug nevykdomų veiksmų, 
dalis veiksmų vykdoma ne pilna apimtimi ar ne pagal nustatytą laikotarpį, tačiau net 19 iš 20 
veiksmų yra išlaikę savo aktualumą, todėl laikoma, kad tikslas yra „vykdomas“. 

Tiek 3.3 tikslo „Stiprinti miesto urbanistin ės plėtros darną, gerinti miesto vizualinę 
kokybę“, tiek jo įgyvendinimui numatytų uždavinių koeficientai yra žemesni už vidutinius. Galima 
pastebėti, kad 3.3.2.1 veiksmas, kuriuo numatyta parengti kompleksinę kultūros paveldo 
koncepciją, turėjo būti įvykdytas 2008 m., tačiau dėl užsitęsusių derinimo procedūrų, veiksmą 
planuojama įvykdyti vėlesniu laikotarpiu. Taip pat būtina pastebėti, jog nepaisant to, kad dalis 
veiksmų yra įgyvendinami ne pilna numatyta apimtimi, pasiekiami ne visi nustatyti rodikliai, tačiau 
jie yra vykdomi ir išlaikę savo aktualumą. Atsižvelgiant į tai, kad 10 iš 12 veiksmų įgyvendinimo 
terminas 2013 m., 2 veiksmai (3.3.1.1 ir 3.3.2.9) nevykdomi tačiau išlieka aktualūs ir planuojami 
vykdyti analizuojamu ar vėlesniu periodu, laikoma, kad 3.3 tikslas yra „vykdomas“.  

Žemi 3.2 ir 3.3. tikslų koeficientas, santykinai didelė nevykdomų ir nevykdytinų veiksmų 
dalis, turi tiesioginės įtakos neigiamoms 3 prioriteto rodiklių tendencijoms. 

 

4 prioritetas „Gyvenimo sąlygų gerinimas ir socialinio saugumo stiprinimas“. 4 
prioriteto įgyvendinimo lygis atitinka reikšmę „vykdomas“ (K=0,96), tačiau koeficientas yra 
žemesnis nei viso plano (K=0,98) ar bendras prioritetų vidurkis (K=1,00). Pažymėtina ir tai, kad 
įgyvendinta tik 6 iš planuotų 16 veiksmų.  
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Mažiausiais koeficientais išsiskiria 4.1 ir 4.2 tikslai (atitinkamai K=0,95 ir K=0,86), kur yra 
7 iš 10 prioriteto nevykdomų ar nevykdytinų veiksmų. Šie tikslai skirti miesto gyvenamojo fondo 
bei socialinių paslaugų kokybės gerinimui, jų vykdymas tiesiogiai sąlygoja prioriteto ir vizijos 
įgyvendinimą. 

Iš 4.1 tikslo „Gerinti ir pl ėtoti miesto gyvenamąj į fondą“  pasiekimui suplanuoto 21 
veiksmo, įgyvendinti 3 veiksmai: 4.1.1.7 (parengta daugiabučių namų konstrukcijų avarinės būklės 
likvidavimo tvarka), 4.1.1.8 (parengti tipiniai daugiabučių modernizavimo projektų variantai) ir 
4.1.1.9 (įvesta vieninga atsiskaitymo už komunalines paslaugas sistema). 2 iš 4 nevykdomų 
veiksmų (4.1.2.4 ir 4.1.2.5), skirti naujų šunų vedžiojimo aikštelių ir gyvūnų kapinių įrengimui, dėl 
lėšų trūkumo išlieka aktualūs, bet atidėti vėlesniam laikotarpiui, 2 veiksmai (4.1.1.2 ir 4.1.1.3), 
kurie skirti parengti daugiabučių namų centrinio šildymo sistemų rekonstravimo tvarką bei skatinti 
DNSB samdyti atestuotus administratorius bei pastatų konstrukcijų prižiūrėtojus, yra nevykdomi, o 
jų aktualumas planuojamas svarstyti rengiant naują KSP veiksmų planą. Kiti 14 veiksmų nors ir 
nepilna apimtimi ar atitinkant numatytą įgyvendinti laikotarpį, yra vykdomi ir išlieka aktualūs. 
Atsižvelgiant į šias aplinkybes, laikoma, kad 4.1 tikslas yra vykdomas ir numatoma, kad 2013 m. 
bus iš dalies įvykdytas. 

4.2 tikslo „Gerinti socialinių paslaugų kokybę, didinti įvairovę ir prieinamum ą miesto 
gyventojams“ įgyvendinimui suplanuoti 22 veiksmai iš kurių 2 veiksmai nevykdomi (4.2.2.6 ir 
4.2.2.7, skirti socialines paslaugas tikslinėms grupėms teikiančių įstaigų įkūrimui), tačiau išlieka 
aktualūs, o 4.2.2.11 veiksmas, kuriuo planuota įsteigti alternatyvią laisvės atėmimui bausmę 
atliekančių nepilnamečių dienos centrą, buvo pradėtas vykdyti, bet negavus finansavimo, nuspręsta 
priemonę priskirti prie nevykdytinų. Pažymėtina, kad dalis veiksmų (pvz. 4.2.2.1, 4.2.3.1, 4.2.3.3, 
4.2.3.5), formaliai dėl lėšų trūkumo ar užsitęsusių ES finansinės paramos dokumentacijos rengimo 
procedūrų, 2007-2010 m. nebuvo vykdomos, tačiau visos šios priemonės išlieka aktualios ir yra/bus 
vykdomos, todėl atliekant analizę jos priskirtos prie „vykdomų“. Nepaisant pakankamai žemo 4.2. 
tikslo koeficiento, jis priskirtinas prie vykdomų. 

4.3 tikslo „Gerinti sveikatos priežiūros organizavimo kokybę ir paslaugų 
prieinamumą“  įgyvendinimui numatyta 14 veiksmų, iš kurių tik 2 veiksmų įgyvendinimo 
laikotarpis ankstesnis nei 2013 m. – 4.3.2.1. veiksmas suplanuotas ir įvykdytas 2008 m., šiuo 
veiksmu įsteigtas visuomenės sveikatos biuras, o 4.3.3.1 veiksmo, negavus ES struktūrinių fondų 
finansavimo, nuspręsta atsisakyti. 4.3.1.1 veiksmas dėl lėšų trūkumo nebuvo vykdomas, tačiau yra 
aktualus, todėl atliekant indeksavimą priskirtas prie „vykdomų“. 4.3.3.4 veiksmas, kuriuo numatyta 
antrinio lygio sveikatos priežiūros įstaigose įrengti alternatyvius elektros generatorius, paskutiniais 
metais, nesant poreikiui, nebuvo vykdomas, todėl siūloma dėl šio veiksmo aktualumo nuspręsti 
rengiant naują KSP veiksmų planą. Visi kiti šio tikslo veiksmai yra vykdomi, nors pasiekiami ne 
visi nustatyti rodikliai. Planuojama, kad tikslas iš esmės bus įvykdytas. 

4.4 tikslui „Didinti gyventoj ų aktyvumą kūno kultūros ir sportinėje veikloje, sudaryti 
palankias sąlygas jaunųjų talentų tobulėjimui“  pasiekti numatyti 28 veiksmai, tačiau tik 2 iš jų 
(4.4.1.7 – pastatyta universali arena ir 4.4.3.1 – patvirtinta savivaldybės prioritetinių sporto šakų 
rėmimo tvarka) yra įgyvendinti, 2 veiksmai (4.4.1.11 ir 4.4.1.12) yra nevykdomi ir rengiant naują 
KSP veiksmų planą, siūloma iš naujo įvertinti šių veiksmų aktualumą. Visi kiti tikslui numatyti 
veiksmai yra vykdomi, nors ne visi pagal nustatytus terminus ar pasiekiant visus nustatytus 
rodiklius. 

4.5 tikslo „Sukurti saugią aplinką miesto gyventojams ir svečiams“ pasiekimui skirti 2 
uždaviniai, 10 veiksmų, kurie yra visi vykdomi, o jų laikotarpio pabaiga nustatyta 2013 m.  

 

5 prioritetas „Švietimo ir kult ūros vystymas“. 5 prioriteto įgyvendinimo lygis taip pat 
pakankamai žemas (K=0,92), o tikslų koeficientai yra ≤1. Pažymėtina ir tai, kad įgyvendinta tik 6 iš 
16 planuotų įgyvendinti veiksmų. Tačiau tai yra sąlyginai geras rodiklis, nes beveik visi šio 
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prioriteto veiksmai numatyti įgyvendinti 2011-2013 m. Be to, iki 2011 m. buvo numatyta 
įgyvendinti tik 5.2.1.6 veiksmą, tačiau anksčiau numatyto laikotarpio įgyvendintas ir 5.1.1.7 
veiksmas. 

5.1 tikslo „Sudaryti sąlygas aukštesnei bendrojo lavinimo ir neformaliojo švietimo 
kokybei“  įgyvendinimui suplanuoti 28 veiksmai, iš kurių 1 veiksmas įvykdytas (5.1.1.7 veiksmas, 
kuriuo sukurta mokinių, nelankančių mokyklos, tarpinstitucinė sistema), 1 veiksmas (5.1.4.4 
veiksmas, kuriuo numatyta atnaujinti ikimokyklinių įstaigų žaidimų aikšteles) dėl lėšų trūkumo 
nevykdomas, tačiau yra aktualus ir planuojamas vykdyti vėliau, o 1 veiksmas (5.1.3.4 veiksmas, 
kuriuo numatoma atnaujinti darbo neteksiančių mokytojų kvalifikaciją) prarado aktualumą ir 
priskiriamas prie nevykdytinų veiksmų. Kiti 25 veiksmai yra vykdomi, todėl nepaisant nedidelio 
nevykdomų ir nevykdytinų veiksmų skaičiaus, planuojama, kad tikslas bus sėkmingai įgyvendintas. 

 5.2 tikslas „Stiprinti Klaip ėdos, kaip kultūros centro įvaizdį, formuoti patraukli ą 
kūrybin ę aplinką ir skatinti miesto bendruomenės kultūrin į aktyvumą“  išsiskiria gan žemu 
koeficientu (K=0,84), kurį apsprendžia tik 1 įgyvendintas veiksmas (5.2.1.6 veiksmas, kuriuo 
sudarytos sąlygos Klaipėdos lėlių teatro veiklai) ir sąlyginai didelis nevykdytinų veiksmų skaičius 
(4 iš 19 veiksmų yra nevykdytini). Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu, 
nevykdytinais pripažinti 4 veiksmai: 5.2.1.8, 5.2.2.4, 5.2.3.1 ir 5.2.3.212. Kiti šio tikslo veiksmai yra 
vykdomi ir planuojama, kad tikslas bus „iš dalies  įvykdytas“. 

5.3 tikslo „Skatinti pozityvias jaunimo iniciatyvas ir aktyvum ą, stiprinti jaunimo 
veiklos vaidmenį visuomenėje“  įgyvendinimui numatytas tik 1 uždavinys, turintis 4 veiksmus, 
kurie visi yra vykdomi ir išlaikę aktualumą. Galima tik pažymėti, jog dalis veiksmų vykdoma 
nepasiekiant visų numatytų rodikliu, o 5.3.1.6 veiksmui – nenumatytas įgyvendinimo laikotarpis. 

Apibendrinant galima teigti, kad atsižvelgiant į ilgą veiksmų įgyvendinimo laikotarpį, bei 
sąlyginai didelį aktualumo nepraradusių veiksmų dalį, numatoma, kad prioritetas bus iš dalies 
įvykdytas. 

 

                                                 
12 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 22 d. sprendimas Nr. T2-267 „Dėl Klaipėdos miesto 

savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-285 „Dėl Klaipėdos miesto plėtros strateginio plano 
pakeitimo“ pakeitimo“  
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1.5 IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS  

KSP 2007-2013 m. parengtas ir įgyvendinamas pagal KSP priežiūros sistemos, KSP tvarkos 
aprašo ir kitų dokumentų nuostatas. Rengiamas KSP buvo svarstomas visuose lygmenyse – 
politiniame, administraciniame ir visuomeniniame. Tai sudarė prielaidas parengti pakankamai realų, 
naudingą ir veiksmingą Klaipėdos miesto strateginį plėtros planą. 

KSP priežiūros sistemoje numatyta trijų lygių rodiklių sistema – vizijos, prioritetų ir 
veiksmų lygmenyse. KSP veiksmų plane numatyti atsakingi kiekvieno veiksmo vykdytojai, tačiau 
pasikeitus vykdytojams ne visada pakeitimai perkeliami į KSP veiksmų planą. Be to, atsakingų 
vykdytojų keitimas nenumatytas KSP priežiūros sistemoje. Taip pat galima pažymėti, kad kai kurių 
veiksmų vykdytojais nurodyta ne KMSA pavaldume esančios įstaigos (pvz. Susisiekimo 
ministerija, Automobilių kelių direkcija ir kt.). Siūloma tokių priemonių vykdytoju nurodyti 
KMSA, tuomet nepriklausomai nuo pokyčių, bus galima priskirti atsakomybes KMSA skyriams ar 
padaliniams. 

Rengiant KSP įgyvendinimo metinę ataskaitą, surenkama informacija iš visų KSP 
patvirtintų vykdytojų. KSP ataskaitose pateikiamas pakankamai detalus veiksmų įgyvendinimo 
eigos ir pasiekimų aprašymas bei nukrypimų priežastys leidžia susidaryti tikslesnį vaizdą apie 
veiksmų plano įgyvendinamumą.  

Tačiau būtina pažymėti, kad ataskaitose randama nemažai netikslumų – vienų metų 
ataskaitose kai kurie veiksmai pažymėti kaip įvykdyti, kitų metų ataskaitoje – kaip vis dar vykdomi. 
Pateikiami skirtinga informacija apie vizijos ir prioritetų rodiklių pasiekimus, kuri dažnai 
nesutampa su kitų oficialių šaltinių pateikiamais duomenimis. Be to, pateikiama tik dalis kitų 
miestų vizijos ir prioritetų rodiklių, todėl pakankamai sudėtinga korektiškai palyginti visų miestų 
atitinkamus rodiklius, bei raidos tendencijas. Taip pat nustatyta, kad skirtingų metų ataskaitose 
pateikiami skirtingi kai kurių veiksmų rodikliai. Pažymėtina ir tai, kad fiksuojami bei pasiekiami ne 
visi veiksmų rodikliai. Visa tai apsunkina objektyvų vertinimą, kurie veiksmai ar jų rodikliai yra iš 
tikrųjų pasiekti. 

Pažymėtina, kad rodiklių sistemoje nėra pakankamai aiškios gradacijos, todėl pakankamai 
sudėtinga nustatyti, kuris prioriteto rodiklis  prie kokių konkrečių vizijos rodiklių pasiekimo turėtų 
prisidėti. Prioritetų rodikliai nėra tiesiogiai susieti su tikslais ir uždaviniais, todėl nėra aišku, kuris 
rodiklis atspindi judėjimą link konkretaus tikslo ar uždavinio įgyvendinimo. Pagal tikslų 
formuluotes ir sritis, kurioms jie skirti, galima nustatyti tik prie kurios prioriteto rodiklių grupės 
pasiekimų jie prisideda. KSP veiksmų įgyvendinimo matavimas tik per įgyvendintų ir planuotų 
veiksmų santykį – neparodo konkrečių veiksmų indėlio įgyvendinant strateginius tikslus. 

Nemaža dalis KSP 2000-2006 m. vizijos ir prioritetų rodiklių buvo perkelti į KSP 2007-
2013 m. rodiklių sistemą. Tai įgalina stebėti ilgos trukmės procesų pokyčius ir jų įtaką nustatytai 
Klaipėdos miesto vizijai, pačio miesto vystymuisi. Vizijos įgyvendinimui matuoti numatytos 
pradinės ir siektinos reikšmės sudaro sąlygas atlikti rodiklių stebėseną ir analizę, korektiškai 
įvertinti KSP įgyvendinimo poveikį miesto plėtrai ir nustatyti pačios vizijos pasiekimo lygį. Vizijos 
rodikliai lyginami su kitais didžiaisiais Lietuvos miestais.  

Prioritetų rodikliams (tiek Klaipėdos, tiek kitų didžiųjų Lietuvos miestų) nenustatytos 
pradinės ir siektinos reikšmės, dalį rodiklių (ypač kitų miestų) yra sudėtinga surinkti dėl 
informacijos prieinamumo problemos. Kai kuriais KSP prioritetų rodikliais vertinami tik Klaipėdos 
miestui aktualių sričių pasiekimai (pvz. dalis 3 prioriteto rodiklių). Visa tai apsunkina atlikti 
korektišką prioritetų rodiklių palyginimą ir vertinimą. Siūloma rengiant naują KSP numatyti tik 
vizijos rodiklių palyginimą su kitais miestais. 

 Dalies veiksmų pasiekimams nustatyti rodikliai yra pakankamai neapibrėžti – nėra nustatyta 
pradinė, siektina ar kritinė reikšmė, todėl nėra aišku kaip vertinamas pasiektas rezultatas (pvz. 
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1.3.2.1. „Atlikti apklausas, skirtas nustatyti savivaldybės, jos įstaigų ir įmonių teikiamų viešųjų 
paslaugų vartotojų poreikių patenkinimo lygį (indeksą); remiantis apklausų rezultatais nustatyti 
tobulintinas veiklos sritis“ veiksmo įgyvendinimo rodikliu „Vertinimų rezultatai, jų palyginamoji 
dinamika“ matuojama tik dalis veiksmo, be to nėra nustatyta koks turėtų būti minimalus indeksas, 
ar tokių apklausų periodiškumas).  

Nepakankamai įvertintas ir suplanuotas dalies veiksmų įgyvendinimo laikotarpis, tačiau 
atsižvelgiant į tai, kad veiksmai planuojami maždaug 7 metų perspektyvoje, dažnai sunku nustatyti 
ir realiai įvertinti atskirų veiksmų laikotarpius. Dalis KSP veiksmų yra periodiniai, tęstiniai ar 
nuolat vykdomi, tačiau jų įgyvendinimui numatomas pakankamai trumpas ir konkretus laikotarpis – 
siūloma tokių veiksmų įgyvendinimo laikotarpį nustatyti tokį patį, kaip KSP laikotarpis.  

Taip pat galima išskirti pagrindines veiksmų, o tuo pačiu ir dalies strategijos nevykdymo 
priežastis: lėšų trūkumas; per trumpas numatytas įgyvendinimo laikotarpis; dalis veiksmų yra 
praradę savo aktualumą ar atidėti vykdyti vėlesniu laikotarpiu; kai kurie veiksmai įvykdomi ne 
pilna numatyta apimtimi; nepakeisti aukštesnio lygmens planavimo dokumentai ar teisiniai 
apribojimai; užsitęsusios derinimo procedūros; dalis veiksmų buvo numatyti vykdyti ES paramos 
lėšomis, tačiau neskyrus finansavimo – veiksmų įgyvendinimo atsisakyta. 

Siūloma rengiant KSP 2013-2020, daugiau dėmesio skirti strategijos įgyvendinimo 
stebėsenos sistemai, atsakingų vykdytojų priskyrimui, veiksmų įgyvendinimo laikotarpio 
nustatymui, apsvarstyti ir objektyviai įvertinti veiksmų aktualumą. Rekomenduotina rengiant 
strategijos rodiklių sistemą, sudaryti ją „einant iš apačios į viršų“, t.y. nuo veiksmų iki vizijos, 
rodiklius graduojant. Taip būtų išlaikyta nuosekli vidinė KSP įgyvendinimo matavimo logika. Be 
to, siūloma sukurti automatizuotą rodiklių priežiūros sistemą, nustatant vizijos ir prioritetų rodiklių 
pradines, siektinas ir kritines reikšmes, veiksmų siektinas reikšmes, įgyvendinimo laikotarpius, 
atsakingus vykdytojus bei numatant finansavimo šaltinius, iš kurių numatoma įgyvendinti 
atitinkamus veiksmus. 

Tokiu atveju būtų galima nuolat stebėti plano įgyvendinimo eigą, matyti kokie veiksmai 
įtakoja tam, tikrų uždavinių, tikslų įgyvendinimą, kas trukdo įgyvendinti numatytus prioritetus ar 
stabdo vizijos siekimą. Be to, tokiu būdu būtų sumažinama klaidų, skirtingos informacijos 
pateikimo tikimybė. 
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2 ESAMOS BŪKL ĖS ANALIZ Ė  

Analizei naudojami naujausi oficialių statistikos duomenų šaltinių (2007-2011 m.) skelbiami 
duomenys.  

2.1 GYVENTOJAI  

Gyventojai. Klaipėdos miesto savivaldybės teritorija užima 1,88 proc. Klaipėdos apskrities 
arba 0,15 proc. Lietuvos teritorijos. 2007 metų pradžioje Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje 
gyveno 185.936 gyventojai. Tai sudarė 49 proc. apskrities ir 5,5 proc. Lietuvos Respublikos 
gyventojų. 2008 metų pradžioje miesto savivaldybės teritorijoje gyveno 184.657 gyventojai, tai 0,7 
proc. mažiau nei 2007 metų pradžioje. Vertinant penkerius metus, nustatyta, kad gyventojų skaičius 
Klaipėdos miesto savivaldybėje mažėjo (2.1.1 paveikslas). Lyginant su 2007 metų pradžia, 
gyventojų skaičius 2011 metų pradžioje sumažėjo 4,37 proc., lyginant su 2009 metų pradžia – 3,06 
proc. 

2.1.1 pav. Klaipėdos miesto savivaldybės gyventojų skaičius 2007-2011 metų pradžioje 

 
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

Gyventojų skaičiaus mažėjimas fiksuojamas ne tik Klaipėdos miesto savivaldybėje, bet ir 
visoje šalyje (Lietuvoje nuo 2007 metų pradžios iki 2011 metų pradžios gyventojų sumažėjo 4,14 
proc.).  

Gyventojų tankis (gyventojų skaičius 1 km2) savivaldybėje 2007 metų pradžioje siekė 
1.897,3 (apskrities tankis – 72,80, Lietuvos 51,80). Šis skaičius šalyje, apskrityje ar rajone tiek dėl 
natūralių demografinių procesų, tiek dėl gyventojų migracijos tendencingai mažėja. 

2007-2011 metais šiek tiek daugiau nei pusę Klaipėdos miesto savivaldybės gyventojų 
sudaro moterys (daugiau nei 54 proc.) (2.1.2 paveikslas). Pagal 2007 metų duomenis Klaipėdos 
miesto savivaldybėje 1.000-iui vyrų teko 1.174 moterys (2007 metų šalies vidurkis 1.000-iui vyrų 
1.146 moterys). Lyginant 2011 metus su 2007 vyrų sumažėjo 5,41 proc. o moterų – 3,49 proc. 2011 
metų pradžioje 1.000-iui vyrų teko 1198 moterys. 
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2.1.2. pav. Klaipėdos miesto savivaldybės gyventojų pasiskirstymas pagal lytį 

 
Šaltinis: Statistikos departamentas 

2007 – 2011 metų pradžios duomenimis, didžiausią Klaipėdos miesto savivaldybės 
gyventojų dalį sudarė darbingo amžiaus asmenys – apie 71 proc. (šalyje – 68 proc., apskrityje 69 
proc.) (2.1.3. paveikslas). Skirtumas tarp gyventojų iki 15 metų amžiaus ir nuo 65 metų amžiaus 
nėra ryškus – apie 14 proc. (šalyje ir apskrityje apie 15 proc.).  

2.1.3. pav. Klaipėdos miesto savivaldybės gyventojų pasiskirstymas pagal amžių 

 
Šaltinis: Statistikos departamentas 

Gyventojų kaita. 2007 m. Klaipėdos mieste gimė 1.860 naujagimių, tai 12,5 proc. mažiau 
negu 2010 metais. 1.000 gyventojų 2007 m. teko 10,0 gimusiųjų, tai 10 proc. mažiau nei 2008 m. 
(11 gimusiųjų) ir 16 proc. mažiau nei 2010 m. (11,6 gimusiųjų). Natūrali gyventojų kaita 2007 
metais (1.000 gyventojų) siekė -1,30, tai daugiau nei 2010 m. (0,80). Tuo tarpu apskrityje natūrali 
kaita 1.000 gyventojų 2007 m. siekė -1,90, 2008 m. – -0,80, 2009 m. – 0,20, 2010 m. – -0,30 

2007 metais Klaipėdos miesto savivaldybėje mirė 2.099 asmenys, tai sudaro 45,17 proc. 
Klaipėdos apskrities ir 4,60 proc. Lietuvos mirusių gyventojų dalį. 2010 metais Klaipėdoje mirė 
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1.954 asmenys (44,83 proc. apskrityje ir 4,64 proc. Lietuvoje). Lyginant 2010 metų Klaipėdos 
gyventojų mirtingumą su 2007 metais, mirčių kiekis sumažėjo 6,9 proc. (2.1.4. paveikslas). 

2007 metais Klaipėdos miesto savivaldybėje užregistruotos 1.444 santuokos, 2008 m. – 
1.464, 2009 m. – 1.237, o 2010 metais – 1.212 santuokų. 

2.1.4. pav.  Mirusieji gyventojai 2007-2010 m. 

  
Šaltinis: Statistikos departamentas 

2.1.1 Apibendrinimas 

Per penkerius metus gyventojų skaičius Klaipėdos miesto savivaldybėje mažėjo. Lyginant su 
2007 metų pradžia, gyventojų skaičius 2011 metų pradžioje sumažėjo 4,37 proc., lyginant su 2009 
metų pradžia – 3,06 proc. Gyventojų skaičiaus mažėjimo tendencija tiek dėl natūralių demografinių 
procesų, tiek dėl gyventojų migracijos pastebima ir visoje šalyje. Vertinant gyventojus pagal lytį, 
lyginant 2011 metus su 2007 vyrų sumažėjo 5,41 proc. o moterų – 3,49 proc. 

Didžiausią Klaipėdos miesto savivaldybės gyventojų dalį sudarė darbingo amžiaus asmenys 
– apie 71 proc. 

Gyventojų mirtingumo statistikos duomenys gerėja – 2010 m. gyventojų mirtingumas 
Klaipėdos mieste buvo 6,9 proc. mažesnis nei 2007 m. Be to, gimstamumas Klaipėdoje 2010 m. 
buvo 12,5 proc. didesnis nei 2007 m. Taigi, atmetus emigracijos daromą įtaką gyventojų statistikai, 
galima daryti išvadą, kad demografinė padėtis Klaipėdoje gerėja. 
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2.2 EKONOMINIS VYSTYMAS  

Klaipėdos miestas visuomet buvo viena iš greičiausiai besivystančių ar po ekonominių 
nuosmukių „atsigaunančių“ savivaldybių Lietuvoje. Tai įtakoja įvairių kompleksinių veiksnių 
visuma. Visų pirma Klaipėda yra neužšąlantis labiausiai į šiaurę nutolęs uostas Baltijos jūroje. Taip 
pat tai yra vienintelis uostas Lietuvoje. Dėka gerai išvystytos susisiekimo sistemos, naudodamiesi 
keliais, geležinkeliais ir jūros keliais, tiek privatus, tiek viešasis sektorius turi palankias galimybes 
pasiekti Latviją, Kaliningrado sritį, Skandinavijos ir centrinės Europos šalis. Dėl savo išskirtinės 
padėties kitų šalies miestų atžvilgiu, Klaipėda pasižymi itin dideliu investiciniu potencialu, yra 
patraukli tiek vietos, tiek užsienio investuotojams. Klaipėdos valstybinis jūrų uostas yra svarus 
indėlis į miesto ekonomikos augimą. 

2.2.1 Makroekonominiai rodikliai 

Klaipėdos miestas tradiciškai laikomas vienu ekonomiškai stipriausių savivaldybių 
Lietuvoje, tačiau šalyje vyraujantis ekonominis nuosmukis neaplenkė ir uostamiesčio. Blogėjančią 
Lietuvos savivaldybių padėtį parodo savivaldybės įstaigų  išlaikymui skiriamų lėšų mažėjimas, 
sugriežtintas specialiųjų tikslinių dotacijų, skirtų valstybės savivaldybėms perduotoms funkcijoms 
įgyvendinti, naudojimas ir kt. veiksniai.   

Siekiant įvertinti Klaipėdos miesto ekonominį potencialą, šiame poskyryje trumpai 
apžvelgiami miesto ir apskrities makroekonominiai rodikliai juos lyginant su šalies rodikliais.  

Bendrasis vidaus produktas (BVP) yra vienas iš rodiklių, parodantis tam tikros 
administracinės teritorijos išsivystymo lygį lyginant su kitomis teritorijomis, o šio rodiklio 
dinamika – analizuojamos teritorijos raidos tendencijas. BVP parodo per tam tikrą laikotarpį 
sukurtų prekių ir paslaugų vertę. Šio rodiklio atskirų savivaldybių atžvilgiu Statistikos 
departamentas prie LRV neteikia, jis yra analizuojamas tik šalies ir apskričių lygmeniu. Klaipėdos 
apskrityje. 

Statistikos departamento duomenimis, bendrasis vidaus produktas (BVP) 2011 m. augo 5,9 
proc. – sparčiausiai per paskutiniuosius trejus metus. Vertinant palyginamosiomis kainomis, buvo 
viršytas 2006 m. lygis. Bendrojo vidaus produkto augimą, kaip ir buvo prognozuota, nulėmė 
auganti gamyba ir atsigaunantis vartojimas. Tikėtina, kad bendrosios pridėtinės vertės augimas 
didžiausias statybos, pramonės, gamybinės paskirties paslaugų  ir finansinių paslaugų sektoriuose, 
šiek tiek mažesnis – žemės ūkio sektoriuje. Finansų ministerija nekeičia 2013–2014 m. BVP 
augimo prognozės – atsižvelgus į šiuo metu suformuotus 2007–2013 metų finansinės perspektyvos 
ES paramos įsisavinimo planus ir darbo jėgos mažėjimą dėl visuomenės senėjimo BVP augimas 
2013–2015 metais sieks atitinkamai 3,7 – 4,3 procento, palaipsniui didės darbo užmokestis, mažės 
nedarbo lygis. 

2.2.1.1. lentelė. Pagrindiniai šalies makroekonominiai rodikliai 

Projekcija (2012 balandžio mėn.) 
Makroekonominiai rodikliai 2010 2011 

2012 2013 2014 2015 

BVP augimas / grandine susietos apimties 
augimas, proc. 

1,4 5,9 2,5 3,7 3,4 4,3 

Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio 
indeksai, ankstesnis laikotarpis = 100 

96,7 102,7 102 104,1 104,9 106 

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, Lt 1.988,1 2.042 2.083,6 2.169,2 2.274,4 2.411,4 
Vidutinis metinis nedarbo lygis, proc., darbo 
jėgos tyrimų duomenimis 

17,8 15,4 14 12,8 11,5 9,8 

Vartojimo augimas / grandine susietos apimties -4,5 4,7 3,4 3,7 3,9 4,3 
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Projekcija (2012 balandžio mėn.) 
Makroekonominiai rodikliai 2010 2011 

2012 2013 2014 2015 

augimas, proc. 
BVP augimas to meto kainomis, proc. 3,4 11,5 4,3 7 7 7,9 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos finansų ministerija 

Palyginus vienam gyventojui tenkantį BVP su šalies vidurkiu, lyderių pozicijų neužleidžia 
Vilniaus (149,29 proc.) ir Klaipėdos (111,3 proc.) apskritys. Nominalusis BVP vienam gyventojui 
Vilniaus apskrityje išaugo 4,1 procento. Vilniaus apskrities BVP vienam gyventojui du kartus 
viršijo Alytaus, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Utenos ir Tauragės apskričių rodiklius. 
Klaipėdos apskritis – vienas iš sėkmingiausiai besiplėtojančių šalies regionų. 2010 m. nominalusis 
BVP vienam gyventojui šioje apskrityje išaugo 6,6 proc.  

Bendroji prid ėtinė vertė. Statistikos departamento prie LRV duomenimis, 2011 m. šalyje 
bendroji pridėtinė vertė sudarė 94.983,96 mln. Lt to meto kainomis, tai vos 6,8 proc. daugiau nei 
2007 m. rodiklis. Patikslintais duomenimis, 2011 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su atitinkamu 2010 
m. ketvirčiu, sparčiausiai augo statybos (33,8 proc.), žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės 
(7,6 proc.), prekybos, viešbučių ir restoranų, transporto, sandėliavimo ir ryšių paslaugų (5,4 proc.) 
įmonių pridėtinė vertė. Teigiami pridėtinės vertės pokyčiai fiksuojami ir paslaugas teikiančiose 
įmonėse. Mažiausiai pridėtinė vertė padidėjo apdirbamosios gamybos įmonėse (1,5 proc.), o dėl itin 
sumažėjusios pridėtinės vertės elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo įmonėse visos 
pramonės pridėtinė vertė smuko 1,1 procento.  

Klaipėdos apskrityje 2008-2010 m. daugiausia pridėtinės vertės sukuriama didmeninės ir 
mažmeninės prekybos, transporto, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veiklų sektoriuje (nuo 
36,2 iki 42,9 proc. visos apskrityje sukuriamos pridėtinės vertės), pramonės sektoriuje (22,6-23,4 
proc. visos apskrityje sukuriamos bendrosios pridėtinės vertės) bei viešojo valdymo ir gynybos, 
švietimo, žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo sektoriuje (12-13,7 proc. viso apskrities 
rodiklio).  

Prekių eksportas – tai šalyje pagamintų, užaugintų ar išgautų, taip pat laikinai iš užsienio 
įvežtų ir papildomai apdorotų prekių išvežimas iš šalies.  

Remiantis statistikos departamento prie LRV duomenimis, prekių eksportas Lietuvoje 2007-
2011 m. laikotarpiu padidėjo net 55,6 proc., labiausiai per šį laikotarpį eksportas išaugo Telšių 
apskrityje. Klaipėdos apskrityje eksportas nagrinėjamu 2007-2011 m. laikotarpiu išaugo ~13 proc. 
2011 m. duomenimis, Klaipėdos apskrities rodiklis sudaro ~14 proc. produkcijos šalies rodiklio.  

Remiantis Statistikos departamento prie LRV duomenimis, 2011 m. pagrindinės Klaipėdos 
apskrities įmonių užsienio partnerės buvo Vokietija, Švedija, Jungtinė karalystė, Lenkija, 
Norvegija, Latvija, Prancūzija, Ispanija, Danija.  

Tiesioginės užsienio investicijos. Tai kiekvienos teritorijos plėtrai aktualus veiksnys. TUI 
nauda ekonomikai yra ne tiek gaunamos lėšos, kiek užsienio šalių gerosios patirties perėmimas, 
naujų verslų, darbo vietų kūrimas, inovatyvių sprendimų diegimas. TUI yra vienas svarbiausių tam 
tikros teritorijos plėtrą apibūdinančių veiksnių, joms skiriamas itin didelis dėmesys.  

Klaipėdos apskričiai tenkanti TUI dalis 2007-2010 m. siekė 8,14-10,27 proc. visų šalies 
TUI. Minėtu laikotarpiu jų augimas siekė 15,86 proc., tai daugiau nei šalies vidurkis, tačiau pačios 
TUI Klaipėdos apskrityje savo dydžiu nusileidžia Vilniaus ir Kauno apskritims. TUI Klaipėdos 
miesto savivaldybėje minėtu laikotarpiu augo itin sparčiai – augimas sudarė apie 30 proc. – tai 
dvigubai sparčiau nei apskrities rodiklis. Klaipėdos m. 2010 m. TUI sudarė 6,66 proc. visų šalies 
TUI, kai tuo tarpu visos Klaipėdos apskrities TUI – 9,4 proc. visų šalies TUI, tai reiškia, kad 
didžioji dalis apskrities TUI tenka būtent Klaipėdos miestui. Nepaisant to, pastebimas didžiulis 
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Klaipėdos miesto rodiklio atsilikimas nuo Vilniaus ir Kauno miestų, kuriose TUI sudaro atitinkamai 
~60 proc. ir 9,5 proc. visų šalies TUI (2.2.1.2 lentelė). 

2.2.1.2. lentelė. Tiesioginės užsienio investicijos, 2007-2011 m. 

Tiesioginės užsienio investicijos, mln. Lt. 
Teritorijai tenkanti TUI dalis 
visų šalies TUI struktūroje, 

proc. Teritorija 

2007 2008 2009 2010 
Pokytis 2007- 
2010 m. proc. 

2007 2008 2009 2010 

Lietuvos 
Respublika 

35.503,9 31.733,3 33.010,3 35.553,1 0,14 - - - - 

Klaip ėdos apskr. 2.890,6 3.259,3 3.168 3.349 15,86 8,14 10,27 9,60 9,42 
Klaip ėdos m. sav. 1.823,3 1.977,8 2.156,1 2.366,5 29,79 5,14 6,23 6,53 6,66 
Kauno m. sav. 2.254,6 2.344,7 2.910,1 3.370,2 49,48 6,35 7,39 8,82 9,48 
Šiaulių m. sav. 251 242,1 231,9 281 11,95 0,71 0,76 0,70 0,79 
Vilniaus m. sav. 20.526,9 21.164,6 20.194,4 20.960,5 2,11 57,82 66,70 61,18 58,96 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

TUI, tenkančios vienam gyventojui, Klaipėdos m. savivaldybėje 2010 m. siekė 13,3 tūkst. 
Lt. ir viršijo tiek šalies, tiek apskrities vidurkį. Lyginant su kitais didžiausiais šalies miestais, 
Klaipėdos m. TUI/gyv. viršijo Kauno ir Šiaulių miestų rodiklius, tačiau keletą kartų atsiliko nuo 
Vilniaus m. rodiklio. Situacija buvo analogiška ir ankstesniais laikotarpiais, išskyrus 2007 m., 
kuomet Klaipėdos miesto rodiklis buvo mažesnis už šalies rodiklį (2.2.1.1 paveikslas).  

2.2.1.1 pav. Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui 2007-2011 m., Lt. 

 
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

Analizuojant tiesioginių investicijų, tenkančių vienam gyventojui, dinamiką, Klaipėdos 
mieste 2007-2010 m. laikotarpiu fiksuojamas nuolatinis rodiklio didėjimas (kaip ir Kauno m.), kai 
tuo tarpu visai šaliai, Klaipėdos apskričiai, Šiaulių ir Vilniaus miestų savivaldybėms būdingas 
nežymus smukimas 2009 m. Minėtu laikotarpiu TUI / gyv. Klaipėdos mieste išaugo 35 proc., tai 
viršija šalies (3,9 proc.), Klaipėdos apskrities (19,6 proc.), Vilniaus m. sav. (2,4 proc.) ir Šiaulių m. 
sav. (17,6 proc.) augimo tempus. Labiau TUI/gyv. iš didžiųjų miestų išaugo tik Kauno m. 
savivaldybėje (57,8 proc.).  
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2007-2010 m. laikotarpiu Klaipėdos apskrityje daugiausia investavo Kipro (2.212,7 mln. Lt. 
arba 17,5 proc.), Danijos (1.924,1 Mln. Lt. arba 15,2 proc.), Šveicarijos (1558,8 mln. Lt. arba 12,3 
proc.), Vokietijos (1.287,7 arba 10,2 proc.) investuotojai. Daugiausia TUI apskrityje teko 
apdirbamosios gamybos, transporto ir saugojimo, didmeninės ir mažmeninės prekybos sektoriams. 

Materialin ės investicijos (toliau - MI) – ataskaitinio laikotarpio išlaidos ilgalaikiam 
materialiajam turtui, kuris bus naudojamas daugiau nei vienerius metus, įsigyti, sukurti ir esamam 
ilgalaikiam materialiajam turtui atnaujinti (rekonstravimas, remontas) iš visų finansavimo šaltinių.  
Pagrindiniai materialinių investicijų šaltiniai: valstybės iždas, savivaldybės biudžetas, nuosavos 
lėšos ir banko kreditai. Materialinių investicijų šaltinių struktūroje dominuoja nuosavos lėšos, 
antrąją vietą užima bankų kreditai. 

Materialinės investicijos Klaipėdos miesto savivaldybėje 2010 m. sudarė 777,2 mln. Lt. arba 
6,54 proc. šalies ir 52,66 proc. Klaipėdos apskrities MI. 2007-2010 m. materialinės investicijos 
Klaipėdos m. sav. sparčiai mažėjo: 2008 m. jos sumažėjo 10,1 proc., 2009 m. – 50,4 proc., 2010 m. 
– 22,6 proc. lyginant su ankstesniais metais. Per analizės laikotarpį 2007-2010 m. jos sumažėjo 
65,47  proc. – mažėjimo tempas viršyja šalies ir Klaipėdos apskrities tempus, tačiau mažesnis nei 
Vilniaus, Kauno ir Šiaulių m. savivaldybių MI mažėjimo tempai  (žr. 2.2.1.3 lentelę). 

2.2.1.3 lentelė. Materialin ės investicijos, 2007-2011 m. 

Materialin ės investicijos, mln. Lt. Teritorijai tenkanti MI dalis 
visų šalies MI struktūroje, proc. Teritorija 

2007 2008 2009 2010 
Pokytis 2007- 
2010 m. proc. 

2007 2008 2009 2010 

Lietuvos 
Respublika 31.733,8 28.757,6 15.581,9 11.944,4 -62,36 - - - - 
Klaip ėdos apskr. 3.389,0 3.138,0 1.592,1 1.475,9 -56,45 10,68 10,91 10,22 12,36 
Klaip ėdos m. sav. 2.250,5 2.024,0 1.003,6 777,2 -65,47 7,09 7,04 6,44 6,51 
Kauno m. sav. 3.597,3 2.969,7 1.156,6 993,5 -72,38 11,34 10,33 7,42 8,32 
Šiaulių m. sav. 1.201,7 1.008,4 553,8 349,4 -70,92 3,79 3,51 3,55 2,93 
Vilniaus m. sav. 11.703,0 10.369,6 4.913,1 2.755,6 -76,45 36,88 36,06 31,53 23,07 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

Analizės laikotarpiu Klaipėdos miesto MI dalis šalies ir apskrities struktūroje taip pat 
tolygiai mažėjo: 2007 m. jos sudarė atitinkamai 7,09 ir 66,4 proc., o 2010 m. – atitinkamai 6,51 ir 
52,66 proc., taigi galima teigti, kad Klaipėdos mieste MI mažėjo sparčiau nei šalyje ir kitose 
Klaipėdos apskrities savivaldybėse. 

2007-2009 m.  pagal ekonomines veiklos rūšis MI pasiskirstė taip: transportas ir saugojimas 
– 30,17 proc., nekilnojamojo turto operacijos – 22,05 proc., viešasis valdymas ir gynyba, 
privalomasis socialinis draudimas – 9,96 proc., kasyba ir karjerų eksploatavimas, apdirbamoji 
gamyba – 9,5 proc., didmeninė ir mažmeninė prekyba, variklinių transporto priemonių ir motociklų 
remontas – 8,43 proc., elektros, dujų, vandens tiekimas ir atliekų tvarkymas – 5,71 proc., statyba – 
4,97 proc., švietimas, sveikatos priežiūra ir kita komunalinė ir socialinė aptarnavimo veikla –2,32 
proc., informacija ir ryšiai – 2,17 proc., profesinė, mokslinė ir techninė veikla – 1,38 proc., 
adminsitracinė ir aptarnavimo veikla – 0,99 proc., apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla – 
0,78 proc., žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė – 0,48 proc. visų laikotarpiu Klaipėdos m. 
savivaldybėje atliktų materialinių investicijų.  

Norint palyginti materialinių investicijų apimtis, informatyvesnis yra materialinių 
investicijų, tenkančių vienam gyventojui, rodiklis. Pagal šį rodiklį 2007-2010 m. Klaipėdos m. sav. 
lenkė šalies, apskrities bei Kauno m. ir Šiaulių m. sav. rodiklius, tačiau akivaizdžiai atsiliko nuo 
Vilniaus m. rodiklio. Situacija šiek tiek pasikeitė 2010 m., kuomet visų išvardintų teritorijų rodikliai 
ir atotrūkis tarp jų ženkliai sumažėjo. Per analizuojamą laikotarpį labiausiai MI/gyv. sumažėjo 
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Vilniaus ir Kauno m. sav. (atitinkamai 76,54 ir 71,25 proc.), mažiausiai – Klaipėdos apskrityje 
(55,58 proc.). Tuo tarpu Klaipėdos m. savivaldybėje materialinės investicijos, tenkančios vienam 
gyventojui sumažėjo 64,5 proc. 

2.2.1.2. pav. Materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui, 2007-2010 m., Lt 

 
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

2.2.2 Darbo rinkos analizė 

Darbingo amžiaus gyventojai. 2011 m. darbingo amžiaus gyventojų skaičius Lietuvoje 
siekė  2.068 tūkst. gyv., iš jų 11,46 proc. - Klaipėdos apskrityje,  5,65 proc. - Klaipėdos mieste (žr. 
2.2.2.1 pav.). Lyginant Lietuvos didžiųjų miestų rodiklius, akivaizdu, kad daugiausia darbingo 
amžiaus gyventojų susitelkę Vilniaus mieste – 2007-2011 m. jis sudarė daugiau nei 17 proc. visų 
šalies darbingo amžiaus gyventojų, ir tai vienintelis miestas, kuriame šis santykinis rodiklis 
analizuojamu laikotarpiu didėjo.  

2.2.2.1 pav. Darbingo amžiaus gyventojų dalis bendroje šalies rodiklio struktūroje 2007-2011 m., proc. 

 
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

Lyginant su 2007 m. darbingo amžiaus gyventojų skaičius Klaipėdos mieste sumažėjo 5,7 
proc., tuo tarpu Klaipėdos apskrityje – 2,8 proc. Darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus mažėjimo 
tendencija vyrauja ir kitose apskrityse: Vilniaus aps. darbingo amžiaus gyventojų sumažėjo 1,7 
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proc., Kauno aps. – 7,1 proc., Šiaulių aps. – 6 proc. Šalyje minėtu laikotarpiu šis rodiklis sumažėjo 
3,2 proc. 

Vidutinis metinis užimtųjų skaičius. Užimtųjų skaičius Klaipėdos miesto savivaldybėje 
2007-2011 m. laikotarpiu sumažėjo nuo 87,9 iki 86,8 tūkst. asmenų, t.y. 1,25 proc. Lyginant šį 
rodiklį su kitomis Lietuvos savivaldybėmis, pastebima, kad Klaipėdos m. užimtųjų skaičius mažėjo 
lėčiau (2.2.2.1 lentelė). Vilniaus mieste rodiklis itin smuko 2009 m., 2010 m. išliko stabilus, o 2011 
m. vėl apdidėjo. Tuo tarpu Šiauliuose ir Kaune pastebimas itin spartus vidutinio metinio užimtųjų 
skaičiaus mažėjimas tiek 2009, tiek 2010 m., lyginant su ankstesniais metais. 2011 m. užimtųjų 
skaičius šiuose miestuose didėjo, tačiau nepasiekė ankstesnių metų lygio.  Klaipėdos miesto rodiklis 
analizuojamu laikotarpiu, kaip buvo minėta, taip pat mažėjo, tačiau mažesniu tempu ir tolygiau.  

2.2.2.1 lentelė. Vidutinis metinis užimtųjų skaičius, tūkst. 2007-2011 m. 

Administracin ė  
teritorija  
/Metai 

2007 2008 2009 2010 2011 
Pokytis proc. 

2011 m. lyginant 
su 2007 m. 

Lietuvos Respublika 1.534,20 1.520,00 1.415,90 1.343,70 1.370,90 -10,64 
Klaip ėdos aps. 168,90 168,30 159,50 157,20 164,3 -2,72 
Klaip ėdos m. sav. 87,90 88,70 85,40 85,00 86,8 -1,25 
Kauno m. sav. 173,00 173,00 161,20 154,50 160,2 -7,40 
Šiaulių m. sav. 63,40 66,80 62,10 55,90 57,4 -9,46 
Vilniaus m. sav. 292,10 292,30 279,20 279,70 287,4 -1,61 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

2011 m. Klaipėdos miesto užimtieji sudarė 6,33 proc. visų Lietuvos dirbančių – šis 
santykinis rodiklis visu analizuojamu laikotarpiu tolygiai didėjo (2007 m. jis siekė 5,73 proc.), tai 
pasakytina ir apie kitus tris didžiausius Lietuvos miestus. 

Bedarbių skaičius. 2007-2011 m. laikotarpiu mažiausias bedarbių skaičius analizuojamose 
teritorijose fiksuojamas pirmaisiais, t.y. 2007 metais. 2008 m. visose teritorijose analizuojamas 
rodiklis nežymiai augo, o 2009 m. pastebimas žymus rodiklio didėjimas. Vertinant analizuojamo 
laikotarpio bedarbių skaičiaus dinamika galima teigti, kad sparčiausia bedarbių skaičius augo 
didžiuosiuose miestuose (Vilniaus, Kauno, Šiaulių m. sav.), išskyrus Klaipėdos m. sav. – čia 
rodiklis išaugo 205 proc., kai tuo tarpu kituose didžiuosiuose miestuose jis augimas viršijo 300 
proc. ir buvo didesnis nei bendras Lietuvos rodiklis (267 proc.).   

2.2.2.2 lentelė. Bedarbių skaičius 2007-2011 m., tūkst. gyv. 

Administracin ė  
teritorija  
/Metai 

2007 2008 2009 2010 2011 
Pokytis proc. 

2010 m. lyginant 
su 2007 m. 

Lietuvos Respublika 67,30 73,40 203,10 312,10 247,20 267,31 
Klaip ėdos aps. 7,30 7,70 21,70 34,10 26,00 256,16 
Klaip ėdos m. sav. 3,90 4,00 11,00 16,70 11,90 205,13 
Kauno m. sav. 5,30 6,00 18,70 28,80 22,90 332,08 
Šiaulių m. sav. 1,70 2,30 7,70 10,40 7,40 335,29 
Vilniaus m. sav. 9,00 10,70 33,20 50,60 37,60 317,78 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

 2011 m. bedarbių skaičius pradėjo mažėti. Šalyje nuo 2010 iki 2011 m. bedarbių sumažėjo 
20,8 proc., Klaipėdos apskrityje – 23,8 proc., Klaipėdos mieste – 28,7 proc. Bedarbiai Klaipėdos 
miesto savivaldybėje sudarė 4,81 proc. visų Lietuvos rodiklio. Analizuojamu laikotarpiu 
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daugiausiai bedarbių per mėnesį buvo užregistruota 2010 m. balandžio mėn. – 3.568 asmenys, 
mažiausias – 2008 m. kovo mėn. – 928 asmenys. 

Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis (nedarbo lygis). 
Lietuvoje nedarbo lygis 2011 m. siekė 11,7 proc. Nuo 2007 m. šis rodiklis išaugo 265,6 proc. arba 
3,65 karto. 2011 m. Klaipėdos m. savivaldybėje nedarbo lygis, lyginant su šalies rodikliu, buvo 
mažesnis 1,7 proc. punkto ir siekė 10 proc. Analizuojant šio rodiklio dinamiką 2007-2011 m., 
pastebima, kad Kauno ir Šiaulių miestų savivaldybėse jis išaugo daugiausiai, atitinkamai 352,2 ir 
350 proc., Vilniaus ir Klaipėdos m. savivaldybėse - atitinkamai 316,7 proc. ir 212,5 proc. 

Analizuojamu laikotarpiu didžiausias registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų 
santykio rodiklis Klaipėdos mieste fiksuojamas 2010 m. liepos ir 2011 m. sausio mėnesiais, kuomet 
siekė 14 proc., mažiausias – 2008 m. rugsėjo mėn. – 2,7 proc. 

2.2.2.2 pav. Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Lietuvoje 2007-2010 m., 
proc. 

 
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2010 metais Klaipėdos miesto savivaldybėje 
buvo antras pagal dydį po Vilniaus miesto savivaldybės. Nurodytu laikotarpiu jis siekia 108,55 
proc. šalies lygio. Lyginant 2010 m. su 2007 m. Klaipėdos miesto savivaldybėje darbo užmokestis 
išaugo 12,3 proc., tuo tarpu Vilniuje – 9,3 proc., Kaune ir Šiauliuose – 8,9 proc. 
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2.2.2.3 pav. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Lietuvoje 2007-2010 m., Lt 

 
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

2.2.3 Verslo aplinkos analizė 

Įregistruoti ūkio subjektai. 2012 m. pradžioje Klaipėdos m. sav. buvo įregistruota 5.946 
veikiančių ūkio subjektų, tai sudaro 7,11 proc. šalies įmonių, Klaipėdos apskrityje tokių įmonių 
buvo 10.036, tai yra 12 proc. visų šalyje veikiančių įmonių.  

Veikiančių ūkio subjektų skaičius, tenkantis 1.000 gyventojų – gyventojų verslumo 
rodiklis. Europos Sąjungos šalyse 1.000-iui gyventojų tenka 50-60 įmonių. 2012 m. pradžioje 
Klaipėdos mieste 1.000-iui gyventojų vidutiniškai teko 33 veikiančios įmonės, tai 32 proc. daugiau 
nei šalies vidurkis (25 veikiantys ūkio subjektai 1.000-iui gyventojų). Klaipėdos apskrityje 1.000-
iui gyventojų tenka 28 veikiančios įmonės arba 12 proc. daugiau nei šalies vidurkis, Kauno mieste – 
33 įmonės 1.000-iui gyventojų arba 32 proc. daugiau nei šalies vidurkis, Šiaulių mieste - 31 įmonė 
1.000-iui gyv. arba 24 proc. daugiau, Vilniaus mieste - 47 įmonės arba 88 proc. daugiau nei šalies 
vidurkis. 

2.2.3.1 lentelė. Veikiančių ūkio subjektų skaičius 2007–2012 m. pradžioje, vnt. 

Administracin ė 
teritorija/ 

Metai 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Pokytis proc. 
2012 m. lyginant 

su 2007 m. 
Lietuvos Respublika 76.516 81.376 84.574 83.201 86.987 83.624 9,3 
Klaip ėdos aps. 9.306 9.992 10.403 10.254 10.570 10.036 7,8 
Klaip ėdos m. sav. 5.516 5.912 6.205 6.114 6.280 5.946 7,8 
Kauno m. sav. 10.754 11.241 11.721 11.610 12.142 11.681 8,6 
Šiaulių m. sav. 3.443 3.586 3.745 3.660 3.840 3.710 7,8 
Vilniaus m. sav. 22.088 24.132 25.500 25.286 26.544 25.881 17,2 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

2012 m. pradžioje Klaipėdos m. sav. veikė 5.666 įmonės, kuriose dirba iki 49 darbuotojų, 
tokių įmonių skaičius sudarė 95,29 proc. visų veikusių ūkio subjektų. Šalyje tokių įmonių buvo 
79.203 arba 94,71 proc. visų veikiančių ūkio subjektų. Lyginant 2007 ir 2012 m. pradžios 
duomenis, labai mažų ir mažų įmonių Klaipėdos m. sav. padaugėjo 8,79 proc. Šalyje šis rodiklis 
padidėjo 10,83 proc. Įmonės, kuriose dirba nuo 50 iki 249 darbuotojų, 2012 m. pradžioje sudarė 
4,19 proc. visų veikiančių ūkio subjektų. Stambios įmonės pagal darbuotojų skaičių (nuo 250 
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darbuotojų) sudarė 0,52 proc. visų įmonių. 2011 m. pradžioje Klaipėdos m. sav. buvo 54.420 
darbuotojai; iš jų 55,35 proc. dirbo mažuose ir labai mažuose įmonėse (iki 49 darbuotojų), 24,16 
proc. dirbo vidutinėse įmonėse (nuo 50 iki 249 darbuotojų) ir 20,49 proc. stambioms priskirtuose 
įmonėse (nuo 250 ir daugiau darbuotojų). 

2.2.3.1 pav. Klaipėdos m. veikiančių įmonių pasiskirstymas pagal įmonės dydį, 2007-2012 m. pr. 

 
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

Nagrinėjamu laikotarpiu pastebimos nevienodos darbuotojų skaičiaus kaitos tendencijos 
skirtingo dydžio įmonėse.  Didžiųjų įmonių grupei priskiriamose įmonėse darbuotojų skaičius 
2007-2011 m. tik mažėjo ir šis mažėjimas sudarė 26 proc. visų darbuotojų (nuo 18080 iki 11149). 
Mažose ir vidutinio dydžio įmonėse iki 2009 m. darbuotojų skaičius didėjo atitinkamai 11,63 proc. 
(nuo 29458 iki 3333)  ir 16,22 proc. (nuo 14287 iki 17053). Nuo 2010 m. šios įmonės pradėjo 
mažinti darbuotojų skaičių ir tik vidutinių įmonių grupėje 2012 m. pastebimas nedidelis 1,37 proc. 
didėjimas (nuo 13148 iki 13328). 2007-2012 m laikotarpiu bendras darbuotojų skaičius mažose 
įmonėse sumažėjo 538 asmenimis (nuo 29458 iki 28920), vidutinėse įmonėse 959 asm. (nuo 14287 
iki 13328) ir labiausiai 2007-2011 m. didelėse įmonėse – 6931 asm..  

Pagal pateiktus duomenis galima teigti, Klaipėdos mieste SVV reikšmė didėja, nors lyginant 
2011-2012 metus fiksuojamas tiek SVV, tiek didelių įmonių mažėjimas.  

Pagal teisinę veiklos formą 2012 m. pradžioje didžiausią Klaipėdos m. sav. įmonių dalį 
sudarė uždarosios akcinės bendrovės. Jų mieste veikia 4.012, tai sudaro 67,47 proc. visų veikiančių 
įmonių. Antrą didžiausią grupę sudaro individualios įmonės (751 arba 12,63 proc.). Analizuojamu 
2007-2012 m. laikotarpiu pastebima, kad uždarųjų akcinių bendrovių skaičius išaugo beveik 40 
proc., kai tuo tarpu individualių įmonių sumažėjo daugiau nei dvigubai. Išaugo ir asociacijų, viešųjų 
įstaigų, bendrijų skaičius. Taipogi 2012 m. pradžioje Klaipėdos mieste veikė 12 užsienio juridinių 
asmenų filialų, kai tuo tarpu 2007 m. pradžioje nebuvo nei vieno, o pirmieji filialai įsteigti 2008-
2009 m. Analizuojamu laikotarpiu beveik trečdaliu sumažėjo akcinių bendrovių skaičius (2.2.3.2 
lentelė).  

2.2.3.2 lentelė. Klaipėdos m. sav. veikiančių ūkio subjektų skaičius metų pradžioje pagal teisinę formą 

Pavadinimas 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Pokytis proc. 

2012 m. lyginant 
su 2007 m. 

Uždaroji akcinė 
bendrovė 2.881 3.257 3.683 3.820 4.057 4.012 39,3 

Individualioji įmonė 1.691 1.643 1.429 1.186 1.087 751 -55,6 
Asociacija 232 286 339 353 381 418 80,2 



Klaipėdos miesto strateginis plėtros planas 2013-2020 metams 

48 

Pavadinimas 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Pokytis proc. 

2012 m. lyginant 
su 2007 m. 

Bendrija 288 305 323 333 331 347 20,5 
Viešoji įstaiga 103 113 117 123 132 133 29,1 
Savivaldybės 
biudžetinė įstaiga 124 124 126 119 116 119 -4,0 

Valstybės biudžetinė 
įstaiga 52 52 51 49 46 38 -26,9 

Akcinė bendrovė 32 28 28 27 23 22 -31,3 
Labdaros ir paramos 
fondas 16 14 16 15 16 14 -12,5 

Gyvenamųjų namų 
statybos bendrija 19 18 17 13 13 12 -36,8 

Užsienio juridinio 
asmens filialas 0 0 5 4 7 12 - 

Sodininkų bendrija 10 10 10 12 12 12 20,0 
Profesinė sąjunga 21 19 18 15 13 11 -47,6 
Tradicinė religinė 
bendruomenė ar 
bendrija 

7 6 7 7 9 9 28,6 

Kooperatinė 
bendrovė 6 6 7 10 9 9 50,0 

Savivaldybės įmonė 8 8 7 7 7 7 -12,5 
Religinė 
bendruomenė ar 
bendrija 

7 7 6 6 6 6 -14,3 

Žemės ūkio bendrovė 2 2 4 4 4 4 100,0 
Valstybės įmonė 5 4 4 4 4 3 -40,0 
Politinė partija 1 1 1 3 3 3 200,0 
Komanditinė ūkinė 
bendrija 5 4 3 2 2 2 -60,0 

Tikroji ūkinė 
bendrija 3 2 1 1 1 1 -66,7 

Prekybos, pramonės 
ir amatų rūmai 1 1 1 1 1 1 0,0 

Viso 5.516 5.912 6.205 6.114 6.280 5.946 7,8 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

Remiantis statistikos departamento duomenimis, didžiausias Klaipėdos miesto savivaldybėje 
veikiančių ūkio subjektų skaičius metų pradžioje buvo 2011 m. (6.280). Šis rodiklis didėjo nuo pat 
2007 m. Lyginant 2007 - 2011 m. laikotarpį, veikiančių ūkio subjektų išaugo 13,9 proc., o 2011-
2012 m. sumažėjo 5,3 proc. 

2009 m. keitėsi ekonominių veiklų klasifikatorius. Pagal naująjį klasifikatorių 2009–2011 m. 
pradžioje Klaipėdos miesto savivaldybėje daugiausia ūkio subjektų veikė didmeninės ir 
mažmeninės prekybos, variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto srityse (2009 m. 
pradžioje – 1.428, 2010 m. – 1.397, 2011 m.– 1.446) ir transporto ir saugojimo srityje (2009 m. – 
766, 2010 m. – 765, 2011 m. – 825). Mažiausiai ūkio subjektų veikė kasybos ir karjerų 
eksploatavimo srityje (2009 m. – 2, 2010 m. – 2, 2011 m. – 1). 
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2.2.3.3 lentelė. Klaipėdos m. sav. veikiančių ūkio subjektų skaičius pagal EVRK 2, 2009–2011 m. 
pradžioje 

Veiklos pagal EVRK 2 klasifikatorių/ Metai 2009 2010 2011 

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto 
priemonių ir motociklų remontas 1428 1397 1446 

Transportas ir saugojimas 766 765 825 
Kita aptarnavimo veikla 689 701 711 
Statyba 664 618 576 
Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 507 505 560 
Nekilnojamojo turto operacijos 450 446 447 
Apdirbamoji gamyba 465 436 436 
Administracinė ir aptarnavimo veikla 230 222 232 
Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 224 233 227 
Švietimas 191 186 191 
Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 162 171 185 
Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 166 165 176 
Informacija ir ryšiai 103 97 112 
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 56 57 49 
Finansinė ir draudimo veikla 48 49 42 
Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir 
regeneravimas 22 26 24 

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 10 16 21 
Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis 
draudimas 22 22 19 

Kasyba ir karjerų eksploatavimas 2 2 1 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

Klaipėdos m. savivaldybėje veikia nemažai įmonių, kurios tam tikrose srityse pirmauja viso 
šalies mastu, patenka į didžiausiųjų sąrašus, gauna įvairius apdovanojimus. Keliasdešimt Klaipėdos 
miesto įmonių kasmet yra tarp kandidačių „Gazelės“ apdovanojimams gauti. 2001 m. į „Gazelės“ 
apdovanojimus pagal 2010-2007 m. pardavimų pokytį  kandidatavo 7 Klaipėdos mieste veikiančios 
įmonės (2.2.3.4 lentelė). 

2.2.3.4 lentelė. Kandidatės į "Gazelės 2011" apdovanojimus (Klaipėdos m. sav.) 

Vieta Vieta 
apskrityje  Bendrovė 

Pardavimų 
pokytis 2010-
2007 m., % 

Pagrindinė veikla 

21 2 Grand partners, UAB  290,48 Verslo konsultacijos, vadovų ugdymas 

99 5 Baidarių centras, UAB 101,51 Vandens kelionių inventoriaus prekyba 
ir nuoma 

132 7 Be-Ge Baltic, UAB 64,53 Siuvimas, komponentų montavimas 
pagal užsakymus 

172 9 Norlander Zeelandia, 
UAB 47,48 Margarino ir konditerinių riebalų 

gamyba 

182 11 Harig Baltic cool, UAB 42,04 Nebuitinių šaldymo įrengimų prekyba, 
paslaugos 

184 12 Euroratas, UAB 41,84 Padangų prekyba 
199 13 Autotrekas, UAB 34,91 Automobilių dalių prekyba, paslaugos 

Šaltinis: www.vz.lt 
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Anksčiau „Gazelės“ apdovanojimus yra pelniusios šios įmonės: 

2.2.3.5 lentelė. Klaipėdos mieste veikiančios įmonės, pelniusios „Gazelės 2011“ sertifikatus 

Metai Pavadinimas Veikla 

2004 Klaipėdos margarinas, UAB Maisto produktai 
2004 Klaipėdos transekspedicija, UAB Transportas ir logistika, krovos darbai, ekspedijavimas 
2006 Nesė, UAB Kazino, lošimo namai 
2008 VAKARŲ KROVA, UAB Laivų aprūpinimas,sandėliavimo paslaugos 
2008 G-LOGISTIKA, UAB Transporto paslaugos 
2009 Javinė, UAB Kepyklos, konditerijos gaminiai,prekyba 
2010 VIRKLUND SPORT, UAB Sporto, turizmo įranga ir reikmenys 

Klaip ėdos laisvoji ekonominė zona. Klaipėdos LEZ – pirmoji ir sėkmingiausia tokio 
pobūdžio teritorija Lietuvoje. Ji apima 412 ha žemės, esančios strategiškai patogioje vietoje netoli 
jūrų uosto (~ 3 km), oro uosto (~ 30 km), magistralių ir geležinkelio. Nuo 2002 m. Klaipėdos LEZ 
pritraukė per 230 mln. eurų investicijų, dar apie 116 mln. eurų investicijų pritraukti planuojama. 
Pagrindinis Klaipėdos LEZ tikslas – sudaryti palankias sąlygas šalies ir užsienio investicijų plėtrai, 
siūlant visą reikiamą fizinę infrastruktūrą, gerai organizuotas įmonės steigimo paslaugas ir 
mokestines lengvatas. Klaipėdos LEZ siūlo šias verslą skatinančias mokesčių lengvatas: 
investuojantieji daugiau kaip 1 mln. eurų nemoka pelno mokesčio pirmuosius 6 metus ir moka 50 
proc. lengvatinį pelno mokestį ateinančius 10 metų; nemoka nekilnojamojo turto mokesčio; 
neapmokestinami užsienio kapitalo investicijų dividendai. Klaipėdos LEZ investuotojams siūlo: 
pramoninių sklypų nuomą nuo 0,5 ha iki 5 ha ir daugiau su detaliuoju planu bei išplėtota 
infrastruktūra: vandentiekiu, elektra, gamtinėmis dujomis ir telekomunikacijomis, patalpų nuomą ir 
sandėliavimą, daugiau nei 55 000 m.² administracinių, komercinių, gamybinių patalpų pasirinkimas. 
Klaipėdos LEZ veikia 16 įmonių; iš jų 60 proc. – lietuviško kapitalo, 40 proc. – užsienio kapitalo 
įmonės, LEZ įmonėse dirba apie 1.000 darbuotojų, šalys investuotojos: Anglija, Airija, Tailandas, 
Suomija, Danija, Japonija, Norvegija, Šveicarija, Baltarusija, Ukraina, Lietuva.  

2.2.3.6 lentelė. Klaipėdos LEZ investuotojai 

Įmonė Veiklos sritis Investicijos 
(mln. EUR) 

„Orion Global PET“ ( Tailandas) PET granulių gamyba 92 
„Mestilla“ (Norvegija, Lietuva) Biodyzelino gamyba 38 
„Yazaki Wiring Technologies Lietuva“ 
(Japonija) Automobilių įrenginiai 25 

„Glassbel Baltic“ (Baltarusija) Architektūrinis stiklas 18 

Klaipėdos verslo parkas (Airija) Nekilnojamojo turto nuoma, 
sandėliavimas 12 

„Espersen“ (Danija) Žuvies apdirbimas 8 
„Vingės logistika“ (Lietuva) Logistikos paslaugos 7 
„Retal Baltic“ (Ukraina) A-PET plėvelės gamyba 7 
„Pack Klaipėda“ (Lietuva) PET pakuočių gamyba 6 
„Ad Rem LEZ“ (Lietuva) Logistikos paslaugos 5 
„Anis LMK“ (Lietuva)  Metalo konstrukcijų gamyba 4 

„Klaipėdos skuba“ (Lietuva) Prekyba automobiliais, detalėmis, 
serviso paslaugos 3 

„Albright“ (Anglija)  Elektros jungiklių gamyba 2 
„Lindstrom“ (Suomija) Tekstilės nuomos paslaugos 2 
„HeidelbergCement Klaipėda“ (Vokietija) Cemento pakavimas ir logistika 3* 
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Įmonė Veiklos sritis Investicijos 
(mln. EUR) 

„Fortum Klaipėda“ (Suomija) Elektros ir šiluminės energijos 
investicijų gamyba 40* 

*planuojama investuoti 

Šaltinis: www.kepa.lt 

Verslo plėtra Klaipėdos mieste organizuojama per verslo asocijuotas ir verslui dirbančias 
struktūras: 

Klaip ėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai. KPPAR vienija daugiau nei 230 narių, 
tarp kurių – didžiausios regiono įmonės bei vidutinio ir smulkaus verslo atstovai. Rūmai atstovauja 
Klaipėdos ir Tauragės regionų verslininkų interesus bei siekia verslo plėtros juose. Skatindami 
smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą, eksportą rūmai aktyviai dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose 
projektuose ir programose. Svarbiausias Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų kaip verslo 
savivaldos organizacijos tikslas - atstovauti savo narių interesus bei teikti jiems reikalingas 
paslaugas.  

Klaip ėdos Europos verslo informacijos centras. 2003 m. įsteigtas Klaipėdos Europos 
verslo informacijos centras (EVIC) teikia informaciją Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apskričių 
verslininkams apie Europos Sąjungos (ES) politikos aktualijas, vykdomas iniciatyvas ir intensyviai 
dalyvauja EK generalinio įmonių direktorato projektuose, skatindamas mažų ir vidutinių įmonių 
(MV Į) internacionalizaciją bei verslumą. Pagrindinis EVIC veiklos principas - efektyvi, greita ir 
kokybiška pagalba mažoms ir vidutinėms įmonėms. Klaipėdos EVIC yra vienas iš 300 centrų ir 340 
padalinių, veikiančių 48 Europos ir kitose pasaulio šalyse, kurių veiklą iš dalies remia EK. 
Tiesioginis ryšys su ja užtikrina centro paslaugų kokybę bei informacijos aktualumą. Per ketverius 
veiklos metus Klaipėdos EVIC suorganizavo daugiau kaip 80 renginių, tarp kurių - seminarai ir 
mokymai įvairiomis verslui aktualiomis temomis, verslo kontaktų renginiai ir kita.  

Klaip ėdos apskrities darbdavių asociacija. Ši organizacija jungia smulkiojo ir vidutinio 
verslo bendruomenę, siekia regione sudaryti palankią ekonominę, teisinę, politinę, socialinę, 
psichologinę aplinką smulkiajam ir vidutiniam verslui vystytis. 

Klaip ėdos ekonominės plėtros agentūra, VšĮ. KEPA – Klaipėdos miesto savivaldybės 
įsteigta verslo informavimo ir konsultavimo paslaugų įstaiga, kurios siekis – skatinti smulkaus ir 
vidutinio verslo regione plėtrą bei prisidėti prie Klaipėdos miesto investicinio patrauklumo 
didinimo. KEPA teikia šias paslaugas viešiems ir privatiems verslo subjektams: ES finansuojamų 
projektų dokumentacijos rengimas; rinkodaros ir ženklodaros strategijų rengimas; mokymų ir 
konferencijų organizavimas; verslo informacija.  

Verslo informacinis centras, VšĮ. Verslo informacinis centras yra Vakarų Lietuvos verslo 
kolegijos padalinys, kurio tikslas teikti informacinę ir praktinę (konsultacinę) pagalbą naujai 
besikuriančioms įmonėms, padėti plėtoti veiklą prisitaikant prie kintančių rinkos sąlygų, didinant jų 
konkurencingumą ir veiklos efektyvumą. Taip pat šiame centre intensyviai plėtojamas suaugusiųjų 
tęstinis profesinis mokymasis bei švietimas. Centre sudaromos sąlygos dirbantiems įgyti trūkstamų 
žinių, tobulinti ar keisti turimą kvalifikaciją, tobulinti dėstytojų ir administracijos darbuotojų 
kompetencijas. Centro veiklos sektorius - verslo informacijos kaupimas ir sklaida, konsultacijos ir 
mokymai Klaipėdos verslo įmonių vadovams ir darbuotojams. Verslo informacijos centras siekia 
aktyviai dalyvauti Lietuvos, Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių fondų programose, skirtų verslo ir 
žmogiškųjų išteklių plėtrai. 

Prekyba ir maitinimas. 2010 m. pabaigoje Klaipėdos m. savivaldybėje veikė 1.098 
prekybos ir maitinimo įmonės. Parduotuvių ir maitinimo įmonių skaičius Klaipėdos mieste 2007–
2010 m. laikotarpiu sumažėjo 6,07 proc. Mažėjimo tendencijos buvo pastebimos visoje šalyje 
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(10,19 proc.): Klaipėdos aps. – 10,91 proc., Kauno m. – 7,98 proc., Šiaulių mieste – 14,57 proc., 
išskyrus Vilniaus m. sav., kur rodiklis padidėjo 0,85 proc.. 

2.2.3.7 lentelė. Prekybos ir maitinimo įmonių parduotuvių skaičius, vnt. 

Administracin ė 
teritorija/ 

Metai 
2007 2008 2009 2010 

Pokytis proc. 
2010 lyginant 

su 2007 
Lietuvos Respublika 18.158 18.351 16.369 16.308 -10,19 
Klaip ėdos aps. 2.246 2.255 2.011 2.001 -10,91 
Klaip ėdos m. sav. 1.169 1.198 1.091 1.098 -6,07 
Kauno m. sav. 2.344 2.391 2.134 2.157 -7,98 
Šiaulių m. sav. 1.091 1.115 950 932 -14,57 
Vilniaus m. sav. 3.064 3.231 3.146 3.090 0,85 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

Lietuvos Respublikoje 2010 m. 1.000 gyventojų teko 5 parduotuvės, Klaipėdos m. šis 
rodiklis siekė 6,10 – tai 22 proc. daugiau nei šalies vidurkis. Klaipėdos apskrityje 1.000-iui 
gyventojų teko 5,4; Kauno m. 6,3; Šiaulių m. 7,6; Vilniaus m. 5,6 parduotuvių. 2010 m. palyginus 
su 2007 m., Klaipėdos m. parduotuvių skaičius 1.000 gyventojų sumažėjo 3,17 proc., visoje šalyje - 
7,41 proc.. Labiausiai analizuojamas rodiklis sumažėjo Šiaulių m. sav. – 10,59 proc., Kauno m. - 
4,55 proc., tuo tarpu Vilniaus m. buvo fiksuojamas 1,82 proc. rodiklio augimas.  

Prekybos ir maitinimo įmonių apyvarta be PVM 2010 m. Lietuvos Respublikoje siekė 
778,20 mln. Lt ir buvo 12,15 proc. mažesnė nei 2007m., kuomet ji siekė 885,80 mln. Lt. Tuo tarpu 
2008 m. šis rodiklis buvo išaugęs net iki 1.055,10 mln. Lt. Klaipėdos m. sav. 2010 m.  prekybos ir 
maitinimo įmonių apyvarta be PVM siekė 69,80 mln. Lt ir buvo 22,36 proc. mažesnė nei 2007 m. 
Mažesnis pokytis buvo visoje Klaipėdos apsk. – 16,72 proc., Kauno m. – 14,40 proc., Vilniaus m. –
13,68 proc., tuo tarpu Šiaulių m. šis rodiklis išliko  nepakitęs. 

2.2.3.2 pav. Prekybos ir maitinimo įmonių apyvarta (be PVM) 2007-2010 m., mln. Lt 

 
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

Vienam gyventojui Klaipėdos m. sav. 2010 m. teko 387 Lt prekybos ir maitinimo įmonių 
apyvartos – 150 Lt daugiau nei Lietuvos Respublikoje, kur šis skaičius siekė 237 Lt. Klaipėdos 
apskrityje vienam gyventojų teko 304 Lt, Kauno m. sav. – 390 Lt, Vilniaus m. sav. – 602 Lt, Šiaulių 
m. sav. – 247 Lt. Palyginus su 2007 m. labiausiai sumažėjo Klaipėdos m. sav. rodiklis – 20,21 
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proc., Klaipėdos aps. – 15,08 proc., Vilniaus m. sav. – 14,12 proc., Kauno m. sav. – 10,96 proc., 
šalyje – 9,54 proc., kai tuo tarpu Šiaulių m.sav. padidėjo 3,78 proc.. 

Prekybos tinklai. Klaipėdoje veikia daug parduotuvių, priklausančių Iki, Maxima, Rimi, 
Norfa  parduotuvių tinklams. Galima būtų išskirti šiuos didžiausius Klaipėdos prekybos centrus:  

BIG. Maždaug 4 hektarų teritoriją užimančio prekybos centro bendras prekybinis plotas – 
20,9 tūkst. kv. m. Šalia įrengta 650 vietų automobilių stovėjimo aikštelė.  

BIG2. Prekybos centro plotas – 20 tūkst. kv. m. Tai prekybos centro BIG tęsinys, sujungtas 
pėsčiųjų alėja. Juose įsikūrę apie 140 parduotuvių. Pagrindinis centro operatorius yra maisto prekių 
parduotuvė „Maxima XXX“, kuri užima 7 tūkst. kv. m. plotą.  

Studlendas. Prekybos centras „STUDLENDAS“ – pirmasis Lietuvoje privataus ir viešojo 
segmento projektas. Dviejuose aukštuose įsikūrę daugiau nei 50 parduotuvių ir paslaugų teikėjų.  

Banginis. Beveik 30 tūkst. kv. m. pastate yra įsikūrę dviejų didžiausių prekybos tinklų 
parduotuvės: „Senukai“ bei „Maxima bazė XXX“. Be jų dar veikia daugiau kaip 30 prekybos ir 
paslaugų įmonių. Iš kitų Klaipėdoje jau veikiančių prekybos centrų „Banginis“ išsiskiria 
specializuota prekyba namų įranga ir buities prekėmis.  

Akropolis. Daugiau nei 75 tūkst. kv. m. bendro ploto prekybos ir pramogų centras  
atidarytas 2005 m.. Čia šiuo metu veikia 232 prekybos ir paslaugų teikėjų. Šalia Lietuvos 
uostamiesčio centro įsikūrusiame Klaipėdos prekybos ir pramogų centre Akropolis per 2009 m. 
apsilankė daugiau nei 10 mln. žmonių. 

Statyba. 2011 m. Lietuvoje to meto kainomis atlikta statybos darbų savo jėgomis (be PVM) 
už 6553 mln. Lt, buvo pastatyta 3733 vnt. gyvenamųjų pastatų ir 3330 vnt. negyvenamųjų pastatų. 
Klaipėdos mieste buvo atlikta statybos darbų už 491 mln. Lt be PVM, tai sudarė 7,5 proc. visų 
šalyje ir 13,7 proc. Klaipėdos apskrityje atliktų statybos darbų. Daugiausia statybos darbų 
Klaipėdos m. sav. atlikta 2008 m. (už 948 mln. Lt be PVM), tuo tarpu 2009 m. šis rodiklis sumažėjo 
45,5 proc. ir sudarė 516,6 mln. Lt. be PVM. 2010 m. atliktų statybos darbų Klaipėdos m. apimtis 
dar labiau sumažėjo – lyginant su praėjusiais metais rodiklis sumažėjo 29,3 proc. ir siekė 365,2 mln. 
Lt. 2011 m. šis rodiklis padidėjo 34,66 proc. ir sudarė 491,78 mln. Lt., tačiau 2007-2009 m. lygio 
nesiekė. Vertinant bendrai 2007-2011 m. laikotarpį, statybos darbų apimtis Klaipėdos m. sav. 
sumažėjo 45,78 proc. – tai daugiau nei Klaipėdos apskrityje (44,91 proc.) ar šalyje (40,48 proc.).  

Jūrų uostas. Klaipėdos uostas –  labiausiai į šiaurę nutolęs neužšąlantis rytinės Baltijos 
jūros uostas. Tai svarbiausias ir didžiausias Lietuvos Respublikos transporto centras, kuriame 
susijungia jūros, sausumos ir geležinkelio keliai iš rytų ir vakarų. Klaipėdos uostas –  
multimodalinis, universalus, giliavandenis uostas, kuriame dirba 17 stambių krovos, laivų remonto 
ir statybos kompanijų, teikiamos visos su jūros verslu ir krovinių aptarnavimu susijusios paslaugos. 
Uostas per metus gali perkrauti iki 45 milijonų tonų įvairių krovinių. Iš čia trumpiausi atstumai 
sausuma iki svarbiausių pramoninių Rytų šalių regionų (Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos ir kt.). Per 
Klaipėdos uostą eina pagrindinės laivybos linijos į Vakarų Europos, Pietryčių Azijos ir Amerikos 
žemynų uostus. Uostas dirba 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę ištisus metus. Nuolat 
modernizuojama uosto infrastruktūra: pastatyti nauji šiuolaikiniai konteinerių, ro-ro, skystų trąšų 
terminalai, veikia naftos, metalo, birių ir supakuotų trąšų krovos terminalai, naudojama moderni 
krovos technika ir technologija, gerai išvystytas terminalų, automobilių kelių, geležinkelių tinklas, 
modernizuojamos telekomunikacijos, signalizacijos ir elektros tiekimo sistemos. 

 Tiesiogiai su Klaipėdos uosto veikla yra susiję daugiau kaip 800 įmonių, sukuriama per 23 
tūkst. darbo vietų bei 4,5 proc. viso Lietuvoje sukuriamo BVP. Dėl aktyvios uosto veiklos 
sukuriama apie 185 tūkst. indukuotų darbo vietų. Klaipėdos uostas tiesiogiai ir netiesiogiai yra 
susijęs su 18 proc. viso Lietuvoje sukuriamo BVP. Šalčiausiomis žiemomis neužšąlantis uostas 
garantuoja sklandžią laivybą ir nenutrūkstamus krovos darbus. Klaipėdos uostas, būdamas 
tarptautinių transporto koridorių sankirtoje, yra tiltas tarp NVS bei Azijos regiono šalių ir Europos 
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Sąjungos bei kitų rinkų. 1993–2006 m. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija kartu su uosto 
bendrovėmis uosto modernizacijai skyrė apie 2 mlrd. litų (apie 600 mln. eurų). 2008–2013 m. 
numatyta investuoti dar apie 1 mlrd. 215 milijonų litų (apie 350 mln. eurų). Klaipėdos uostas 
sparčiai vystosi ir puoselėja ambicingus plėtros planus. Įplaukos kanalo gylis – 15 metrų. Uosto 
kanalo gylis – 13–14,5 metrų. Uostas gali priimti didžiatonažius laivus: sausakrūvius iki 80 000 
DWT, tanklaivius iki 150 000 DWT. 

Klaipėdos uostas – konteinerių perkrovimo lyderis tarp Baltijos šalių uostų. Suderinta jūrų ir 
sausumos transporto  veikla, Laisvoji ekonominė zona (LEZ), ES trumpųjų nuotolių laivybos 
tinklas, plataus spektro logistikos ir pramonės įmonių veikla užtikrina intermodalinio transporto 
veiklą. 

Novatoriškas Baltijos šalyse intermodalinius gabenimus skatinantis traukinys – konteinerinis 
ir kontreilerinis traukinys „Vikingas“ - jungia Baltijos ir Juodosios jūrų regionų rinkas nuo 
Klaipėdos per Minską, Kijevą iki Odesos bei Iljičiovsko uostų. 

Krova. Remiantis Klaipėdos jūrų uosto pateiktais metiniais statistikos duomenimis, 2006 m. 
pagrindiniai kroviniai pakraunami į laivus buvo naftos produktai, trąšos, ro-ro, konteineriniai 
kroviniai, grūdai, metalo laužas, mediena, ferolydiniai, kroviniai iškraunami iš laivų - ro-ro 
kroviniai, konteineriai, mineralai, cukrus, greitai gendantys produktai. Pakraunamų ir iškraunamų 
krovinių įvairovė per 2006-2010 m. padidėjo. 2010 m. pagrindiniai į laivus kraunami kroviniai 
buvo naftos produktai, trąšos, ro-ro kroviniai, konteineriuoti kroviniai, grūdai, mediena bei gaminiai 
iš jos, durpės, metalo laužas, geležies bei plieno gaminiai. Pagrindiniai iš laivų iškraunami kroviniai 
buvo ro-ro kroviniai, konteineriuoti kroviniai, naudingosios iškasenos bei statybinės medžiagos, 
trąšos, naftos produktai, šaldyti kroviniai. 

2008 metais Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste iš viso perkrauta 29,88 mln. t krovinių, tai 
9,2 % daugiau negu 2007 metais ir 26,6 % daugiau negu 2006 metais. 2008 metais naftos produktų 
perkrauta 9,36 mln. t, t. y. 31,1 % daugiau negu 2007 metais. 

2010 metais didžiausią krovos dalį sudarė naftos produktai – 28,0 proc. (8,8 mln. t, tai yra 
5,0 proc. mažiau negu 2009 metais), kitą dalį trąšos – 27,7 proc., ro-ro kroviniai – 13,8 proc., 
konteineriuoti kroviniai – 11,3 proc. Bendrai šie kroviniai sudarė 80,8 proc. visos Klaipėdos uosto 
krovos. Kitą didelę dalį sudarė šie kroviniai: pirminės ir apdorotos naudingosios iškasenos, 
statybinės medžiagos – 5,1 proc., žemės ūkio produktai – 4,9 proc., mediena – 2,1 proc., cukraus 
žaliava (suverstinė ir skysta) – 1,4 proc., metalo laužas – 1,2 proc., šaldyti kroviniai – 1,1 proc., 
metalai ir ferolydiniai – 1,0 proc. Kiti kroviniai sudarė 2,5 proc. 

2010 metais Klaipėdos uoste iš viso buvo perkrauta 31,3 mln. t krovinių, tai yra 4,7 proc. 
daugiau negu 2008 metais. 2010 metais į laivus iš viso buvo pakrauta 23,6 mln. t, o iškrauta 7,7 
mln. t krovinių. Taigi eksportuojami kroviniai sudarė 75,5 proc. visos uosto krovos. 

2010 metais visos krovos padidėjimą Klaipėdos uoste labiausiai paveikė biriųjų ir 
suverstinių krovinių padidėjimas 21,7 proc. (nuo 9,7 mln. t 2009 m. iki 11,8 mln. t 2010 m., 
skirtumas +2,1 mln. t) bei generalinių krovinių padidėjimas 26,3 proc. (nuo 7,7 mln. t 2009 iki 9,7 
mln. t 2010 m., skirtumas +2,0 mln. t). Biriųjų ir suverstinių krovinių grupėje daugiausiai pagal 
apimtį padidėjo natūralių ir cheminių trąšų krovinių krova – 31,1 proc. – nuo 5,7 mln. t 2009 m. iki 
7,5 mln. t 2010 m. (skirtumas sudarė +1,8 mln. t). Generalinių krovinių grupėje labiausiai tonažo 
atžvilgiu išaugo ro-ro kroviniai – 33,6 proc. Tik skystųjų krovinių perpylimai sumažėjo 6,7 proc. – 
nuo 10,5 mln. t. 2009 m. iki 9,8 mln. t 2010 m. (skirtumas sudarė -0,7 mln. t). Iš jų labiausiai 
sumažėjo naftos produktų krova – 5,0 proc. – nuo 9,2 mln. t 2009 m. iki 8,8 mln. t. 2010 m. 
(skirtumas sudarė 0,4 mln. t). 

Krovini ų struktūra. Klaipėdos uoste 2010 metais didžiausią krovos dalį sudarė šie 
kroviniai: naftos produktai – 28,0 proc., trąšos – 27,7 proc., ro-ro kroviniai – 13,8 proc., 
konteinerizuoti kroviniai – 11,3 proc. Bendrai šie kroviniai sudarė 80,8 proc. visos Klaipėdos uosto 
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krovos. Kitą didelę dalį sudarė šie kroviniai: pirminės ir apdorotos naudingosios iškasenos, 
statybinės medžiagos – 5,1 proc., žemės ūkio produktai – 4,9 proc., mediena – 2,1 proc., cukraus 
žaliava (suverstinė ir skysta) – 1,4 proc., metalo laužas – 1,2 proc., šaldyti kroviniai – 1,1 proc., 
metalai ir ferolydiniai – 1,0 proc. Kiti kroviniai sudarė 2,5 proc. 

RO RO krovini ų krova Klaip ėdos uoste. 2010 metais Klaipėdos uoste iš viso buvo 
perkrauta 229 095 ro-ro vienetų (kelių transporto priemonių ir geležinkelio vagonų), tai 29,7 proc. 
arba 52 440 tūkst. daugiau negu 2009 metais. Kelių transporto priemonių iš viso buvo perkrauta 
223 912 vnt. (+29,5 proc.), o geležinkelio vagonų iš viso buvo perkrauta 5 183 vnt. (+40,6 proc.). 
Didžioji ro-ro krovinių dalis 2010 metais (91,8 proc. kelių transporto priemonių ir visi geležinkelio 
vagonai) buvo perkrauti Jūrų perkėlos (ro-ro) terminale, kurio operatorius yra AB „Klaipėdos jūrų 
krovinių kompanija“ (KLASCO). 

Keleiviai ir kruizin ė laivyba Klaipėdos uoste. Kruizinės laivybos era Klaipėdoje ir jos 
uoste prasidėjo 2003 m., kai buvo pastatytas Kruizinių laivų terminalas. Terminalas, kurio 
operatoriaus funkcijas vykdo AB „Klaip ėdos laivų remontas“, užima 1,2 ha ploto ir yra nutolęs nuo 
Klaipėdos centro tik 100 metrų. Prie terminalo krantinių (Nr. 28–33) gali švartuotis iki 315 metrų 
ilgio, 45 metrų pločio ir 8,6 metro grimzlės laivai. Terminale ir jo prieigose yra visos turistams 
reikalingos paslaugos: taksi, paštas, telefonas, valiutos keitykla, interneto kavinė, bankomatas, 
suvenyrų parduotuvės, barai, restoranai ir viešbučiai. 

2010 metais Klaipėdos uoste iš viso buvo aptarnauta 320 991 keleivis, tai yra 18,0 proc. 
daugiau negu 2009 metais. Didžiausias 2010 metų keleivių srautas buvo rugpjūčio mėnesį – 47 525 
keleiviai. 2010 metais į Klaipėdos uostą atplaukė 45 kruiziniai laivai, tai yra 5 laivais mažiau negu 
2009 metais. Šiais laivais į uostamiestį atplaukė 35 201 turistas, tai yra 5,0 proc. daugiau negu 2009 
metais. Uosto rinkliavų suma iš kruizinių laivų 2010 metais, lyginant su 2009 metais,  sumažėjo 
21,2 proc. Iš viso buvo surinkta 1,42 mln. Lt rinkliavų. 

Laivų judėjimas Klaip ėdos uoste. 2010 metais į Klaipėdos uostą iš viso atplaukė 6 948 
laivai, tai yra 7,7 proc. mažiau negu 2009 metais (581 laivų mažiau). Didžiąją dalį laivų sudaro 
sausakrūviai (krovininiai) bei mažieji (dažniausiai žvejybiniai) laivai. Pagal registrinę talpą (bruto) 
didžiausią atplaukusių į uostą dalį sudarė keltai.  

2.2.3.8 lentelė. Laivų struktūra Klaip ėdos uoste 2010 metais 

Laivo tipas Kiekis 
(vnt.) 

Dalis nuo viso 
kiekio (pagal 
skaičių), % 

Bruto registrin ė 
talpa, tonomis 

Dalis nuo 
viso kiekio 

(pagal talpą), 
% 

Vidutinis BT 
(brutto 

registrinė 
talpa), t 

Sausakrūviai 2.800 40,0 16.536.956,0 34,3 5906,1 
Skystakrūviai 393 5,6 4.548.881,0 9,4 11.574,8 
Keltai 776 11,1 17.684.149,0 36,7 22.788,9 
Keleiviniai, iš jų: 45     

kruiziniai 45 0,6 1.319.477,0 2,7 29.321,7 
Mažieji laivai 2.285 32,7 189.832,1 0,4 83,1 
Kiti 649 9,3 7.870.802,8 16,3 12.127,6 
Iš viso: 6.948 100,0 48.150.097,9 100,0  

Šaltinis: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija 

2010 metais į Klaipėdos uostą iš viso atplaukė 3 037 laivai su Lietuvos vėliava, kurie sudarė 
43,7 proc. visų atplaukusių laivų (2009 metais šių laivų dalis sudarė 48,4 proc.) Atitinkamai laivų 
atplaukimų su užsienio vėliava užregistruota 3 911, tai yra 56,3 proc. visų į Klaipėdos uostą 
atplaukusių laivų. 
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2.2.4 Turizmas ir rekreacija 

Vienas iš svarbiausių sektorių Europos ekonomikoje yra turizmas. ES turizmo pramonė 
sukuria daugiau nei 5 proc. Europos Sąjungos bendrojo vidaus produkto (toliau – BVP), 1,8 mln. 
įmonių veikiančių šioje srityje dirba ~5,2 proc. visos darbo jėgos (~9,7 milijono darbo vietų). Šie 
skaičiai dar padidėja įvertinus su turizmu susijusių sektorių rodiklius. Su turizmu susijusiuose 
sektoriuose dirba ~12 proc. visos darbo jėgos ir turizmas netiesiogiai sukuria daugiau kaip 10 proc. 
Europos Sąjungos BVP. 

Turistų srautai. Remiantis LR Statistikos departamento duomenimis 2011 m. pradžioje 
Lietuvoje veikė 325 kelionių agentūros ir kelionių organizatoriai, kur dirbo 2252 darbuotojai. 
Daugiau negu pusė šių įstaigų veikė Vilniaus apskrityje (176 įmonės arba ~54 proc.), Kauno 
apskrityje - 21,5 proc. (70) įstaigų. Klaipėdos mieste nurodytu laikotarpiu veikė 10,8 proc. (35) 
kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių. Klaipėdoje turizmo darbuotojus rengia Klaipėdos 
turizmo mokykla, Klaipėdos verslo ir technologijų kolegija ir Klaipėdos universitetas. Gidų ir 
turistinių įmonių darbuotojų kvalifikacijos kėlimu užsiima Klaipėdos darbo rinkos mokymo centras 
ir Turizmo informacijos centras. Turistinių įmonių tiek Klaipėdoje, tiek ir kituose Lietuvos 
miestuose padaugėjo. 

Apie Klaipėdą atvykusiems į miestą svečiams yra teikiama išsami informacija Klaipėdos 
turizmo informacijos centre. Įmonė renka, kaupia, saugoja ir nemokamai pateikia klientams įvairią 
informaciją apie lankytinas vietas, apgyvendinimą ir kitas turizmo paslaugas, taip pat organizuoja 
turizmo specialistų rengimo kursus. 

Tvirtesniam Klaipėdos miesto įvaizdžio sukūrimui, didesniam turistų skaičiaus pritraukimui 
ypatingai svarbus tampa patrauklios informacijos apie miestą parengimas ir pateikimas. Ši 
informacija turi ne tik supažindinti, bet ir sudominti turistus bei paskatinti juos atvykti. 

2.2.4.1 lentelė. Turistų srautai Klaipėdos mieste 

Rodiklis / Metai 2007 2008 2009 2010 2011 
Pokytis proc. 
2011 lyginant 

su 2007 m. 
Aptarnauta pavienių turistų 23.458 26.780 32.015 32.496 41.122 75,3 
Aptarnauti kruizinių laivų keleiviai 36.865 32.461 33.512 35.201 21.478 -41,7 
Aptarnauti turistai parodų metu 6.502 7.750 4.650 3.940 7.570 16,4 

 Iš viso: 66.825 66.991 70.177 71.637 70.170 5,0 

Šaltinis: www. klaipedainfo.lt 

Remiantis pateiktais LR Statistikos departamento duomenimis Klaipėdos miesto turizmo 
centre 2007-2011 m. bendras turistų skaičius padidėjo 5 proc. arba 3345 turistais. Pavienių turistų 
aptarnavimas per paskutinius metus sudarė ~59 proc. viso turistų srauto, kruizinių keleivių 
aptarnavimas – ~30 proc.; turistai, aptarnauti parodų metu sudarė  ~11 proc. visų turistų Klaipėdos 
mieste 2011 m.. Pastebima, kad analizuojamu laikotarpiu sparčiai augo aptarnautų pavienių turistų 
skaičius, tuo tarpu kruizinių laivų keleivių skaičius  netolygiai svyravo, itin ženkliai sumažėjęs 2011 
m. aptarnautų parodų metu turistų skaičius, didėjęs iki 2008 m., ženkliai sumažėjo 2009 ir 2010 m., 
tačiau išaugo 2011 m. ir beveik pasiekė 2008 m. lygį.  

2007-2011 m. daugiausia užsienio turistų Klaipėdos mieste apsilankė iš Vokietijos. Antroje 
vietoje 2007 m. buvusią JAV (5,4 proc.), turėjusią  1271 turistų  2008 m. aplenkė Ispanija (18,6 
proc.) turinti  4976 turistų ir išsilaikiusi toje pačioje pozicijoje iki pat 2011 m. Trečioje vietoje 
2007-2008 m. apsilankiusių turistų buvo iš Latvijos, o 2009 m. iki 2011 m. šią poziciją užėmė 
turistai iš Lenkijos.  
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Kasmet turistų skaičius iš Vokietijos didėjo, per penkerius metus padidėjo net 7,8 proc. 
Turistų skaičius iš Lietuvos Klaipėdos mieste per 2007-2011 m. padidėjo 1159 turistais, o tai per 
paskutinius 2011 metus sudarė 12 proc. visų apsilankiusių turistų skaičiaus Klaipėdos mieste. 

Apgyvendinimo įstaigos. 2010 m. Klaipėdos mieste veikė 13,2 proc. visų Klaipėdos 
apskrities įstaigų, iš jų: 28,24 proc. viešbučių, 5,26 proc.– poilsio namų, 25 proc. kempingų, 50 
proc. nakvynės namų ir 9 proc. privataus apgyvendinimo sektoriaus. Apgyvendinimo įstaigų 
dinamika pateikiama 2.2.4.1 paveiksle.  

2.2.4.1 pav. Apgyvendinimo įstaigos Klaipėdos m. sav. 2007-2010 m. 

  

Šaltinis: LR Statistikos departamentas 

2007-2010 m. laikotarpiu numerių įvairiose apgyvendinimo įstaigose Klaipėdos mieste 
sumažėjo iki ~3 proc.. Viešbučių numerių skaičius sumažėjo 173 vnt., tačiau poilsio namuose ir 
privataus apgyvendinimo sektoriuje numerių skaičius per nagrinėjamus metus ženkliai išaugo. 
Remiantis statistikos departamento pateiktais duomenimis, lyginant didžiuosius Lietuvos miestus 
(Vilni ų, Kauną ir Klaipėdą), didžiausias numerių skaičius 2010 m. buvo Vilniaus mieste - 4645. 
2010 m. Klaipėdos mieste numerių skaičius sudarė 18,28 proc. Klaipėdos apskrities rodiklio.  

Statistikos departamento duomenimis 2010 m. Klaipėdos mieste apgyvendinta net 113420 
svečių, o tai sudaro ~7 proc. šalies ir ~34 proc. Klaipėdos apskrities rodiklio.   

2.2.4.2 pav. Svečių apgyvendinimas Klaipėdoje 

 
Šaltinis: LR Statistikos departamentas 
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Daugiausia svečių Klaipėdos miesto viešbučiuose apgyvendinta 2007 m. – daugiau nei 149 
tūkst.. 2007-2010 m. laikotarpiu šis skaičius sumažėjo 24,07 proc.m tuo tarpu apskrityje – 25,77 
proc., iš jų Lietuvos gyventojų atitinkamai 26,9 ir 29,58 proc., užsieniečių atitinkamai 20,98 ir 17,4 
proc.  

2.2.4.2 lentelė. Svečių apgyvendinimas Klaipėdos m. sav. ir apskrityje 

Teritorija  Rodiklis 2007 2008 2009 2010 
Pokytis proc. 
2010 lyginant 

su 2007 
Viso svečių, iš jų: 452.725 432.399 326.209 336.074 -25,77 
Lietuvos gyventojų 310.609 288.143 204.169 218.734 -29,58 Klaip ėdos apskritis 
Užsieniečių 142.116 144.256 122.040 117.340 -17,43 
Viso svečių, iš jų: 149.369 142.735 113.297 113.420 -24,07 
Lietuvos gyventojų 77.870 73.019 47.891 56.922 -26,90 Klaip ėdos m. sav. 
Užsieniečių 71.499 69.716 65.406 56.498 -20,98 
Viso svečių, iš jų: 32,99 33,01 34,73 33,75 2,29 
Lietuvos gyventojų 25,07 25,34 23,46 26,02 3,80 

Klaip ėdos m. sav. 
dalis apskrities 

strukt ūroje, proc. Užsieniečių 50,31 48,33 53,59 48,15 -4,30 

Šaltinis: LR Statistikos departamentas 

2.2.5 Apibendrinimas 

Makroekonominiai rodikliai.  Klaipėdos miestas – vienintelis uostamiestis šalyje. Čia 
išvystyta mokslo ir studijų  infrastruktūra, žmonių, ekonomikos potencialas, esantys gamtiniai 
ištekliai sudaro palankias sąlygas visapusiškai miesto plėtrai. Dėl savo išskirtinės padėties kitų 
Lietuvos miestų atžvilgiu, Klaipėda pasižymi itin dideliu investiciniu potencialu, yra patraukli tiek 
vietos, tiek užsienio investuotojams. Analizuojant 2007-2011 m. laikotarpį pastebima, kad vertinant 
tiesiogines užsienio investicijas, tenkančias vienam gyventojui Lietuvos didžiuosiuose miestuose, 
Klaipėdos m. sav. rodiklis išlieka antras po Vilniaus m. sav. rodiklio.  

Tuo tarpu materialinių investicijų (MI) rodiklis sunkmečiu ženkliai sumažėjo ne tik visuose 
Lietuvos didžiuosiuose miestuose, bet ir visoje šalyje. Konstatuotina, kad Klaipėdos m. sav. 
Materialinių investicijų rodikliai mažėjo lėčiau nei Vilniaus, Kauno ar Šiaulių m. sav., tačiau 
sparčiau nei šalyje ir kitose Klaipėdos apskrities savivaldybėse. Daugiausia analizuojamu 
laikotarpiu buvo Klaipėdos m. sav. buvo investuota į šias veiklas: transportas ir saugojimas (~30 
proc.), nekilnojamojo turto operacijos (22 proc.). į tokias veiklos sritis kaip: viešasis valdymas ir 
gynyba, privalomasis socialinis draudimas; kasyba ir karjerų eksploatavimas, apdirbamoji gamyba; 
didmeninė ir mažmeninė prekyba, variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas; elektros, 
dujų, vandens tiekimas ir atliekų tvarkymas buvo invetsuota iki 10 proc. visų minėtu laikotarpiu 
atliktų materialinių investicijų.  

Darbo rinka.  2007-2011 m. Klaipėdos mieste gyveno apie 5,8-5,7 proc. visų Lietuvos 
darbingo amžiaus gyventojų, šis rodiklis analizuojamu laikotarpiu sumažėjo 5,7 proc. Tai beveik 
dvigubai sparčiau nei šalies ar apskrities tempas. Užimtųjų skaičius Klaipėdos miesto savivaldybėje 
2007-2011 m. laikotarpiu sumažėjo 1,25 proc. tai mažiau nei kituose didžiuose Lietuvos miestuose, 
apskrityje ar bendrai šalyje. 2011 m. Klaipėdos miesto užimtieji sudarė 6,33 proc. visų Lietuvos 
dirbančių – šis santykinis rodiklis visu analizuojamu laikotarpiu tolygiai didėjo. Nepaisant to, 
mieste didėjo ir bedarbių skaičius. Tuo tarpu nedarbo lygis, nors ir didėjo, tačiau ne taip sparčiai 
kaip kitose analizuojamose teritorijose. Tai dar kartą patirtina faktą, kad darbo rinka Klaipėdos m. 
savivaldybėje, nors ir pasižyminti neigiamomis tendencijomis, buvo stabilesnė nei šalyje ar kituose 
didžiuosiuose šalies miestuose.  
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Verslo aplinka. 2012 m. pradžioje Klaipėdos mieste veikė ~6.000 ūkio subjektų arba 33 
įmonės 1.000-iui gyventojų. Tai 32 proc. daugiau nei šalies vidurkis (25 veikiantys ūkio subjektai). 
Tuo tarpu Europos Sąjungos šalyse 1.000-iui gyventojų tenka 50-60 įmonių. Vilniaus m. sav. šis 
rodiklis siekia 47. Tai – gyventojų verslumą parodantis rodiklis, taigi galima teigti, kad siekiant 
didinti miesto ekonominį potencialą ir konkurencingumą, būtina skatinti gyventojų verslumą ir 
verslo plėtrą.  

Didžioji dalis veikiančių ūkio subjektų – smulkios įmonės, jos sudaro apie 95 proc. visų 
veikiančių įmonių. Vidutinės įmonės sudaro apie 4-6 proc. visų veikiančių įmonių. Pagal pateiktus 
statistinius duomenis ir rodiklių dinamiką,  galima teigti, kad nors lyginant 2011-2012 metus 
fiksuojamas tiek SVV, tiek didelių įmonių mažėjimas, Klaipėdos mieste SVV reikšmė didėja. 

Pagal teisinę veiklos formą didžiausią Klaipėdos m. sav. įmonių dalį sudaro uždarosios 
akcinės bendrovės, jos sudaro daugiau nei 65 proc. visų veikiančių įmonių. Antrą didžiausią grupę 
sudaro individualios įmonės (apie 13 proc.). Analizuojamu 2007-2012 m. laikotarpiu pastebima, 
kad uždarųjų akcinių bendrovių skaičius išaugo beveik 40 proc., kai tuo tarpu individualių įmonių 
sumažėjo daugiau nei dvigubai. Sumažėjo ir akcinių bendrovių skaičius. Tai galima sieti su 
vykstančiais optimizavimo procesais, didelių įmonių restruktūrizavimu. Didėja užsienio įmonių 
filial ų skaičius. 2009–2011 m. pradžioje Klaipėdos miesto savivaldybėje daugiausia ūkio subjektų 
veikė didmeninės ir mažmeninės prekybos, variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto 
srityse bei transporto ir saugojimo srityje. 

Klaipėdoje veikianti laisvoji ekonominė zona (LEZ) – pirmoji ir sėkmingiausia tokio 
pobūdžio teritorija Lietuvoje, esanti strategiškai patogioje vietoje netoli jūrų uosto, oro uosto, 
magistralių ir geležinkelio. LEZ sudarytos palankios sąlygos šalies ir užsienio investicijų plėtrai, 
siūloma visa reikiama fizinė infrastruktūra, gerai organizuotos įmonės steigimo paslaugos ir 
mokestinės lengvatos. Nuo 2002 m. Klaipėdos LEZ pritraukė per 230 mln. eurų investicijų, dar apie 
116 mln. eurų investicijų pritraukti planuojama. 

Klaipėdos LEZ veikia 16 įmonių, kuriose dirba ~1.000 darbuotojų. LEZ šalys investuotojos: 
Anglija, Airija, Tailandas, Suomija, Danija, Japonija, Norvegija, Šveicarija, Baltarusija, Ukraina, 
Lietuva.  

Taip pat verslo plėtrą Klaipėdos mieste skatina ir veiklą organizuoja šios verslo asocijuotas 
ir verslui dirbančios struktūros: Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Klaipėdos Europos 
verslo informacijos centras, Klaipėdos apskrities darbdavių asociacija, VšĮ Klaipėdos ekonominės 
plėtros agentūra, VšĮ Verslo informacinis centras. 

Jūrų uostas. Klaipėdos valstybinis jūrų uostas yra svarus indėlis į miesto ekonomikos 
augimą. Tai  multimodalinis, universalus, giliavandenis uostas, kuriame dirba 17 stambių krovos, 
laivų remonto ir statybos kompanijų, teikiamos visos su jūros verslu ir krovinių aptarnavimu 
susijusios paslaugos. Uostas per metus gali perkrauti iki 45 milijonų tonų įvairių krovinių, nuo 2007 
m. uosto krovos rodikliai didėja. Daugiausiai tai naftos produktai, trąšos, ro-ro kroviniai, 
konteineriuoti kroviniai. Tiesiogiai su Klaipėdos uosto veikla yra susiję daugiau kaip 800 įmonių, 
sukuriama per 23 tūkst. darbo vietų bei 4,5 proc. viso Lietuvoje sukuriamo BVP. Dėl aktyvios uosto 
veiklos sukuriama apie 185 tūkst. indukuotų darbo vietų. Klaipėdos uostas tiesiogiai ir netiesiogiai 
yra susijęs su 18 proc. viso Lietuvoje sukuriamo BVP. Klaipėdos uostas – konteinerių perkrovimo 
lyderis tarp Baltijos šalių uostų. Suderinta jūrų ir sausumos transporto  veikla, Laisvoji ekonominė 
zona (LEZ), ES trumpųjų nuotolių laivybos tinklas, plataus spektro logistikos ir pramonės įmonių 
veikla užtikrina intermodalinio transporto veiklą. 

Laivų judėjimas Klaipėdos uoste. 2010 metais į Klaipėdos uostą iš viso atplaukė 6.948 
laivai, tai yra 7,7 proc. mažiau negu 2009 metais (581 laivų mažiau). Didžiąją dalį laivų sudaro 
sausakrūviai (krovininiai) bei mažieji (dažniausiai žvejybiniai) laivai. Pagal registrinę talpą (bruto) 
didžiausią atplaukusių į uostą dalį sudarė keltai.  
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2003 m., kai buvo pastatytas Kruizinių laivų terminalas, Klaipėdoje ir jos uoste prasidėjo 
kruizinės laivybos era. Terminalas nuo Klaipėdos centro yra nutolęs tik 100 metrų, prie terminalo 
krantinių gali švartuotis iki 315 metrų ilgio, 45 metrų pločio ir 8,6 metro grimzlės laivai. Terminale 
ir jo prieigose yra visos turistams reikalingos paslaugos: taksi, paštas, telefonas, valiutos keitykla, 
interneto kavinė, bankomatas, suvenyrų parduotuvės, barai, restoranai ir viešbučiai. Kasmet čia 
priimama apie 50 kruizinių laivų. Ekonominis sunkmetis paveikė ir šią sritį – sumažėjo 
atplaukiančių kruizinių laivų ir jų keleivių skaičius, taigi ir surinktų rinkliavų skaičius.  

Turizmas ir rekreacija.  Klaipėdos miesto turizmo informacijos centre 2007-2011 m. 
kasmet apsilankė apie 67-70 tūkst. turistų. Daugiau nei pusę jų sudaro pavieniai turistų, jų skaičius 
analizuojamu laikotarpiu išaugo beveik dvigubai. Beveik trečdaliu sumažėjo aptarnautų kruizinių 
laivų keleivių skaičius. Bendras turistų, apsilankiusių TIC, skaičius padidėjo 5 proc. 2007-2011 m. 
daugiausia užsienio turistų Klaipėdos mieste apsilankė iš Vokietijos, Ispanijos, JAV.  

2010 m. Klaipėdos mieste veikė 13,2 proc. visų Klaipėdos apskrities įstaigų, iš jų: 28,24 
proc. viešbučių, 5,26 proc.– poilsio namų, 25 proc. kempingų, 50 proc. nakvynės namų ir 9 proc. 
privataus apgyvendinimo sektoriaus. Nuo 2007 m. sumažėjo viešbučių skaičius (o kartu ir 
apgyvendinimo vietų skaičius), tačiau padidėjo privataus apgyvendinimo pasiūla. Nepaisant to, 
ženkliai sumažėjo Klaipėdos mieste apgyvendintų svečių skaičius, kai tuo tarpu apskrityje jų 
skaičius didėjo – galima daryti išvadą, kad svečiai vis dažniau rinkosi apgyvendinimo įstaigas už 
miesto ribų.  
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2.3 ŠVIETIMAS , KULT ŪRA IR SPORTAS 

2.3.1 Švietimas 

Klaipėdos mieste 2007-2011 m. laikotarpiu universitetų skaičius nekito: mieste veiklą vykdė 
valstybinis Klaipėdos universitetas ir nevalstybinė aukštojo mokslo įstaiga LCC tarptautinis 
universitetas. Tai vieninteliai universitetai Klaipėdos apskrityje. 2011-2012 mokslo metais (toliau – 
m. m.) studentų Lietuvos universitetuose buvo 13,36 proc. mažiau, nei 2007-2008 m. m. Tuo pačiu 
metu Klaipėdos miesto studentų skaičius sumažėjo penktadaliu. Palyginimui Vilniuje mažėjo 7,98 
proc., Kaune – 9,46 proc., Šiauliuose – 39,14 proc. (žr. 2.3.1.1 lentelę). Studentų skaičiaus 
mažėjimui turi įtakos vidaus ir tarptautinė migracija. Per 2007-2011 m. laikotarpį Klaipėdos miesto 
savivaldybėje vidaus ir tarptautinės migracijos neto išaugo nuo -1.040 iki -2.498, tarptautinės 
migracijos neto išaugo nuo -508 iki -2.696.  

2.3.1.1 lentelė. Studentų skaičius universitetuose 2007-2011 m. m., iš viso 

Administracin ė 
teritorija/  

Mokslo metai 
2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Pokytis proc.  
2011-2012 m. 
lyginant su  

2007-2008 m. 

Lietuvos Respublika 144.336 149.017 144.301 133.564 125.046 -13,36 
Klaip ėdos aps. 9.971 10.091 9.262 8.328 7.479 -24,99 
Klaip ėdos m. sav. 9.971 10.091 9.262 8.328 7.479 -24,99 
Kauno m. sav. 38.606 39.565 39.052 35.946 34.955 -9,46 
Šiaulių m. sav. 11.827 11.752 10.917 9.103 7.198 -39,14 
Vilniaus m. sav. 74.838 78.205 76.525 72.747 68.864 -7,98 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

Klaipėdos apskrityje veikia 11 profesinių mokyklų, 7 iš jų Klaipėdos mieste. Palyginimui 
Kauno mieste yra 9, Vilniuje – 10 profesinių mokyklų. 6 iš 7 Klaipėdoje veikiančių profesinių 
mokyklų teikia pirminį ir tęstinį profesinį mokymą, 1 – tik tęstinį profesinį mokymą (VšĮ Klaipėdos 
darbo rinkos mokymo centras). Lietuvoje profesinių mokyklų, teikiančių pirminį ir tęstinį mokymą, 
skaičius 2007-2011 m. m. laikotarpiu sumažėjo 2.  

2.3.1.1 pav. Profesinių mokyklų skaičius 2007-2011 m. m., vnt.  
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 Nors Lietuvoje mažėja profesinių mokyklų, tačiau jose besimokančių asmenų skaičius auga 
– 2007-2011 m. m. laikotarpiu mokinių skaičius išaugo 12,78 proc. Mokinių skaičiaus augimas 
stebimas ir Šiaulių, Kauno bei Vilniaus miestuose, atitinkamai 6,40 proc., 25,33 proc. ir 10,62 proc. 
Visai priešinga situacija stebima Klaipėdos mieste – 2007-2011 m. m. laikotarpiu profesinių 
mokyklų mokinių sumažėjo 6,84 proc. 

Remiantis Statistikos departamento prie LRV duomenimis, 2007-2012 m. m. Lietuvoje 
kolegijų skaičius sumažėjo nuo 28 iki 24. Pastaraisiais metais Klaipėdos apskrityje veikė 5 
kolegijos, visos Klaipėdos mieste, 2 iš jų buvo valstybinės (Klaipėdos valstybinė kolegija, Lietuvos 
aukštoji jūreivystės mokykla). Kolegijų studentų, kaip ir universitetų studentų, skaičius mažėja visu 
2007-2012 m. m. laikotarpiu. Lietuvoje kolegijų studentų skaičius sumažėjo 17,17 proc., Klaipėdos 
mieste, kaip ir visoje apskrityje 20,05 proc. Mažiausiai, tarp didžiųjų miestų, studentų kolegijose 
mažėjo Šiauliuose (11,43 proc.). Vilniuje ir Kaune kolegijose besimokančių studentų sumažėjo 
atitinkamai 17,29 ir 13,27 proc. 

2007-2011 m. Lietuvoje bendrojo lavinimo mokyklų mokinių skaičius mažėjo, vidutiniškai 
po 25 tūkst. mokinių per mokslo metus – 15,03 proc. Tuo pačiu laikotarpiu Klaipėdos apskrities 
bendrojo lavinimo mokyklų mokinių skaičius mažėjo 16,21 proc., vidutiniškai po 3 tūkst. mokinių 
per mokslo metus. Toks pat procentinis pokytis stebimas ir Klaipėdos mieste. Čia bendrojo 
lavinimo mokyklų mokinių skaičius sumažėjo nuo 25 tūkst. iki 21 tūkst. Intensyviausiai, iš didžiųjų 
šalies miestų, mokinių skaičius mažėjo Šiaulių mieste – 16,50 proc. Mažėjantis mokinių skaičius 
įtakoja ir mažėjantį bendrojo lavinimo mokyklų skaičių. 2007-2011 m. m. laikotarpiu visoje 
Lietuvoje mokyklų sumažėjo 10,26 proc., Klaipėdos apskrityje – 10,00 proc., Klaipėdos mieste – 
5,66 proc. Vieninteliame Vilniaus mieste bendrojo lavinimo mokyklų skaičius augo – per 
nagrinėjamą laikotarpį atsirado 3 mokyklos. Kauno mieste stebimas panašus neigiamas pokytis kaip 
ir Klaipėdoje.  

Mažėjantis mokinių skaičius pastebimas ir žvelgiant į išsilavinimą gavusių mokinių 
statistiką – kasmet jų mažėja. Lietuvoje mokinių, įgijusių vidurinį ir pagrindinį išsilavinimą, 
skaičius 2008-2010 m. laikotarpiu sumažėjo 4,29 proc., Klaipėdoje – 8,09 proc. Mokinių, neįgijusių 
pagrindinio išsilavinimo, taip pat mažėja – per pastaruosius trejus metus jų sumažėjo 9,66 proc. 
Vidurinį išsilavinimą neįgijusių mokinių sumažėjo 2,59 proc.  

2008-2010 m. laikotarpiu Klaipėdos mieste sumažėjo mokinių, neįgijusių pagrindinio 
išsilavinimo (žr. 2.3.1.2 pav.). Įgijusių pagrindinį išsilavinimą Klaipėdos mieste sumažėjo 15,83 
proc. Tai didžiausias neigiamas pokytis iš visų didžiųjų šalies miestų, palyginimui Vilniuje – 8,59 
proc., Kaune – 7,57 proc., Šiauliuose – 5,90 proc.  

2.3.1.2 pav. Įgiję/neįgiję pagrindinio išsilavinimo mokiniai Klaip ėdos mieste, 2008-2010 m., skaičius 

 
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 
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Priešingai vyraujančiai Lietuvoje tendencijai, vidurinį išsilavinimą neįgijusių mokinių 
skaičius Klaipėdos mieste augo 29,31 proc. (žr. 2.3.1.3 pav.), o įgijusių 1,69 proc.  

2.3.1.3 pav. Įgiję/neįgiję vidurinio išsilavinimo mokiniai Klaip ėdos mieste, 2008-2010 m., skaičius 

 
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

2010-2011 m. m. laikotarpiu Klaipėdos mieste vidurinį išsilavinimą turinčių bendrojo 
lavinimo mokyklų mokytojų skaičius sudarė 0,20 proc., aukštesnįjį – 1,60 proc., aukštąjį – 98,20 
proc. Klaipėdoje aukštąjį išsilavinimą turinčių mokytojų dalis yra didesnė nei šalies ar apskrities 
vidurkis, taip pat viršija Kauno ir Vilniaus miestų rodiklį.  

Lietuvoje ikimokyklinio ugdymo įstaigų skaičius 2007-2011 m. laikotarpiu sumažėjo 0,31 
proc. Priešinga situacija vyrauja didžiuosiuose šalies miestuose: Klaipėdos mieste šių įstaigų 
skaičius išaugo 7,50 proc., nes keletas mokyklų-darželių buvo pertvarkyta į ikimokyklines įstaigas, 
įgyvendinant Bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarką. Kaune skaičius augo 13,16 proc., 
Vilniuje – 21,31 proc., Šiaulių mieste – 3,45 proc. Vietų skaičius ikimokyklinio ugdymo įstaigose 
2007-2011 m. laikotarpiu Lietuvoje augo 6,61 proc., Klaipėdos mieste – 4,71 proc. (žr. 2.3.1.2 
lentelę).  

2.3.1.2 lentelė. Vietų skaičius ikimokyklinio ugdymo įstaigose 2007-2011 m. m., iš viso 

Administracin ė 
teritorija/  

Mokslo metai 
2007 2008 2009 2010 2011 

Pokytis proc.  
2010 lyginant  

su 2007 

Lietuvos Respublika 88.886 92.134 91.683 92.244 94.764 6,61 
Klaip ėdos aps. 12.354 11.475 11.978 12.324 12.453 0,80 
Klaip ėdos m. sav. 7.350 6.543 6.975 7.451 7.696 4,71 
Kauno m. sav. 8.997 11.357 11.034 11.325 12.146 35,00 
Šiaulių m. sav. 3.995 4.025 4.285 4.113 4.297 7,56 
Vilniaus m. sav. 18.712 19.878 20.325 21.894 22.684 21,23 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

Per šį laikotarpį Klaipėdos ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtinių skaičius augo sparčiau 
nei Šiaulių, atitinkamai 10,94 proc. ir 2,32 proc. ir padidėjo beveik 800 auklėtinių. Panašus 
procentinis prieaugis fiksuojamas ir Kaune, tačiau faktinis skaičius išaugo 1.261 auklėtiniu. Vilniuje 
ikimokyklinių įstaigų auklėtinių skaičius augo 22,54 proc. Klaipėdos ikimokyklinių ugdymo įstaigų 
auklėtiniai sudaro 61,59 proc. visų apskrities auklėtinių, 2007 m. šis rodiklis siekė 58,87 proc.  
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Augantis ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtinių skaičius didina šių įstaigų apkrovimą. 
100-ui vaikų, lankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigas, tenka vis mažiau vietų. Nors šalyje 2007-
2011 m. šis rodiklis išaugo nuo 96 iki 97, Klaipėdos apskrityje mažėjo nuo 101 iki 96, o Klaipėdos 
mieste nuo 102 iki 96 vietų. Kaune rodiklis augo intensyviai – nuo 77 iki 94 vietų.  

Naujausiais duomenimis Klaipėdos miesto savivaldybėje veikia 3 neformaliojo vaikų 
švietimo, 3 formalųjį švietimą papildančios bei 3 švietimo pagalbos įstaigos. Mieste taip pat veikia 
3 nevalstybinės bendrojo ugdymo mokyklos (VšĮ „Universa Via“, VšĮ „Vaivorykštės takas“ ir VšĮ 
Nevalstybinė specialioji mokykla „Svetlačiok“). Šiose mokyklos 2011-2012 m. m. mokosi 419 
mokinių.  

Dėl gyventojų tautinės sudėties, mieste yra rusų ir lietuvių mokomosiomis kalbomis 
mokyklos, viena mokykla skirta vokiečių kilmės mokiniams. Daugiausia rusų mokomosiomis 
kalbomis yra pagrindinių mokyklų – 4 (2.3.1.3 lentelė).  

2.3.1.3 lentelė. Bendrojo ugdymo mokyklų pasiskirstymas pagal mokomąją kalbą, Klaipėda, 2011-
2012 m. m. 

Mokomoji kalba 
Mokymo įstaiga Lietuvių  

kalba 
Rusų  
kalba 

Dvikalbė  
(rusų ir kita)  

Pradinė 8 1 - 
Progimnazija 7 1 - 
Pagrindinė mokykla 9 4 1 
Vidurinė mokykla 1 - 1 
Gimnazija  9 2 - 
Iš viso 34 8 2 

Šaltinis: Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos iki 2015 m. bendrasis planas 

Mokinių pasiskirstymo pagal kalbas santykis pastaruosius metus kito 1 proc. – 
besimokančiųjų rusų kalba sumažėjo nuo 17,6 iki 16,6 proc. (2.3.1.4 pav.)  

2.3.1.4 pav. Mokinių pasiskirstymas pagal kalbas, 2007-2012m., proc. 
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Šaltinis: Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos iki 2015 m. bendrasis planas 
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Suaugusiųjų formaliuoju ugdymu Klaipėdos mieste rūpinasi 2 suaugusiųjų mokyklos: Salio 
Šemerio suaugusiųjų gimnazija (vykdo pagrindinio ir akredituoto vidurinio ugdymo programas), 
Naujakiemio suaugusiųjų gimnazija  (vykdo pagrindinio ir akredituoto vidurinio ugdymo 
programas). Mokyklose mokinių, turinčių daugiau nei 18 metų, skaičius 2007-2012 m. sumažėjo 
nuo 878 iki 571.  

2.3.2 Kultūra 

Kultūros įstaigų veikla ir kultūrinis gyvenimas Klaipėdos mieste organizuojamas vykdant 
Klaipėdos miesto strateginio veiklos plano „Miesto kultūrinio savitumo puoselėjimo bei kultūrinių 
paslaugų gerinimo“ programą. Nuo 2008 m. įgyvendinama daugiau nei 90 proc. visų šiai programai 
numatytų priemonių. Programos įgyvendinimui finansavimas nuo 2008 m. iki 2010 m. kasmet 
mažėjo (nuo 11,8 iki 9,7 mln. Lt arba nuo 2,9 iki 1,9 proc. visų programų biudžeto), tačiau 2011 m. 
ir 2012-2014 m. numatytas didesnis finansavimas. Išaugusį finansavimo poreikį 2012-2014 m. iš 
dalies lemia numatomas įgyvendinti projektas „Didysis gintaro kelias: bendro prekinio ženklo ir 
naujos tarptautinio turizmo paslaugos kūrimas, III dalis“, išlaidos kultūros įstaigų remontui, 
didiesiems miesto renginiams ir kt. 

Atlikus Klaipėdos miesto gyventojų apklausą, nustatyta, kad kultūros srityje gyventojams 
svarbiausi yra kultūros renginiai ir viešosios kultūrinės erdvės pritaikytos laisvalaikio poreikiams, 
be to net 65,1 proc. respondentų kultūros paslaugas įvertino „labai gerai“ arba „gerai“. Tačiau 
tokius vertinimus įtakoja ne tik savivaldybės kultūros įstaigų teikiamos paslaugos, bet ir privačios 
iniciatyvos, sudarančios nemokamų koncertų, kultūros renginių ir kitų pramogų pasiūlą. 
Populiariosios kultūros įtaka šiuolaikinei visuomenei, pasikeitusi vertybių sistema, pakankamai 
žemas pragyvenimo lygis, jaunimo kultūriniai įpročiai sąlygoja žmonių kultūros ir laisvalaikio 
poreikius. Biudžetinėms įstaigoms siekiant konkuruoti su privačiais kultūros ir laisvalaikio paslaugų 
teikėjais, reikėtų gerinti inicijuojamų renginių kokybę, sudaryti galimybes įvairių gyventojų grupių 
aktyvesniam dalyvavimui Klaipėdos kultūriniame gyvenime. 

Klaipėdos mieste gausu įvairių kultūros paveldo objektų. Kultūros vertybių registre 2011 
m. buvo įregistruotos 397 nekilnojamos kultūros vertybės ir 10 kilnojamų (6 burinės jachtos, 
burlaivis „Peer Gynt“, garlaivis „RK-7“, jachta „Olga“ ir Seifer Tora), esančios Klaipėdos mieste. 
Išskirtinis Klaipėdos miesto paveldas – Klaipėdos miesto istorinė dalis (išsidėsčiusi dešiniajame 
Danės krante) ir Klaipėdos senamiestis (Danės upės krante prie Kuršių marių) su senąja 
architektūra, Smiltynė, Klaipėdos piliavietė ir kita gausybė objektų. Didžioji dalis kultūros paveldo 
objektų pritaikyti ir naudojami tiek vietos gyventojų tiek turistų poreikių tenkinimui. 

Kult ūros centrai Klaipėdos mieste yra 3: Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centras 
Žvejų rūmai, Klaipėdos miesto savivaldybės Etnokultūros centras ir naujasis Klaipėdos miesto 
savivaldybės Tautinių kultūrų centras.  Žvejų rūmuose ir Etnokultūros centre 2010 m. veikė 15 
mėgėjų meno kolektyvų, turinčių apie 440 dalyvių.  

Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro Žvejų rūmų misija – puoselėti mėgėjų meno 
kultūrą ir tradicijas, sudaryti sąlygas miesto gyventojų meninei saviraiškai, kultūrinių poreikių 
tenkinimui ir ugdymui. Žvejų rūmai organizuoja Klaipėdoje valstybines ir miesto šventes, Lietuvos 
ir užsienio šalių profesionalų bei mėgėjų atlikėjų pasirodymus Klaipėdos apskrityje, šalyje ir 
užsienyje, vykdo edukacines programas. Žvejų rūmuose dirba 8 mėgėjų meno kolektyvai, iš kurių 4 
teatrai, 2 chorai ir 2 šokių kolektyvai, taip pat yra dailės klubas, estetinio lavinimo, šokio mokyklos, 
pensinio amžiau bendrijos, sąjungos, choras. 

Klaipėdos miesto savivaldybės Etnokultūros centro pagrindinė veikla – lietuvių  etninės 
kultūros puoselėjimas Klaipėdos mieste ir šio krašto tradicijų skleidimas tiek Lietuvoje, tiek už jos 
ribų. Etnokultūros centre nuolat veikia  7 vaikų ir suaugusiųjų folkloro kolektyvai, organizuojami 
renginiai, edukaciniai užsiėmimai, parodos. 
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Muziejai. Klaipėdos mieste yra 2 nacionalinio Lietuvos dailės muziejaus (toliau – LDM) 
padaliniai: LDM Laikrodžių muziejus ir LDM Prano Domšaičio galerija. LDM Laikrodžių 
muziejuje veikia laikrodininko dirbtuvė, įrengtas saulės laikrodžių parkas, ekspozicijose atspindima 
laikrodžių istorija, veikia nuolatinės ir keičiamos ekspozicijos, vyksta edukaciniai užsiėmimai. 
LDM Prano Domšaičio galerijoje eksponuojama P.Domšaičio tapyba. Šiuose muziejuose kasmet 
apsilanko apie 30 tūkst. lankytojų (2009 m. Laikrodžių muziejuje apsilankė 16.460 lankytojų, Prano 
Domšaičio galerijoje – 11.895 lankytojai)13. 

Klaipėdoje taip pat veikia respublikinis Lietuvos Jūrų muziejus, kuriame įrengtas 
akvariumas, pajūrio žvejo etnografinė sodyba, veikia jūrų faunos, jūrų paukščių ir žinduolių, 
laivybos istorijos ekspozicijos. Nors muziejuje gausu eksponatų bei faunos, daugiausia lankytojų 
sulaukia 1994 m. įrengtas delfinariumas ir jame vykstantys delfinų bei Kalifornijos jūrų liūtų 
pasirodymai. 2009 m. Lietuvos Jūrų muziejų aplankė 375.809, 2010 m. –  330.881 lankytojas, 
tačiau 2011 m., kuomet neveikė rekonstruojamas „delfinariumas“, lankytojų skaičius sumažėjo 
daugiau nei dvigubai – iki 120 tūkst. lankytojų. 

Klaipėdos miesto savivaldybės pavaldume yra Mažosios Lietuvos istorijos muziejus (toliau 
– MLim). MLim tai didžiausias Klaipėdos krašto istorijos muziejus, kuris turi 3 padalinius: 
Kalvystės muziejus, Pilies muziejus ir Skulptūrų parkas. MLim užsiima kultūrine ir šviečiamąja 
veikla – rengia ir leidžią knygas, katalogus, vykdo edukacines programas, organizuoja mokslines 
konferencijas, kultūrinius renginius. 2010-2011 metais atnaujinta muziejaus infrastruktūra – įrengta 
moderni saugykla, tvarkomas pastatas Didžiojoje Vandens gatvėje, kur atsiras dar viena parodų 
salė, kabinetai muziejininkams. 2012 m. numatyta tvarkyti Pilies muziejaus teritoriją bei 
modernizuoti jo ekspoziciją. Tikimasi, kad tai padės pritraukti didesnius lankytojų srautus (2008 m. 
– 25.289, 2009 m. – 23.851, 2010 – 21.389 lankytojai). 

2.3.2.1 pav. Muziejų lankytojų skaičius 2007-2010 m., tūkst. 

 
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

Iš 2.3.2.1 paveiksle pateiktų duomenų matome, kad visuose Klaipėdos mieste esančiuose 
muziejuose 2010 m. apsilankė 352 tūkst. lankytojų. 2010 m. lyginant su 2007 m., lankytojų skaičius 
Klaipėdos miesto muziejuose sumažėjo apie 40,4 proc., kuomet kituose didžiuosiuose Lietuvos 
miestuose augo ar sumažėjo ne taip ženkliai: Vilniaus m. sav. – 27,0 proc., Šiaulių m. sav. – 97,2 
proc., Kauno m. sav. – -15,3 proc. Tikimais, kad baigus Jūrų muziejaus „Delfinariumo“ 

                                                 
13 Analizės rengimo metu nebuvo pateikti 2010 m. duomenys. 
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rekonstrukcijos darbus, atnaujinus MLim ir jo padalinių infrastruktūrą bei kitus muziejus, lankytojų 
skaičius Klaipėdos muziejuose gerokai išaugs. 

Bibliotekos. Klaipėdos mieste yra Klaipėdos apskrities I.Simonaitytės viešoji biblioteka ir 
Klaipėdos miesto savivaldybės Viešoji biblioteka, turinti 13 filialų. Šiose bibliotekose 2010 m. 
buvo apie 50 tūkst. vartotojų, apsilankė 867 tūkst. skaitytojų, dokumentų fondą sudarė 1.349 tūkst. 
egz. Dokumentų fondas nuo 2007 m. iki 2010 nežymiai sumažėjo (-1 proc.). Nuo 2007 iki 2009 m. 
augo išduotų dokumentų skaičius (2007 m. – 1.155, 2008 m.– 1.258, 2009 – 1.319 tūkst. egz.), 
tačiau 2010 m. šis rodiklis sumažėjo (2010 m. – 1.269 tūkst. egz.). Klaipėdos miesto bibliotekose 
vienam skaitytojui tenkančių ir vienam skaitytojui išduotų dokumentų skaičius yra mažesnis ne tik 
už Lietuvos vidurkį, bet ir už kitų didžiųjų Lietuvos miestų. 

Klaipėdoje taip pat veikia 3 valstybinių ir 3 nevalstybinių aukštųjų mokyklų bibliotekos, 
kuriose 2010 m. buvo apie 18 tūkst. vartotojų, apsilankė 304 tūkst. skaitytojų, dokumentų fondą 
sudarė 682 tūkst. egz., išduota 349 tūkst. dokumentų. Dokumentų fondo ir dokumentų išduočių 
vienam vartotojui rodikliai yra žemesni nei Lietuvos vidurkis. Taip pat galima pastebėti, kad visi šių 
bibliotekų rodikliai 2007-2010 m. mažėjo, išskyrus vartotojų skaičių, kuris mažėjo iki 2009 m., 
tačiau 2010 m. nežymiai išaugo. Mažėjantys bibliotekų rodikliai tik patvirtina, kad šiuo metu vis 
daugiau žmonių informacijos ieško internete, populiarėja elektroninės knygos. 

Klaipėdos mieste taip pat veikia 50 švietimo įstaigų bibliotekų, kurios 2010 m. turėjo 637,4 
tūkst. dokumentų fondą, ir beveik 20 tūkst. vartotojų. 

Teatras. Klaipėdos dramos teatro paskirtis – organizuoti profesionalaus scenos meno 
(spektaklių, literatūros, meno programų) kūrimą ir viešą atlikimą. Teatro steigėjas – LR kultūros 
ministerija. Teatras organizuoja įvairius Lietuvos ir užsienio scenos meno ir kultūros renginius, 
vykdo edukacines programas, gastroles. Nuo 2010 m. gruodžio mėn. vykdoma teatro 
rekonstrukcija, kuri turėtų būti baigta 2014 m.  

Klaipėdos lėlių teatras (lėlininkų trupė) vaikams ir jaunimui organizuoja profesionalią lėlių 
scenos meno veiklą, edukacines programas, festivalius Klaipėdoje, Lietuvoje ir užsienyje. 

Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro Žvejų rūmuose veikia vaikų ir jaunimo 
auditorijai kuriantis Jaunimo teatras „Be durų“, profesionalių aktorių Klaipėdos pilies teatras 
rengiantis spektaklius, gatvės vaidinimus ir improvizacijas, šiuolaikinis teatras „Gliukai“ ir 
Pantomimos teatras „A“.  

Šie teatrai ne tik aktyviai dalyvauja miesto ir šalies kultūriniame gyvenime,  bet ir 
tarptautiniuose festivaliuose, konkursuose, pelnydami tarptautinį pripažinimą ir garsindami 
Lietuvos bei Klaipėdos vardą.  

Muzika. Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro paskirtis – organizuoti profesionalaus 
scenos meno (spektaklių, koncertų, meno programų) kūrimą ir atlikimą. Teatre savo pasirodymus 
atlieka ne tik Lietuvos, bet ir užsienio menininkai. Tai didžiausias profesionalaus meno kolektyvas 
visame Vakarų Lietuvos regione. Šiuo metu daug diskusijų kelia naujo teatro statyboms ieškoma 
vieta. 

Panašia veikla užsiima ir 2005 m. įkurta Klaipėdos m. savivaldybės koncertinė įstaiga 
Klaipėdos koncertų salė, kurios misija – plėtoti aukšto lygio muzikos meną, organizuoti 
profesionaliojo scenos meno viešą atlikimą. Šiame teatre vyksta ne tik muzikiniai renginiai, tačiau 
ir  iš kitų miestų atvykstančių teatrų pasirodymai. 

Klaipėdos mieste veikia 2 kino teatrai. 2007-2008 m. kino teatrų pagrindiniai rodikliai 
(vykusių kino seansų, žiūrovų skaičius, gautos pajamos už bilietus) augo, tačiau nuo 2009 m. jie 
pradėjo mažėti. Ženklūs neigiami kino teatrų rodiklių pokyčiai stebimi 2010 m. (žr. 2.3.2.1 lentelę).  
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2.3.2.1  lentelė. Pagrindiniai kino teatrų veiklos rodikliai 2007-2010 m. 

Rodiklis Teritorija/metai  2007 2008 2009 2010 

Lietuvos Respublika 78,2 116,1 89,1 80,8 
Klaip ėdos aps. 12,4 13,2 12,2 1,8 
Klaip ėdos m. sav. 11,7 12,4 11,6 1,2 
Kauno m. sav. 20,2 26 22,4 21,9 
Šiaulių m. sav. 3,7 6,4 11,1 11,5 

Vykusių 
kino seansų 

skaičius, 
tūkst. 

Vilniaus m. sav. 32,3 59,5 31,8 35,8 
Lietuvos Respublika 36.000,2 41.058,8 37.806,0 32.257,1 
Klaip ėdos aps. 4.718,1 5.077,2 3.765,5 496,4 
Klaip ėdos m. sav. 4.557,1 4.926,9 3.674,2 419,5 
Kauno m. sav. 11.485,3 13.389,0 11.140,2 10.427,7 
Šiaulių m. sav. 1.383,4 1.657,3 2.678,3 3.047,8 

Gauta 
pajamų už 
parduotus 
bilietus, 
tūkst. Lt  

Vilniaus m. sav. 17.198,4 19.083,4 17.956,6 16.532,5 
Lietuvos Respublika 3.318,8 3.376,3 2.814,7 2.521,7 
Klaip ėdos aps. 450,0 423,1 297,9 43,8 
Klaip ėdos m. sav. 430,1 407,9 286,1 35,1 
Kauno m. sav. 1.040,8 1.083,1 805,7 765,4 
Šiaulių m. sav. 143,4 142,6 219,9 275,1 

Žiūrovų 
skaičius, 

tūkst. 

Vilniaus m. sav. 1.477,3 1.490,8 1.246,6 1.226,6 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

Šie pokyčiai susiję su kino teatrų kaita – uždarytas miesto centre veikęs kino teatras 
„Žemaitija“, neišgalėjęs konkuruoti su naujovišku kino centru „Cinamon“. Tačiau ir pastarasis 2010 
m. užsidarė, o jo vietą užėmė „Forum Cinemas“ kino teatras, talpinantis apie 1.100 žiūrovų. 

Galerijos. Klaipėdos miesto kultūros įstaiga Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras (toliau 
KKKC) organizuoja tarptautinius ir respublikinius šiuolaikinio meno projektus, vykdo kultūros 
informacijos sklaidą, vysto kūrybines industrijas, pristatydamas savo ir kitų organizatorių projektus. 
Informacija apie KKKC, įvairių Klaipėdos kultūros įstaigų veiklą, meno tendencijas ir aktualijas, 
konkursus, rezidencijas ir didžiausius pasaulio meno renginius pateikiama šios įstaigos interneto 
svetainėje www.kulturpolis.lt. KKKC sudaro parodų rūmai, tarptautinė meno rezidentūra ir meno 
dirbtuvės. 

Klaipėdos mieste veikia keliolika (16) skirtingų meno galerijų. Bene didžiausia galerija – 
KKKC priklausanti Klaipėdos dailės parodų rūmai, kur vyksta daugybė aukšto lygio, prestižinių 
profesionalaus meno projektų, parodų, suteikiamos sąlygos pasireikšti jauniesiems menininkams, 
privačioms iniciatyvoms, neįgaliems, socialiai remtiniems meno kūrėjams. 

Lietuvos dailės muziejaus Prano Domšaičio galerijoje eksponuojamos didelės ilgalaikės 
parodos, nuolatinė miniatiūrų ekspozicija, įkurtas Meno pažinimo centras su dirbtuvėmis ir 
patalpomis, skirtomis kūrybos pristatymams ir edukacinėms programoms. Klaipėdos galerija 
skatina profesionaliojo meno sklaidą, rengia personalines dailininkų parodas, vykdo ir kuria 
meninius projektus, galerijoje bei kitose Lietuvos Respublikos ar užsienio parodų salėse. Galerija 
„Pėda“ –viena iš nedaugelio galerijų Lietuvoje, kurioje pagrindinis dėmesys skiriamas 
taikomiesiems menams – juvelyrikai, keramikai, metalo plastikai, vitražui, tekstilei bei skulptūrai.  

Taip pat veikia galerijos-kūrybinės dirbtuvės „ArtLab“ ir „MemelArt“, Baroti, E.Šmito ir 
„Marginiai“ tautodailininkų salonai bei kitos galerijos. Šios galerijos sudaro sąlygas įvairių sričių 
vietos mėgėjų ir profesionalių menininkų veiklai, jų darbų eksponavimui, meno vystymui ir sklaidai 
tiek Lietuvos tiek tarptautiniu mastu.  
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Žiniasklaida. Klaipėdos mieste veikia 4 radijo stotys („Laluna“, „RadijoGama“, „Radijas 9“ 
ir „Kelyje“) ir televizija „Balticum“. 2010 m. buvo leidžiami 9 laikraščiai ir šis rodiklis yra 
mažiausias tarp didžiųjų Lietuvos miestų. Šių leidinių metinį tiražą sudaro 14.025 tūkst. egz. 2010 
m. lyginant su 2008 m. Klaipėdos mieste leidžiama ketvirtadaliu mažiau laikraščių, o jų tiražas 
sumažėjo beveik dvigubai (2008 m. – 30.475, 2010 – 14.025 tūkst. egz.). Šie rodikliai kito ne tik 
Klaipėdos mieste, bet visoje Lietuvoje, tai siejama su 2009 m. PVM tarifo spaudai padidinimu nuo 
9 iki 21 proc. 

Renginiai. Klaipėdos mieste organizuojama nemažai svarbių ir didelius lankytojų būrius 
sutraukiančių tiek vietinių tiek tarptautinių renginių. Bene labiausiai Klaipėdą garsina liepos mėnesį 
vykstanti Jūros šventė. Šios šventės organizavimu rūpinasi VšĮ „Klaipėdos šventės“. Jūros šventė 
rengiama nuo 1934 m., kasmet sulaukia gausybės svečių iš visos Lietuvos, taip pat užsienio šalių. 
Šventės metu vyksta eisenos, pramoginiai sceniniai ir gatvės renginiai, įgyvendinamos meninės-
kūrybinės iniciatyvos, sporto renginiai, šventinė prekyba, mugės, įvairios aktyvios pramogos bei 
parodos. Jūros šventės metu vyksta įspūdingos tradicinės burlaivių regatos „Baltic Sail“, „Baltic 
Sprint Cup“. 2012 m. Klaipėdos miestas švęs 760 metų istorinę sukaktį, kurios minėjimui numatyta 
nemažai įvairių renginių, kurie turėtų pritraukti gyventojų ir miesto svečių dėmesį.  

Dar vienas išskirtinis Klaipėdoje vykstantis renginys – laivybos sezono pradžiai skirtas 
„Laivų paradas“, vykstantis gegužės mėnesį. Ne mažiau svarbūs yra kiti tradiciniai Klaipėdos 
miesto renginiai tokie kaip Klaipėdos pilies džiazo festivalis, šiuolaikinio meno festivalis 
„Platforma“, Klaipėdos muzikos pavasaris ir kiti. 

2011 m. atidaryta Klaipėdos „Švyturio“ arena, kurioje galima organizuoti įvairius sporto ir 
kultūros renginius, atsirado galimybė pritraukti Klaipėdos regiono gyventojams dalyvauti tokiuose 
kultūriniuose renginiuose, kuriuos anksčiau galėdavo išvysti tik Vilniuje, Kaune ar kituose Europos 
miestuose. 

2.3.3 Sportas 

2010 m. Klaipėdos m. savivaldybėje aktyviai sportavo ir sporto varžybose bei 
sveikatingumo renginiuose dalyvavo 25,1 proc. savivaldybės gyventojų. 2007–2010 m. 
sportuojančių ir sporto renginiuose dalyvaujančių asmenų skaičius savivaldybėje kito netolygiai, o 
didžiausias buvo 2008 m. Sportuojančių ir sporto renginiuose dalyvaujančių asmenų skaičius 2010 
m.. siekė 45916, t.y. beveik 31 proc. daugiau nei 2007 m. 

2.3.3.1 lentelė. Sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičius metų pabaigoje, 2007-2010 
m. 

Administracin ė 
teritorija/ 

Metai 
2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 

Skirtumas tarp 
2007 ir 2010 

m. proc. 
Lietuvos Respublika 895.224 879.631 768.225 763.617 -14,70 
Klaip ėdos apskritis 76.641 87.209 85.949 89.584 16,89 
Klaip ėdos m. sav. 35.119 46.606 45.460 45.916 30,74 
Kauno m. sav. 99.243 92.309 84.937 80.701 -18,68 
Šiaulių m. sav. 62.990 65.933 45.280 51.363 -18,46 
Vilniaus m. sav. 177.138 170.499 62.613 60.613 -65,78 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis, 
2010 m. Klaipėdos m. savivaldybėje veikė 5 sporto mokymo įstaigos, kuriose mokėsi 3.754 
mokiniai ir dirbo 158 treneriai. Mokinių skaičius savivaldybės sporto mokymo įstaigose 2008–2010 
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m. nežymiai mažėjo (sumažėjo 0,5 proc.). Sporto varžybų ir renginių dalyvių skaičius Klaipėdos 
mieste šiek tiek sumažėjo 2008-2010 m laikotarpiu ( sumažėjimas 1,5 proc.) .  

2010 m. Klaipėdos m. savivaldybėje surengtos 1220 sporto varžybos ir 189 stovyklos, 
kuriose dalyvavo atitinkamai 37.017 ir 2.138 dalyviai. Sporto mokymo įstaigose parengti 25 
olimpinės rinktinės kandidatai, 123 nacionalinės rinktinės nariai, 78 jaunimo rinktinės nariai ir 109 
jaunių rinktinės nariai. 

Sporto bazės. Gana didelė problema yra sporto bazių stygius: trūksta olimpinės distancijos 
– 50 metrų – baseino, sporto salių, lauko žaidimų aikštelių, stadionų futbolui, dėl ugdymo įstaigų 
infrastruktūros (stadionų, sporto aikštelių) susidėvėjimo jų negalima pritaikyti visų gyventojų 
sportavimo poreikiams. Labai prasta BĮ Futbolo sporto mokyklos pastato būklė – jį būtina renovuoti 
arba spręsti dėl kitų patalpų sporto mokyklai suradimo.  Tačiau savivaldybė imasi veiksmų gerinti 
sporto infrastruktūrą – įgyvendintas projektas Klaipėdos daugiafunkcinio sporto ir pramogų 
komplekso, Dubysos 10, Klaipėdoje, statyba, kurio rezultatas yra pastatytas daugiafunkcinis sporto 
ir pramogų kompleksas – „Švyturio“ arena. Šios naujai pastatytos „Švyturio“ arenos pastate įsikūrė 
V. Knašiaus krepšinio mokyklos kompleksas. Taip pat užbaigti projektai BĮ „Gintaro“ sporto centro 
baseino (S. Daukanto / S. Nėries g. 31/1, Klaipėda) pastato šiluminė renovacija“ ir BĮ Klaipėdos 
„Viesulo“ sporto centro pastato (Naikupės g. 25 A) šiluminė renovacija.  

Sporto renginiai. Svarbiausi kasmetiniai sporto renginiai: mokinių sporto žaidynės Mero 
taurei laimėti (6000 dalyvių); Vilties bėgimas (per 4000 dalyvių), miesto krepšinio mėgėjų 
čempionatas (iki 1500 dalyvių); olimpinės dienos renginiai miesto sporto bazėse ir mokyklose (iki 
2000 dalyvių), tarptautinis Gintarinės jūrmylės bėgimas (iki 1000 dalyvių).  

2.3.4 Apibendrinimas 

Švietimo padėtis Klaipėdos mieste atitinka bendrą padėtį šalyje (išskyrus besimokančiųjų 
profesinėse mokyklose) – dėl vidinės ir tarptautinės migracijos studentų skaičius universitetuose 
2007 – 2011 m. mažėjo kone 25 proc. Klaipėdos universitetuose šis rodiklis mažesnis nei Šiaulių 
universitete, tačiau gerokai didesnis nei Kauno ir Vilniaus universitetuose.  

Besimokančiųjų skaičius profesinėse mokyklose Klaipėdos mieste mažėjo, nors kituose 
didžiuosiuose šalies miestuose augo. Studentų skaičius kolegijose mažėjo visose nagrinėjamose 
administracinėse teritorijose. 

Bendrojo lavinimo mokyklų mokinių skaičius Klaipėdos mieste nagrinėjamu laikotarpiu 
mažėjo nuo 25 tūkst. 2007 m. iki 21 tūkst. 2011 m. Mokinių skaičiaus mažėjimas ir Bendrojo 
ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos programa lėmė bendrojo lavinimo mokyklų skaičiaus mažėjimą 
Klaipėdoje. Augimas stebimas tik ikimokyklinio ugdymo įstaigų statistikoje – šių įstaigų skaičius 
didėjo visuose didžiuosiuose miestuose, neaplenkiant ir Klaipėdos (dėl mokyklų tinklo pertvarkos), 
nors bendra šalies tendencija yra neigiama. Tačiau vietų skaičiaus augimas stebimas tiek 
didžiuosiuose miestuose, tiek visoje šalyje bendrai. Klaipėdoje 2007 – 2011 m. atsirado 3 naujos 
ikimokyklinio ugdymo įstaigos, o bendras vietų skaičius jose padidėjo 346. 

Mokinių pasiskirstymas pagal kalbas (lietuvių ar rusų) pastaruosius metus kito nežymiai, 
16,6 proc. mokėsi rusų, 83,4 proc. lietuvių kalba.  

Klaipėdos mieste gausu įvairių ir išskirtinių kultūros paveldo objektų. Kultūros įstaigų 
įvairovė ir aktyvi veikla sudaro sąlygas Klaipėdos gyventojų meninei saviraiškai, kultūrinių 
poreikių tenkinimui ir ugdymui, įvairių sričių vietos mėgėjų ir profesionalių menininkų veiklai, 
meno vystymui tiek Lietuvos tiek tarptautiniu mastu. Tačiau reikia atnaujinti kai kurių įstaigų 
materialinę bazę, kad ji atitiktų šiuolaikinius reikalavimus. 

Didžiausius turistų srautus į Klaipėdą pritraukia čia vykstantys išskirtiniai renginiai – Jūros 
šventė, „Laivų paradas“, Klaipėdos pilies džiazo festivalis, šiuolaikinio meno festivalis „Platforma“, 
Klaipėdos muzikos pavasaris ir kiti 
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Tačiau nerimą kelia sumažėję muziejų lankytojų srautai. Tikimasi, kad baigus Jūrų 
muziejaus „Delfinariumo“ rekonstrukcijos darbus, atnaujinus MLim ir jo padalinių infrastruktūrą 
bei kitus muziejus, lankytojų srautai padidės. 

Nors bibliotekų tinklas gerai išplėtota ir prieinamas gyventojams, nuolat atnaujinama 
infrastruktūra, pagrindiniai bibliotekų rodikliai (vienam skaitytojui tenkančių ir išduotų dokumentų 
skaičius) yra sąlyginai maži. Tokios tendencijos tik patvirtina mažėjančią bibliotekų ir didėjančią 
šiuolaikinių technologijų, interneto svarbą. 

Klaipėdos miesto teatrai (dramos teatras, valstybinis muzikinis teatras, lėlių teatras ir kt.), 
aktyviai dalyvauja miesto ir šalies kultūriniame gyvenime,  tarptautiniuose festivaliuose, 
konkursuose, pelnydami tarptautinį pripažinimą ir garsindami Lietuvos bei Klaipėdos vardą. Tačiau 
dalies teatrų veikla yra apribota, pvz.  nuo 2010 m. vyksta Klaipėdos dramos teatro rekonstrukcija, 
ieškoma naujos vietos Klaipėdos valstybiniam muzikiniam teatrui. 

Sporto įstaigų, įmonių ir organizacijų veiklos rodikliai 2007-2010 m. Klaipėdos mieste 
ženkliai pagerėjo, ypač didelis šuolis sporto varžybų ir renginių dalyvių skaičiaus buvo 2008 m. 
Mieste gerinama sporto infrastruktūra leidžia tikėtis dar geresnių gyventojų įsitraukimo į sportinę 
veiklą rezultatų. Tikimasi dar pagerinti sporto bazių padėtį Klaipėdoje – 2012 m. užbaigta 
galimybių studija, kurios rengimo metu buvo išanalizuotos naujo plaukimo baseino atsiradimo 
Klaipėdos mieste galimybės. 
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2.4 SOCIALIN Ė APLINKA  

2.4.1 Sveikatos priežiūra 

Klaipėdoje 2010 m. veikė 204 (112 privačios) sveikatos priežiūros įstaigos, 2007 m. – 164. 
Nuo 2007 m. Klaipėdoje sveikatos priežiūros įstaigų skaičius išaugo 24 proc., Kaune 14 proc., 
Vilniuje 17 proc. (žr. 2.4.1.1.1 lentelę).  

2.4.1.1.1 lentelė. Sveikatos priežiūros įstaigos 2007-2010 m., vnt. 

Administracin ė 
teritorija/  

Metai 
2007 2008 2009 2010 

Pokytis proc. 
2010 m. lyginant 

su 2007 m. 
Lietuvos Respublika 3.013 2.791 3.133 3.274 8,66 
Klaip ėdos apskr. 378 355 407 415 9,79 
Klaip ėdos m. sav. 164 150 186 204 24,39 
Kauno m. sav. 459 402 492 525 14,38 
Šiaulių m. sav. 162 123 131 164 1,23 
Vilniaus m. sav. 602 544 670 704 16,94 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

Klaipėdos mieste, kaip ir visoje Lietuvoje, 2007-2010 m. laikotarpiu pastebimas privačių 
sveikatos priežiūros įstaigų didėjimas, šiuos pokyčius lėmė privačių įstaigų siūlomos Lietuvos 
ligonių kasų kompensuojamos paslaugos. Žmonės dažnai renkasi privačias įstaigas dėl mažesnių 
žmonių srautų bei tikėdamiesi aukštesnę kvalifikaciją turinčio personalo. Visu nagrinėjamu 
laikotarpiu ambulatorinių sveikatos priežiūros įstaigų ir valstybinių ligoninių skaičius Klaipėdos 
mieste išliko toks pats – 20, Klaipėdos apskrityje 61. Privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų 
skaičius 2007-2010 m. laikotarpiu išaugo 23 proc., nuo 91 iki 112. Klaipėdoje veikiančių privačių 
odontologinės priežiūros įstaigų skaičius 2007-2010 m. išaugo 36 proc. (2.4.1.1.2 lentelė). Du 
trečdalius Klaipėdoje veikiančių privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sudaro odontologinės 
priežiūros įstaigos.  

2.4.1.1.2 lentelė. Sveikatos priežiūros įstaigų sudėtis Klaip ėdoje 2007-2010 m., vnt. 

Įstaigos tipas/Metai 2007 2008 2009 2010 
Pokytis proc. 

2010 m. lyginant 
su 2007 m. 

Privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų skaičius 91 83 103 112 23,08 
Privačių odontologinės priežiūros įstaigų skaičius 53 47 63 72 35,85 
Ambulatorinių sveikatos priežiūros įstaigų skaičius 12 12 12 12 0,00 
Ligoninių skaičius 8 8 8 8 0,00 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

Klaipėdos mieste esančiose gydymo įstaigose 2010 m. dirbo 3.831 sveikatos priežiūros 
specialistas, tai sudarė 7,68 proc. visų Lietuvos sveikatos priežiūros specialistų. Šis rodiklis nuo 
2007 metų sumažėjo 3,42 proc. Klaipėdos mieste 2010 m. daugiausiai buvo gydytojų ir slaugytojų, 
atitinkamai 939 ir 2.002.  

Klaipėdos miesto ligoninėse gydytų ligonių skaičius, tenkantis 1.000-iui gyventojų, išaugo 
nuo 250,1 iki 261,4, arba 4,5 proc. Šiauliuose, Kaune ar Vilniuje gydytų ligonių rodiklis augo 
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daugiau kaip 10 proc. Klaipėdos miesto rodiklis buvo didesnis nei šalies vidurkis visu 2007-2010 
m. laikotarpiu, skirtumas siekė apie 15 ligonių 1.000-iui gyventojų. Uostamiestyje rodiklio kitimui 
didesnę įtaką darė mažėjantis gyventojų skaičius, nei faktinis ligonių skaičiaus didėjimas, kuris 
sudaro tik 1,7 proc. per 4 metus.  

Lietuvoje 2007-2009 m. žmonių skaičius, kuriems buvo suteikta pirmoji pagalba sumažėjo 
nuo 729.698 iki 609.829, o 2010 m. šis rodiklis pakilo iki 625.224. Tuo tarpu Klaipėdos mieste 
2007-2009 m. šis rodiklis krito nuo 41.950 iki 35.970 ir 2010 metais pakilo labai nežymiai, iki 
35.981.  

2007-2009 m. šių rodiklių kritimą lėmė priimti įstatymai ribojantys alkoholio prekybą, dėl 
ko sumažėjo neatsakingo alkoholio vartojimo sukeltų nelaimingų atsitikimų. 2007-2010 m. 
laikotarpiu 1.000-iui gyventojų tenkančių asmenų, kuriems buvo suteikta greitoji pagalba, sumažėjo 
12 proc., nuo 216,2 iki 190,2. Klaipėdos apskrityje ir Klaipėdos mieste tokių asmenų skaičius taip 
pat mažėjo apie 12 proc. Rodiklis nusakantis 1.000-iui gyventojų, tenkančių asmenų, kuriems 
suteikiama greitoji pagalba, Klaipėdos mieste yra vienas mažiausių. Prie to prisideda ir 
nusikalstamumas, kuris Klaipėdos mieste yra vienas mažiausių.  

Lietuvoje 2007-2010 m. laikotarpiu vieno gyventojo apsilankymų skaičius poliklinikoje ir 
ambulatorijoje augo tik 1,5 proc., nuo 6,8 iki 6,9 (žr. 2.4.1.1.3). Klaipėdos apskrityje apsilankymų 
skaičius augo beveik 8 proc., Klaipėdoje – 16 proc. Daugiausia apsilankymų vienam gyventojui, 
tarp didžiųjų šalies miestų, tenka Kaunui – 9,9. Klaipėdos miesto gyventojai poliklinikose ir 
ambulatorijose lankėsi dažniau nei statistinis Lietuvos gyventojas.  

2.4.1.1.3 lentelė. Vienas gyventojas vidutiniškai apsilankė poliklinikose ir ambulatorijose, 2007-2010 
m., kartai 

Administracin ė 
teritorija/  

Metai 
2007 2008 2009 2010 

Pokytis proc. 
2010 m. lyginant 

su 2007 m. 
Lietuvos Respublika 6,8 7 6,9 6,9 1,47 
Klaip ėdos apskr. 6,5 6,6 6,5 7 7,69 
Klaip ėdos m. sav. 8,1 8,4 8,1 9,4 16,05 
Kauno m. sav. 9,5 9,8 9,6 9,9 4,21 
Šiaulių m. sav. 7,5 7,7 8,4 8,4 12,00 
Vilniaus m. sav. 8,7 9,2 8,8 9 3,45 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

2.4.1.2 Gimstamumas ir mirtingumas 

Lietuvoje gimusių vaikų skaičius nuo 2007 iki 2009 m. augo, o nuo 2010 m. mažėjo. 
Klaipėdos mieste rodikliai kito kaip ir visoje Lietuvoje: 2007-2009 m. laikotarpiu kilo nuo 1.860 iki 
2.256, o 2011 m. krito iki 1.945 (žr. 2.4.1.2.1 lentelė). Tačiau gimusių vaikų skaičius tenkantis 
1.000-iui gyventojų, Klaipėdoje ir Vilniuje yra didesnis nei kituose didžiuosiuose Lietuvos 
miestuose (Kaunas, Šiauliai) ar visoje Lietuvoje. 2010 m. Klaipėdos mieste 1.000-iui gyventojų 
teko 11,6 gimusio kūdikio, tuo tarpu Lietuvos vidurkis siekė 10,8.  Šis rodiklis kaip ir bendras 
gimusiųjų vaikų skaičius buvo nepastovus ir 2007-2009 m. kilo, o 2010 m. krito. Tokį rodiklių 
kitimą lėmė 2008 m. Lietuvoje vyravusi ekonominė krizė, kuri lėmė prastėjančią gyvenimo kokybę, 
didėjančią bedarbystę, mažėjantį vidutinį darbo užmokestį, dėl kurios žmonės gimdymą pradėjo 
planuoti atsakingiau, dažnai nukeldami vėlesniam laikui. Natūrali gyventojų kaita 2011 m. 
Klaipėdoje buvo neigiama – -105, Lietuvoje – -7.081.  
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2.4.1.2.1 lentelė. Gimusių vaikų skaičius, 2007-2011 m. 

Administracin ė 
teritorija/  

Metai 
2007 2008 2009 2010 2011 

Pokytis proc. 
2011 m. lyginant 

su 2007 m. 
Lietuvos Respublika 32.346 35.065 36.682 35.626 33.902 4,81 
Klaip ėdos apskr. 3.924 4.175 4.438 4.252 4.035 2,83 
Klaip ėdos m. sav. 1.860 2.023 2.256 2.092 1.945 4,57 
Kauno m. sav. 3.464 3.838 3.967 3.882 3.438 -0,75 
Šiaulių m. sav. 1.174 1.297 1.361 1.340 1.277 8,77 
Vilniaus m. sav. 5.972 6.786 7.403 7.613 7.025 17,63 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

Santykinis rodiklis, parodantis 1.000-iui gimusių tenkančias kūdikių mirtis, Lietuvoje 
sumažėjo 27 proc. nuo 5,9 iki 4,3, apskrityje 22 proc., Klaipėdoje 31 proc. (žr. 2.4.1.2.1 pav.) 
Didžiausias pokytis stebimas Vilniuje – 39 proc., mažiausias Kaune – 5 proc.  

2.4.1.2.1 pav. 1.000 gimusių tenka mirusių kūdiki ų, 2007-2010 m., skaičius 

 
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

Daugiausiai žmonių Lietuvoje 2007-2010 m. laikotarpiu mirė nuo kraujotakos sistemos 
sutrikimų. Taip pat daug gyventojų mirė nuo širdies, neurologinių sutrikimų, piktybinių navikų, 
insulto bei išorinių priežasčių. Pagrindinės mirties priežastys Klaipėdoje buvo kraujotakos sistemos 
ligos, piktybiniai navikai ir išorinės mirties priežastys. Šios priežastys 2010 m. sudarė 81 proc. visų 
mirties priežasčių: kraujotakos sistemos ligos sukėlė 49 proc., piktybiniai navikai 24 proc., išorinės 
mirties priežastys 8 proc. mirčių.  

2.4.2 Socialinė apsauga 

 

2.4.2.1 Bendrosios tendencijos 

Lietuvoje mažėja socialinės rizikos šeimų. Nuo 2007 m. jų sumažėjo 9 proc. Klaipėdos 
apskrityje socialinės rizikos šeimų skaičius mažėjo dar daugiau – 11 proc., nuo 1.107 iki 983.  
Klaipėdos mieste socialinės rizikos šeimų skaičius augo 4 proc. (nuo 313 iki 326). Uostamiestyje 
socialinės rizikos šeimų skaičius augo mažiausiai iš didžiųjų Lietuvos miestų, palyginimui 
Šiauliuose augo 61 proc., Vilniuje 40 proc. Tik Kaune socialinės rizikos šeimų skaičius mažėjo 15 
proc.  
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Mažėjant socialinės rizikos šeimų skaičiui, sumažėjo ir jose augančių vaikų. 2007-2010 m. 
laikotarpiu vaikų socialinės rizikos šeimos sumažėjo 16 proc. – vaikų mažėja intensyviau nei šeimų 
(žr. 2.4.2.1.1 lentelę). Klaipėdos apskrityje ir mieste vaikų mažėjo ketvirtadaliu. Nors Šiauliuose 
socialinės rizikos šeimų skaičius augo intensyviausiai iš didžiųjų šalies miestų, tačiau vaikų jose 
padidėjo tik 7,5 proc., tuo tarpu Vilniuje vaikų skaičius išaugo 17 proc.  

Naujai pritaikytose Dienos centro vaikams iš socialinės rizikos šeimų ir Trumpalaikės 
socialinės ir krizių įveikimo pagalbos skyriaus patalpose Klaipėdoje nuo 2011 m. yra galimybė 
apgyvendinti 24 vaikus, kuriems nėra saugu likti šeimoje. Anksčiau tokia galimybe galėjo 
pasinaudoti tik 12 vaikų. Vaikų dienos socialinės priežiūros skyrius dienos metu gali užimti iki 40 
vaikų nuo 7 iki 17 metų amžiaus.  

2.4.2.1.1 lentelė. Vaikų skaičius socialinės rizikos šeimose, 2007-2010 m. m., iš viso 

Administracin ė 
teritorija/ 

Mokslo metai 
2007 2008 2009 2010 

Pokytis proc. 
2010 m. lyginant 

su 2007 m. 

Lietuvos Respublika 27.881 25.483 24.222 23.335 -16,31 
Klaip ėdos aps. 2.597 2.245 1.882 1.943 -25,18 

Klaip ėdos m. sav. 626 539 457 457 -27,00 
Kauno m. sav. 1.020 946 999 924 -9,41 

Šiaulių m. sav. 214 193 225 230 7,48 

Vilniaus m. sav. 729 809 838 851 16,74 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

Socialinės pašalpos gavėjų skaičius per pastaruosius ketverius metus ženkliai išaugo. 
Lietuvoje socialines pašalpas gavusių asmenų skaičius išaugo 5 kartus, nuo 36 tūkst. iki 181 tūkst., 
Klaipėdos apskrityje – 6 kartus, nuo 2,8 tūkst. iki 16,3 tūkst., Klaipėdoje 8 kartus, nuo 700 iki 
5.453. Klaipėdos miesto socialinių pašalpų gavėjai sudaro trečdalį Klaipėdos apskrities gavėjų. 
Išaugęs socialinių pašalpų gavėjų skaičius įtakojo ir augančias išlaidas. 2007 m. Lietuvoje buvo 
išleista 52 mln. Lt, 2010 m. – 510,5 mln. Lt socialinėms pašalpoms. Apskrities išlaidos socialinėms 
pašalpoms išaugo nuo 4,2 mln. Lt iki 44,7 mln. Lt, Klaipėdos miesto savivaldybės – nuo 1,2 mln. Lt 
iki 16 mln. Lt, daugiau nei 13 kartų. Didžiausias pokytis, tarp didžiųjų šalies miestų, stebimas 
Šiauliuose – išlaidos socialinėms pašalpoms išaugo beveik 19 kartų – nuo 0,8 mln. Lt iki 15,5 mln. 
Lt. Išaugusias išlaidas socialinėms pašalpoms įtakojo išaugęs nedarbas ir sumažėjusios asmenų 
pajamos.  

Per pastaruosius ketverius metus ženkliai sumažėjo asmenų, pirmą kartą pripažintų 
neįgaliais, Lietuvoje – 37 proc., Klaipėdos apskrityje ketvirtadaliu, Klaipėdos mieste trečdaliu – nuo 
1,2 tūkst. iki 0,8 tūkst. (žr. 2.4.2.1.2 lentelę). Dar daugiau mažėjo Kaune – 47 proc., bei Šiauliuose – 
33 proc. Prie šio mažėjimo prisideda pasikeitusi ir sugriežtėjusi neįgalumo lygio nustatymo tvarka. 

2.4.2.1.2 lentelė. Asmenys, pirmą kart pripažinti ne įgaliais, 2007-2010 m., asm. 

Administracin ė 
teritorija/  

Mokslo metai 
2007 2008 2009 2010 

Pokytis proc.  
2010 m. lyginant 

su 2007 m. 

Lietuvos Respublika 27.727 28.892 24.729 17.406 -37,22 
Klaip ėdos aps. 2.513 2.898 2.573 1.907 -24,11 
Klaip ėdos m. sav. 1.151 1.312 1.114 805 -30,06 
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Kauno m. sav. 3.575 3.798 2.936 1.878 -47,47 
Šiaulių m. sav. 1.038 1.008 942 699 -32,66 
Vilniaus m. sav. 3.312 3.492 3.311 2.513 -24,12 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV,  

Per pastaruosius ketverius metus taip pat dešimtadaliu sumažėjo vaikų iki 17 metų amžiaus 
pirmą kart pripažintų neįgaliaisiais, 2007 m. Lietuvoje jų buvo 2.170, 2010 m. – 1.974. Apskrityje 
vaikų mažėjo daugiau nei 13 proc., Klaipėdoje daugiau nei penktadaliu, nuo 104 iki 82. Klaipėdos 
mieste pirmą kartą neįgaliaisiais pripažinti vaikai sudaro 39 proc. visų apskrityje pirmą kartą 
neįgaliais pripažintų vaikų. Vertinant darbingo amžiaus asmenis, nuo 18-kos iki pensinio amžiaus, 
kurie pirmą kartą buvo pripažinti neįgaliaisiais, tokių asmenų Lietuvoje mažėja. 2007-2010 m. 
laikotarpiu sumažėjo beveik 40 proc., nuo 25 tūkst. iki kiek daugiau kaip 15 tūkst. Klaipėdos 
apskrityje rodiklis mažėjo ketvirtadaliu, o Klaipėdos mieste trečdaliu – nuo 1 tūkst. iki 0,7 tūkst. 
asmenų.  

2.4.2.2 Socialinė pagalba 

2007 m. Lietuvoje veikė 113 vaikų globos įstaigų, 2010 m. jų buvo viena mažiau. Klaipėdos 
apskrityje 2007-2010 m. laikotarpiu vaikų globos įstaigų sumažėjo nuo 18 iki 15 (biudžetinės 
įstaigos Klaipėdos vaikų globos namai „Danė“, „Rytas“, „Smiltelė“ perduotos savivaldybei nuo 
2010 m. liepos 1d.), Klaipėdoje tuo pat laikotarpiu buvo 4 vaikų globos įstaigos. Tik Vilniuje, iš 
didžiųjų šalies miestų, įstaigų skaičius augo, nuo 11 iki 15. Lietuvoje vaikų globos namuose 
gyvenančių vaikų skaičius sumažėjo 13 proc., Klaipėdos apskrityje 14,6 proc., Klaipėdoje– 15,4 
proc., nuo 286 iki 242.  

2007-2010 m. laikotarpiu 9,5 proc. sumažėjo vietų skaičius Lietuvoje veikiančiose vaikų 
globos namuose, tačiau vietų vis tiek buvo daugiau nei vaikų. Klaipėdos apskrityje vietų skaičius 
vaikų globos įstaigose sumažėjo 9,7 proc., Klaipėdoje 2,6 proc. nuo 313 iki 305.  

2.4.2.2.1 pav. Vaikų globos įstaigų skaičius, vietų ir vaikų skaičius jose, 2007 ir 2010 m., pokytis proc. 

 
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

Klaipėdoje socialine pagalba rūpinasi BĮ Klaipėdos miesto Socialinės paramos centras, BĮ 
Neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“, BĮ Klaipėdos miesto Globos namai, BĮ Klaipėdos miesto 
Nakvynės namai, BĮ Klaipėdos miesto Šeimos ir vaiko gerovės centras, BĮ Klaipėdos vaikų globos 
namai „Rytas“, BĮ Klaipėdos vaikų globos namai „Danė“, BĮ Klaipėdos vaikų globos namai 
„Smiltelė“.  
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Lietuvoje visuomenė sensta – demografinės senatvės koeficientas išaugo nuo 129 iki 144 
pagyvenusių (60 metų ir vyresnio amžiaus) žmonių, tenkančių šimtui vaikų iki 15 metų amžiaus. 
Klaipėdoje koeficientas išaugo nuo 135 iki 143 pagyvenusių žmonių. Visuomenei senstant 
pastaraisiais metais Lietuvoje daugėja pagalbą į namus ir socialinę globą gavusių asmenų skaičius. 
Šių paslaugų gavėjai yra pensinio amžiaus asmenys, kuriems nustatyti dideli specialieji poreikiai, ir 
asmenys, pripažinti nedarbingais. Pastaruosius ketverius metus pagalbą gavusių asmenų skaičius 
išaugo 57 proc., Klaipėdos apskrityje 56 proc., Klaipėdoje – daugiau nei 200 proc. Palyginus 
Klaipėdą ir kitus didžiuosius šalies miestus, čia stebimas intensyviausias pagalbos į namus ir 
socialinės globos namuose gavėjų augimas (žr. 2.4.2.2.1 lentelę). Dėl nuo 2010 m. liepos 1 d. 
įsigaliojusio Socialinių paslaugų įstatymo pakeitimo, tikimasi šių asmenų skaičiaus mažėjimo, nes 
dalis klientų neteko teisės pagalboms į namus paslaugoms gauti nemokamai.  

2.4.2.2.1 lentelė. Pagalbą į namus ir socialinę globą gavę asmenys, 2007-2010 m., asm. 

Administracin ė 
teritorija/  

Mokslo metai 
2007 2008 2009 2010 

Pokytis proc.  
2010 m. lyginant  

su 2007 m. 
Lietuvos Respublika 8.189 13.262 13.554 12.873 57,20 
Klaip ėdos aps. 730 1.397 1.021 1.141 56,30 
Klaip ėdos m. sav. 180 427 378 546 203,33 
Kauno m. sav. 316 1.553 799 490 55,06 
Šiaulių m. sav. 212 587 440 516 143,40 
Vilniaus m. sav. 1.130 1.861 3.016 3.215 184,51 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

2.4.2.3 Socialinis būstas 

Lietuvoje sumažėjo asmenų (šeimų) skaičius, kurios nuomojasi savivaldybės socialinį būstą. 
2007 m. Lietuvoje tokių buvo 922, 2010 m. sumažėjo 10 proc. Klaipėdos apskrityje socialinio būsto 
nuomininkų skaičius sumažėjo perpus, nuo 116 iki 58, Klaipėdoje – 63,41 proc. Tik Kaune, iš 
didžiųjų šalies miestų, nuomininkų skaičius augo. Kaune savivaldybės būstą besinuomojančių 
asmenų (šeimų) 2007-2010 m. laikotarpiu padidėjo beveik 7 kartus, nuo 8 iki 55 (žr. 2.4.2.3.1 
lentelę). 

2.4.2.3.1 lentelė. Asmenims (šeimoms) išnuomotas savivaldybės socialinis būstas, 2007-2010 m., iš viso 

Administracin ė 
teritorija/  

Mokslo metai 
2007 2008 2009 2010 

Pokytis proc. 
2010 m. lyginant  

su 2007 m. 

Lietuvos Respublika 922 821 1.191 831 -9,87 
Klaip ėdos aps. 116 75 63 58 -50,00 
Klaip ėdos m. sav. 82 38 20 30 -63,41 
Kauno m. sav. 8 12 58 55 587,50 
Šiaulių m. sav. 31 30 27 29 -6,45 
Vilniaus m. sav. 92 16 152 36 -60,87 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

Sumažėjus asmenų (šeimų) gyvenančių savivaldybės socialiniame būste, sumažėjo ir 
bendras šeimos narių skaičius, gyvenančių tokiuose būstuose. 2007 m. Lietuvoje būstuose gyveno 
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2.472 asmenys, 2010 m. – 2.250. Klaipėdos apskrityje socialiniuose būstuose gyvenančių asmenų 
sumažėjo daugiau nei 40 proc., Klaipėdos mieste daugiau nei 50 proc., nuo 198 iki 89, Kaune, 
savivaldybės socialiniuose būstuose, gyventojų skaičius išaugo nuo 9 iki 128 asmenų.  

Sumažėjus besinuomojančių asmenų (šeimų) skaičiui, sumažėjo ir bendras savivaldybės 
išnuomotas plotas socialiniuose butuose, Lietuvoje jis mažėjo daugiau nei 12 proc., nuo 39 tūkst. 
m2 iki 34 tūkst. m2. Klaipėdos apskrityje mažėjo perpus (nuo 4,8 tūkst. m2 iki 2,4 tūkst. m2), 
Klaipėdoje – 63 proc. (nuo 3,5 tūkst. m2 iki 1,3 tūkst. m2), Vilniuje išnuomotas plotas sumažėjo 77 
proc. (nuo 6,3 tūkst. m2 iki 1,4 tūkst. m2). Išaugęs gyventojų skaičius Kauno mieste įtakojo ir 
didesnį gyventojams reikalingą nuomos plotą, kuris išaugo daugiau nei 13 kartų, nuo 135 m2 iki 
1.789 m2.  

2.4.3 Viešasis saugumas 

100.000-ių gyventojų tenkantis policijos pareigūnų skaičius Lietuvoje mažėjo 0,30 proc., 
Klaipėdos apskrityje augo 1,01 proc., Klaipėdoje augo 3,68 proc. (353 iki 366), nors faktinis 
policijos pareigūnų skaičius mažėjo nuo 651 iki 621, t.y. 4,61 proc. Rodiklio augimas fiksuojamas 
dėl dar intensyviau mažėjančio gyventojų skaičiaus. Dar didesnis procentinis pokytis stebimas 
Šiaulių mieste, 4,53 proc. Vilniuje, priešingai nei Klaipėdoje ar Šiauliuose, rodiklis sumažėjo 4,78 
proc. Klaipėdos miesto rodiklis viršija Lietuvos bei apskrities vidurkius, taip pat didžiųjų miestų 
Kauno bei Vilniaus (žr. 2.4.3.1 pav.).,  

2.4.3.1 pav. 100.000-ių gyventojų tenka policijos pareigūnų, 2007-2010 m., iš viso  

 
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

2.4.3.1 Nusikalstamos veikos 

Lietuvoje 2007-2009 m. laikotarpiu nuo 73 tūkst. iki 83 tūkst. išaugo užregistruotų 
nusikalstamų veikų skaičius, tačiau jau 2010 m. sumažėjo. Lyginant 2007 m. ir 2010 m. veikos 
Lietuvoje išaugo 5,33 proc., apskrityje mažėjo 2,85 proc., Klaipėdoje mažėjo 7,50 proc. Šiauliuose 
ir Kaune augo bendras užregistruotų nusikalstamų veikų skaičius, atitinkamai 2,31 proc. ir 2,88 
proc. Vilniuje stebima mažėjimo tendencija, kuri siekia 6,29 proc.  

2010 m. Lietuvoje 100.000-ių gyventojų teko 2.363 užregistruotos nusikalstamos veikos, 
2007 m. šis rodiklis buvo 8,15 proc. mažesnis ir siekė 2.185 veikas. Klaipėdos apskrityje 2007-2010 
m. laikotarpiu užregistruotos nusikalstamos veikos sumažėjo 0,92 proc., Klaipėdoje – 4,95 proc. 
Visi didieji šalies miestai viršija šalies vidurkį, mažiausias nusikalstamumas stebimas Šiauliuose, 
didžiausias – Vilniuje. Nors Vilniaus mieste 100.000-ių gyventojų tenkančios užregistruotos 
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nusikalstamos veikos 2007-2010 m. laikotarpiu sumažėjo 6,63 proc., tačiau gerokai viršijo Lietuvos 
vidurkį (žr. 2.4.3.1.1 pav.).  

2.4.3.1.1 pav. 100.000-ių gyventojų tenka užregistruotų nusikalstamų veikų, 2007-2010 m., iš viso  

 
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

Lietuvoje kasmet didėja ištirtų nusikalstamų veikų skaičius. Per 2007-2010 m. laikotarpį 
ištirtų nusikalstamų veikų skaičius išaugo 9,95 proc., nuo 32.828 iki 36.096, Klaipėdos apskrityje 
augo panašiai – 9,64 proc. Klaipėdos mieste ištirtų nusikalstamų veikų skaičius augo 5,47 proc., 
nuo 2.413 iki 2.545, tai sudarė apie 58 proc. visų apskrityje ištirtų nusikalstamų veikų. Šiauliuose, 
Kaune ir Vilniuje per šį laikotarpį ištirtų nusikalstamų veikų skaičius mažėjo. Šiauliuose mažėjimas 
sudarė 1,54 proc., nuo 1.625 iki 1.600, Vilniuje 5,62 proc., nuo 7.550 iki 7.126.  

Lietuvoje 2010 m. ištirta 46 proc. nusikalstamų veikų, 2007 m. šis rodiklis buvo procentu 
mažesnis. Klaipėdos apskrityje 2010 m. ištirtos 52 proc. visų užregistruotų nusikalstamų veikų ir tai 
yra daugiau nei šalies vidurkis. Klaipėdos mieste ištiriamos nusikalstamos veikos išaugo nuo 43 
proc. iki 49 proc. Tuo pačiu laikotarpiu Šiauliuose mažėjo nuo 54 proc. iki 52 proc., Kaune nuo 49 
proc. iki 47 proc. (žr. 2.4.3.1.2 pav.). 

2.4.3.1.2 pav. Ištirtos nusikalstamos veikos, 2007-2010 m., proc. 

 
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

Šalyje mažėja nepilnamečių padarytų nusikalstamų veikų. Per pastaruosius 5 metus, 
padaromų per metus veikų sumažėjo 18,64 proc. Klaipėdos apskrityje nepilnamečių padarytų 
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nusikalstamų veikų skaičius sumažėjo penktadaliu, Klaipėdoje – 16,19 proc., Šiauliuose veikos 
mažėjo perpus (žr. 2.4.3.1.1 lentelę).  

2.4.3.1.1 lentelė. Nepilnamečių padarytos nusikalstamos veikos, 2007-2011 m., iš viso 

Administracin ė 
teritorija/  

Mokslo metai 
2007 2008 2009 2010 2011 

Pokytis proc.  
2010 m. lyginant 

su 2007 m. 

Lietuvos Respublika 4.051 4.325 4.023 3.589 3.296 -18,64 
Klaip ėdos aps. 471 534 471 369 341 -27,60 
Klaip ėdos m. sav. 210 250 242 162 176 -16,19 
Kauno m. sav. 411 406 454 421 369 -10,22 
Šiaulių m. sav. 167 123 123 122 90 -46,11 
Vilniaus m. sav. 456 535 410 381 320 -29,82 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

2.4.3.2 Kelių eisimo įvykiai 

Pastaruosius ketverius metus šalyje intensyviai mažėjo kelių eismo įvykių skaičius. Per 
2007-2010 m. Lietuvoje kelių eismo įvykių skaičius sumažėjo 45,25 proc., apskrityje – 45,58 proc. 
Klaipėdoje kelių eismo įvykių mažėjo trečdaliu, nuo 328 iki 227. Vilniuje kelių eismo įvykių 
pokytis nagrinėjamu laikotarpiu buvo didžiausias. (žr. 2.4.3.2.1 pav.). 

2.4.3.2.1 pav. Kelių eismo  įvykių skaičiaus pokytis 2007-2010 m., proc. 

 
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

Mažėjant kelių eismo įvykių skaičiui, mažėja sužeistų bei žuvusių jų metu asmenų. 2007 m. 
sužeistųjų Lietuvos keliuose buvo apie 8 tūkst., per ketverius metus sumažėjo iki 4 tūkst. per metus. 
Klaipėdos apskrityje sužeistų asmenų keliuose sumažėjo dukart, nuo 1.033 iki 520, Klaipėdos 
mieste – trečdaliu, nuo 374 iki 260. Didžiausias sužeistųjų pokytis, kaip ir kelių eismo įvykių 
pokytis, stebimas Vilniaus mieste, čia sužeistųjų keliuose sumažėjo dukart, nuo 1.031 iki 520 
asmenų.  

2007-2010 m. laikotarpiu Lietuvos keliuose žuvo beveik 2 tūkst. asmenų. Nuo 2007 m. 
žuvusiųjų skaičius sumažėjo nuo 740 iki 299 asmenų per metus. Klaipėdos apskrityje žuvusių 
keliuose sumažėjo nuo 80 iki 26, Klaipėdoje nuo 17 iki 6. Žuvusiųjų pokytis Klaipėdos mieste buvo 
didesnis ne šalies vidurkis. Sostinėje teigiamas žuvusiųjų pokytis sudarė net 69,12 proc. (nuo 68 iki 



Klaipėdos miesto strateginis plėtros planas 2013-2020 metams 

81 

21). (žr. 2.4.3.2.2 pav.). Pagal bendrą tendenciją, žuvusiųjų pokytis buvo ženklesnis nei sužeistųjų. 
Klaipėdoje sužeistųjų mažėjo trečdaliu, žuvusiųjų – dviem trečdaliais.  

2.4.3.2.2 pav. Sužeisti ir žuvę kelių eismo įvykių metu, 2007-2010 m., pokytis proc. 

 
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

2.4.3.3 Gaisrai 

Lietuvoje 2011 m. buvo užregistruoti 12.306 gaisrai, t.y. 19,38 proc. mažiau nei 2007 m. 
Klaipėdos apskrityje gaisrų sumažėjo daugiau nei penktadaliu, nuo 1.898 iki 1.359, o Klaipėdos 
mieste trečdaliu, nuo 1.099 iki 748. Daugiausia gaisrų 2007-2011 m. laikotarpiu mažėjo Kauno 
mieste – nuo 1.457 iki 967 gaisrų per metus, tai sudaro 33,63 proc. pokytį.  

Dėl mažėjančių gaisrų skaičiaus, sumažėjo ir juose žuvusių asmenų skaičius – per 2007-
2011 m. laikotarpį Lietuvoje gaisruose žuvo 1.138 asmenys (žr. 2.4.3.3.1 lentelę). Lyginant 
gaisruose žuvusių asmenų skaičių 2007 m. ir 2011 m., žuvusių sumažėjo perpus, Klaipėdos 
apskrityje mažėjo 72,00 proc., Klaipėdoje – ketvirtadaliu. Kaune mažėjo perpus, o Šiauliuose 
nekito. 

2.4.3.3.1 lentelė. Gaisruose žuvusių asmenų skaičius 2007-2011 m., iš viso 

Administracin ė 
teritorija/  

Mokslo metai 
2007 2008 2009 2010 2011 

Pokytis proc. 
2010 m. lyginant 

su 2007 m. 

Lietuvos Respublika 297 270 203 233 135 -54,55 
Klaip ėdos aps. 25 29 22 14 7 -72,00 
Klaip ėdos m. sav. 4 8 6 2 3 -25,00 
Kauno m. sav. 19 17 16 17 9 -52,63 
Šiaulių m. sav. 1 10 7 4 1 0,00 
Vilniaus m. sav. 34 24 11 26 14 -58,82 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

2.4.4 Apibendrinimas 

Klaipėdoje auga privačių sveikatos priežiūros įstaigų skaičius, daugiausia tam įtakos daro 
išaugęs privačių odontologinės priežiūros įstaigų skaičius.  

Pastaruosius kelerius metus mažėja žmonių, kuriems reikalinga greitoji pagalba, tačiau auga 
apsilankymai poliklinikose ir ambulatorijose. Tai rodo, jog gyventojai labiau rūpinasi savo sveikata 
ir dažniau lankosi pas sveikatos priežiūros specialistus. Klaipėdos miesto ligoninėse gydytų ligonių 
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skaičius, tenkantis 1.000-iui gyventojų, išaugo 4,5 proc., tačiau faktinis ligonių skaičiaus didėjimas 
sudarė tik 1,7 proc. per 4 metus. Uostamiestyje rodiklio kitimui didesnę įtaką darė mažėjantis 
gyventojų skaičius, nei faktinis ligonių skaičiaus didėjimas. 

2010 m. 81 proc. visų mirties priežasčių mieste sudarė kraujotakos sistemos ligos, 
piktybiniai navikai ir išorinės mirties priežastys. Šalyje tai yra pagrindinės mirties priežastys. 

Lietuvoje mažėja socialinės rizikos šeimų, ir jose gyvenančių vaikų. Klaipėdoje situacija 
priešinga – šeimų skaičius šiek tiek ūgtelėjo. Per pastaruosius kelerius metus mažėja vaikų, 
gyvenančių globos namuose, todėl augo laisvų vietų skaičius šiose įstaigose. Taip pat vis mažiau 
vaikų auga ir socialinės rizikos šeimose. Naujai pritaikytose Dienos centro vaikams iš socialinės 
rizikos šeimų ir Trumpalaikės socialinės ir krizių įveikimo pagalbos skyriaus patalpose Klaipėdoje 
nuo 2011 m. yra galimybė apgyvendinti 24 vaikus, kuriems nėra saugu likti šeimoje. Anksčiau tokia 
galimybe galėjo pasinaudoti tik 12 vaikų. 

Klaipėdoje 8 kartus išaugo socialinės pašalpos gavėjų skaičius. Tai įtakojo išaugęs nedarbas 
ir sumažėjusios asmenų pajamos.  

Klaipėdos mieste, kaip ir visoje Lietuvoje, mažėjo pirmą kart neįgaliaisiais pripažintų 
asmenų skaičius. Prie šio mažėjimo prisideda pasikeitusi ir sugriežtėjusi neįgalumo lygio nustatymo 
tvarka. 

100.000-ių gyventojų tenkantis policijos pareigūnų skaičius Klaipėdoje augo 3,68 proc. (nuo 
353 iki 366), nors faktinis policijos pareigūnų skaičius mažėjo nuo 651 iki 621, t.y. 4,61 proc. 
Rodiklio augimas fiksuojamas dėl dar intensyviau mažėjančio gyventojų skaičiaus. Klaipėdoje 
2007-2010 m. gerėjo ištirtų nusikalstamų veikų statistika. Gerėjančią kriminogeninę situaciją 
atspindi ir mažėjantis užregistruotų nusikalstamų veikų skaičius bei mažėjantis nepilnamečių 
nusikalstamumas.  

Visoje Lietuvoje mažėja kelių eismo įvykių skaičius, ne išimtis ir Klaipėda. 2007-2010 m. 
laikotarpiu kelių eismo įvykių sumažėjo trečdaliu, tuo tarpu šalyje – perpus. Sumažėjus kelių eismo 
įvykių skaičiui, ženkliai krito sužeistųjų bei žuvusiųjų kelių eismo įvykių metu skaičius. Sužeistųjų 
Klaipėdoje sumažėjo trečdaliu, o žuvusiųjų – dviem trečdaliais. Žuvusiųjų mažėja ir gaisruose – 
Klaipėdoje 2007-2011 m. laikotarpiu žūčių gaisruose sumažėjo 25 proc., nuo 4 iki 3. Lietuvoje 
gaisruose per metus žuvusių asmenų sumažėjo perpus, nuo 297 iki 135. Žūčių gaisruose sumažėjo 
dėl sumažėjusių gaisrų, vien Klaipėdoje gaisrų sumažėjo trečdaliu.  
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2.5 APLINKOS APSAUGA IR INFRASTRUKT ŪRA 

2.5.1 Transporto infrastruktūra 

Kelių transportas. Klaipėdos m. savivaldybėje bendras vietinės reikšmės kelių ir gatvių 
ilgis 2010 m. siekė 502 km. Kelių ir gatvių su kieta danga ilgis siekė 398 km, žvyro kelių – 51 km, 
grunto kelių – 104 km. Žvyro keliai savivaldybėje sudarė 10,2 proc., grunto keliai – 20,72 proc. nuo 
bendro kelių ir gatvių ilgio. Palyginimui Kauno m. savivaldybėje 2010 m. žvyro keliai sudarė 22,2 
proc., grunto – 29,7 proc., o Vilniaus m. atitinkamai 15,4 proc. ir 11,2 proc. nuo bendro šių 
savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių ilgio. 

2.5.1.1 lentelė. Vietinės reikšmės kelių ilgis 2007-2010 m., km 

Administracin ė 
teritorija / 

Metai 
2007 2008 2009 2010 

Pokytis proc. 
2010 m. lyginant 

su 2007 m. 

Lietuvos Respublika 59.394,00 59.710,00 60.062,00 60.864,00 2,5 
Klaip ėdos aps. 4.787,00 4.837,00 4.874,00 4.882,00 2,0 
Klaip ėdos m. sav. 527,00 527,00 498,00 502,00 -4,7 
Kauno m. sav. 902,00 909,00 918,00 937,00 3,9 
Vilniaus m. sav. 981,00 992,00 992,00 1.043,00 6,3 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

Kelių eismo įvykiai.  Klaipėdos m. savivaldybėje, kaip ir visoje šalyje, kelių eismo įvykių 
skaičius laikotarpiu 2007-2010 m. kasmet mažėjo. 2010 m. Klaipėdos m. savivaldybėje užfiksuota 
437 eismo įvykiai, lyginant su 2007 m. įvykių skaičius sumažėjo 45,6 proc. Šalyje per tą patį 
laikotarpį šis rodiklis sumažėjo 45,3 proc ., nuo 6448 eismo įvykių 2007 m. iki 3530 įvykių 2010-
aisiais. Kauno m. savivaldybėje eismo įvykių per tą patį laikotarpį sumažėjo 30,8 proc., Šiaulių 
m.savivaldybėje – 39,2 proc. o Vilniaus m. savivaldybėje rodiklis sumažėjo 49,1 proc.  

2.5.1.2 lentelė. Kelių eismo įvykiai 2007-2010 m. 

Administracin ė 
teritorija / 

Metai 
2007 2008 2009 2010 

Pokytis proc. 
2010 m. lyginant 

su 2007 m. 

Lietuvos Respublika 6.448,00 4.796,00 3.805,00 3.530,00 -45,3 
Klaip ėdos aps. 817,00 708,00 643,00 555,00 -32,1 
Klaip ėdos m. sav. 803,00 584,00 478,00 437,00 -45,6 
Kauno m. sav. 328,00 274,00 249,00 227,00 -30,8 
Šiaulių m. sav. 265,00 205,00 178,00 161,00 -39,2 
Vilniaus m. sav. 907,00 659,00 493,00 462,00 -49,1 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

Skirtingai nei visoje Lietuvoje, autotransporto priemonių skaičius Klaipėdos m. 
savivaldybėje per laikotarpį nuo 2007 m. iki 2010 m. sumažėjo 0,9 proc. Tuo tarpu bendras 
individualių lengvųjų automobilių skaičiaus padidėjimas 2010 m. lyginant su 2007 m. šalyje siekė – 
7,6 proc., apskrityje – 4 proc., Kauno m. savivaldybėje – 3,3 proc., Šiaulių m. savivaldybėje – 1,3 
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proc., Vilniaus m. savivaldybėje – 3,8 proc. Klaipėdos m. savivaldybei tenkančių lengvųjų 
automobilių skaičius 2010 m. sudarė 5,13 proc. šalies ir 45,41 proc. apskrities automobilių. 

2.5.1.3 lentelė. Individuali ų lengvųjų automobilių skaičius 2007-2010 m. 

Administracin ė 
teritorija / 

Metai 
2007 2008 2009 2010 

Pokytis proc. 
2010 m. lyginant 

su 2007 m. 

Lietuvos Respublika 1.444.249,00 1.519.071,00 1.558.450,00 1.554.270,00 7,6 
Klaip ėdos aps. 168.976,00 177.325,00 178.495,00 175.713,00 4,0 
Klaip ėdos m. sav. 80.495,00 82.696,00 81.971,00 79.787,00 -0,9 
Kauno m. sav. 158.608,00 164.366,00 166.953,00 163.873,00 3,3 
Šiaulių m. sav. 50.734,00 51.412,00 52.145,00 51.384,00 1,3 
Vilniaus m. sav. 235.162,00 243.158,00 248.593,00 244.024,00 3,8 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

Naujai registruotų kelių transporto priemonių skaičius Klaipėdos m. savivaldybėje 
nuolat mažėjo 2007-2009 m. ir tik 2010 metais vėl padidėjo. Panašios tendencijos stebimos ir šalyje 
bei Vilniaus m. savivaldybėje, o Kauno m. ir Šiaulių m. savivaldybėse 2008 m. buvo stebimas 
ženklus padidėjimas, atitinkamai 78,7 proc. ir 78,2 proc. Tačiau lyginant 2010 m. duomenis su 2007 
m. duomenimis visgi matoma mažėjimo tendencija visose lyginamose teritorijose. 

2.5.1.4 lentelė. Naujai registruotų kelių transporto priemonių skaičius 2007-2010 m. 

Administracin ė 
teritorija / 

Metai 
2007 2008 2009 2010 

Pokytis proc. 
2010 m. lyginant 

su 2007 m. 

Lietuvos Respublika 244981 203410 108849 116404 -52,48 
Klaip ėdos aps. 26113 20696 11144 12112 -53,62 
Klaip ėdos m. sav. 12315 9286 5045 5492 -55,40 
Kauno m. sav. 26672 47651 32831 23973 -10,12 
Šiaulių m. sav. 9433 16805 11371 8318 -11,82 
Vilniaus m. sav. 55287 46915 19658 22543 -59,23 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

Klaipėdos m. savivaldybėje 2010 m. 1.000 gyventojų teko 449 individualūs lengvieji 
automobiliai. Pagal šį rodiklį Klaipėdos m. savivaldybė 2007–2010 m. lenkė Vilniaus ir Šiaulių m. 
atitinkamo rodiklio reikšmes, tačiau atsiliko nuo bendro šalies vidurkio ir Kauno m. rodiklio. 1.000 
gyventojų tenkančių individualių lengvųjų automobilių skaičius Klaipėdos m. savivaldybėje 2010 
m. lyginant su 2007 m. padidėjo 3 proc. (šalyje – 11,7 proc., apskrityje – 7,4 proc., Kauno m. 
savivaldybėje – 9 proc., Šiaulių m. savivaldybėje – 6,5 proc., Vilniaus m. savivaldybėje – 4 proc.).  

2.5.1.5 lentelė. Individuali ų lengvųjų automobilių skaičius, tenkantis 1.000 gyventojų, 2007–2010 m. 

Administracin ė 
teritorija / 

Metai 
2007 2008 2009 2010 

Pokytis proc. 
2010 m. lyginant 

su 2007 m. 

Lietuvos Respublika 429,00 453,00 468,00 479,00 11,7 
Klaip ėdos aps. 446,00 469,00 474,00 479,00 7,4 
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Administracin ė 
teritorija / 

Metai 
2007 2008 2009 2010 

Pokytis proc. 
2010 m. lyginant 

su 2007 m. 

Klaip ėdos m. sav. 436,00 451,00 449,00 449,00 3,0 
Kauno m. sav. 446,00 467,00 479,00 486,00 9,0 
Šiaulių m. sav. 399,00 407,00 416,00 425,00 6,5 
Vilniaus m. sav. 423,00 436,00 444,00 440,00 4,0 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

Keleivių vežimas autobusų parkų autobusais. 2010 m. lyginant su 2007 m. Klaipėdos m. 
keleivių pervežimas viešojo naudojimo autobusais mažėjo 20,1 proc., panašios tendencijos ir 
Šiaulių m. savivaldybėje bei Vilniaus m. savivaldybėje – atitinkamai sumažėjo 15 proc. ir 15,5 
proc. Padidėjimas analizuojamu laikotarpiu stebimas tik Kauno m. savivaldybėje, čia 2010 m. 
pervežta keleivių 15 proc. daugiau nei 2007 m. Maršrutų skaičius 2010 m. lyginant su 2007 m. 
Klaipėdos m. savivaldybėje padidėjo 4,5 proc. (šalyje sumažėjo 6,1 proc., apskrityje – 1,9 proc., 
Šiaulių m. – 10,3 proc., Vilniaus m. – 9,4 proc., o Kauno m. maršrutų skaičius padidėjo 65,3 proc.). 

2.5.1.6 lentelė. Keleivių vežimas autobusų parkų autobusais 

Administracin ė 
teritorija / 

Metai 
2007 2008 2009 2010 

Pokytis proc. 
2010 m. lyginant 

su 2007 m. 

Keleivių vežimas, mln. 

Lietuvos Respublika 246,70 251,30 214,70 212,30 -13,9 
Klaip ėdos aps. 19,90 18,80 16,60 15,20 -23,6 
Klaip ėdos m. sav. 16,40 15,70 14,00 13,10 -20,1 
Kauno m. sav. 38,10 43,50 41,70 43,80 15,0 

Šiaulių m. sav. 19,30 18,70 16,70 16,40 -15,0 

Vilniaus m. sav. 123,60 127,40 105,30 104,50 -15,5 

Maršrut ų skaičius 

Lietuvos Respublika 1.889,00 1.854,00 1.789,00 1.773,00 -6,1 

Klaip ėdos aps. 157,00 154,00 155,00 154,00 -1,9 

Klaip ėdos m. sav. 29,00 29,00 30,00 30,00 3,4 

Kauno m. sav. 118,00 132,00 139,00 195,00 65,3 

Šiaulių m. sav. 68,00 65,00 62,00 61,00 -10,3 

Vilniaus m. sav. 159,00 154,00 154,00 144,00 -9,4 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

Pagrindinis vežėjas Klaipėdos mieste yra UAB „Klaipėdos autobusų parkas“.  Nuo 2003-
ųjų, kai Klaipėdos mieste įsikūrė viešoji įstaiga “Klaipėdos keleivinis transportas”, autobusų parkas 
perdavė bilietų platinimo ir keleivių kontrolės funkcijas. Klaipėdos autobusų parkas aptarnauja apie 
55% miesto pervežimo rinkos, o kitą dalį maršrutų dalį aptarnauja dvi privačios bendrovės. Be šių 
vežėjų Klaipėdos mieste dar veikia maršrutinių taksi ir lengvųjų taksi automobilių vežėjų įmonės. 

Klaipėdoje įdiegta visuomeninio miesto transporto valdymo ir apmokėjimo elektroninėmis 
priemonėmis už keleivių pervežimą sistema. Keleiviai naudodamiesi elektroniniu bilietu gali 
atsiskaityti už važiavimą autobusuose. Klaipėdos miesto autobusų ir maršrutinių taksi maršrutai ir 
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tvarkaraščiai pateikti internetiniame puslapyje http://stops.lt/klaipeda/#bus/ . Keleiviai taip pat gali 
pasinaudoti optimalaus maršruto paieškos elektronine paslauga. Viešojo transporto stotelėse 
įrengtose švieslentėse pateikiama informacija apie transporto priemonių atvykimo laiką.  

2.5.2 Inžinerinės komunikacinės sistemos 

Vandenį Klaipėdos miestui tiekia UAB „Klaip ėdos vanduo“. Mieste yra dvi vandenvietės, 
iš kurių klaipėdiečiams tiekiamas vanduo: 

• 1 - oji vandenvietė yra Liepų g. 49a. Ji aprūpina vandeniu gyventojus, gyvenančius į 
šiaurę nuo Danės upės; 

• 3 - oji vandenvietė, pietinėje miesto dalyje prie Vilhelmo kanalo (Kairių g. 13), tiekia 
vandenį gyventojams, gyvenantiems į pietus nuo Danės upės. 

Kadangi 1-oji vandenvietė tiekia požeminį vandenį iš gręžinio, o 3-oji vandenvietė - 
paviršinį iš Klaipėdos kanalo, jų vandens kokybė šiek tiek skiriasi. 1 - osios vandenvietės vanduo 
atitinka higienos normos reikalavimus, išskyrus amonio ir fluoro rodiklius.  

2011 m. duomenimis bendrovė Klaipėdos mieste eksploatavo 387 km geriamo vandens 
tinklų, 427,45 km buitinių ir gamybinių nuotekų tinklų, 2 vandenvietes ir 1 vandens gerinimo 
įrenginį, 26 trečio vandens pakėlimo siurblines, AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų siurblinių tarnyba 
Klaipėdos mieste eksploatuoja 29 nuotekų siurblines (9 antžemines ir 20 požeminių). Visos 
siurblinės  pilnai automatizuotos, jų stebėjimas vykdomas iš centrinės dispečerinės, priežiūrą bei 
remontą atlieka siurblinių tarnyba. Per 2010 metus iš Klaipėdos buvo surinkta ir į nuotekų valyklą 
Dumpiuose perpumpuota 11.4 mln. m³ nuotekų.  

Vandens sunaudojimas. Vandens sunaudojimas Klaipėdos mieste 2007–2008 m. 
laikotarpiu mažėjo 5,17 proc., 2008-2009 vandens sunaudojimas padidėjo 1,66 proc. o 2010 m. vėl 
sumažėjo 5,30 proc. 2007 m. ūkio ir buities reikmėms buvo sunaudota 6.994,50 tūkst. m3, 2008 m. 
– 6.633,00 tūkst. m3 (sumažėjimas 5,17 proc.) 2009 m. - 6.743,20 (padidėjimas 1,66 proc.), o 2010 
m. – 6.386,00 tūkst. m3 vandens (5,30 proc. Sumažėjimas lyginant su 2009 m.). 

 

 

2.5.2.1 lentelė. Vandens sunaudojimas Klaipėdos mieste ūkio ir buities reikm ėms, 2007–2010 m., tūkst. 
m3 

Administracin ė 
teritorija / 

Metai 
2007 2008 2009 2010 

Pokytis proc. 
2010 m. lyginant 

su 2007 m. 

Lietuvos Respublika 96.266,90 94.182,90 89.443,40 89.769,20 -6,75 
Klaip ėdos aps. 11.471,90 11.013,50 10.394,60 9.703,00 -15,42 
Klaip ėdos m. sav. 6.994,50 6.633,00 6.743,20 6.386,00 -8,70 
Kauno m. sav. 14.184,00 14.335,00 13.696,00 13.199,00 -6,94 

Šiaulių m. sav. 3.619,00 3.644,00 3.594,00 3.164,00 -12,57 

Vilniaus m. sav. 25.062,70 26.234,00 24.711,00 27.580,40 10,05 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

Ūkio, buities ir gamybos nuotekos išleistos į paviršinius vandenis. Nuotekų išleidimas į 
paviršinius vandenis Klaipėdos mieste 2008 m. ženkliai sumažėjo lyginant su 2007 m. – nuo 
47.327,00 tūkst. m3 iki 22.092,00 tūkst. m3, pokytis 53,3 proc. Kitų miestų savivaldybėse tokio 
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kritimo nefiksuojama. 2008-2010 m. kasmetinis išleistų nuotekų kiekis skiriasi nedaug, svyravimai 
neviršija 7 proc. – 2009 m. į paviršinius vandenis išleista 20.592,00 tūkst. m3, o 2010 m. išleista 
21.543,00 tūkst. m3 nuotekų. Pokytis lyginant 2010 m. ir 2007 m. Klaipėdos mieste išleistas ūkio, 
buities ir gamybos nuotekas į paviršinius vandenis – 54,5 proc. mažiau. Mažėjimo tendencija 
pastebima visose analizuojamose administracinėse teritorijose nagrinėjamu laikotarpiu. 

 2.5.2.2 lentelė. Ūkio, buities ir gamybos nuotekos išleistos į paviršinius vandenis, 2007–2010 m., tūkst. 
m3 

Administracin ė 
teritorija / 

Metai 
2007 2008 2009 2010 

Pokytis proc. 
2010 m. lyginant 

su 2007 m. 

Lietuvos Respublika 4.540.557,60 4.687.119,90 5.358.393,30 3.874.635,20 -14,7 
Klaip ėdos aps. 59.988,00 34.673,00 32.976,00 34.164,00 -43,0 
Klaip ėdos m. sav. 47.327,00 22.092,00 20.592,00 21.543,00 -54,5 
Kauno m. sav. 26.833,00 22.904,00 25.811,00 25.193,00 -6,1 

Šiaulių m. sav. 9.599,00 8.200,00 7.296,00 8.377,00 -12,7 

Vilniaus m. sav. 45.664,00 44.968,40 42.876,30 44.084,30 -3,5 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

Elektros energijos tiekimo infrastruktūra. Klaipėdos miestą elektros energija aprūpina 
AB „LESTO“ . Ši Bendrovė įkurta sujungimo būdu reorganizavus skirstomųjų tinklų bendroves – 
akcinę bendrovę „Rytų skirstomieji tinklai“ ir akcinę bendrovę „VST“. AB „LESTO“ perėmė visas 
šių bendrovių teises ir pareigas pagal sandorius bei kitais pagrindais atsiradusias prievoles. Elektros 
energijos perdavimo sistemos operatorius – AB „Litgrid“ . 

Dujų tiekimo infrastrukt ūra. Klaipėdoje dujų tiekimą užtikrina AB „Lietuvos dujos“ 
Klaipėdos filialas.  

Klaipėdos mieste bendras skirstomųjų ir vartotojų dujotiekių ilgis – 553,1 km.  Skirstomųjų 
dujotiekių ilgis priklausantis AB „Lietuvos dujos“ Klaipėdos filialui Klaipėdos mieste – 444,9 km. 

Gamtinių dujų realizacija Klaipėdos mieste 2011 m. – 185,4 mln. nm³: 
• Energetika (AB “Klaipėdos mediena“, UAB “Geoterma“, AB “Klaipėdos energija“)  

– 91,6 mln. nm³; 
• Pramonė – 71,4 mln. nm³; 
• Maisto pramonė – 2,2 mln. nm³; 
• Komunaliniai buitiniai vartotojai – 5,5 mln. nm³; 
• Gyventojai – 14,7 mln. nm³; 

Klaipėdos miestui gamtinės dujos skirstomos nuo vienintelės Klaipėdos dujų skirstymo 
stoties (DSS). Planuojama nutiesti magistralinį dujotiekį Jurbarkas – Klaipėda, įrengti Klaipėdos 
DSS II (ties Kiškėnų k.). 

 2013 m. planuojama sujungti miesto skirstomuosius dujotiekius tarp Klaipėdos DSS ir DSS 
II bei užtikrinti patikimą gamtinių dujų tiekimą Klaipėdos miesto ir rajono vartotojams, bei bus 
sudaryta galimybė užtikrinti reikiamus gamtinių dujų skirstymo pajėgumus Klaipėdos miesto ir 
rajono pramonei. Planuojamo dujotiekio ilgis  - 8,66 km. 

Šilumos tiekimo infrastruktūra. Šilumą Klaipėdos miesto gyventojams tiekia AB 
„Klaipėdos energija“. Bendrovės veikla apima šilumos, elektros energijos gamybą, tiekimą bei 
šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūrą. AB „Klaipėdos energija” yra didžiausia energijos 
gamintoja Vakarų Lietuvoje ir pagrindinė energijos tiekėja Klaipėdoje. Įmonė aprūpina šiluma 91 
proc. uostamiesčio gyvenamojo ploto, 2000 verslo ir socialinių objektų ir 10 pramonės įmonių bei 
tiekia šilumą Gargždų miestui. Bendrovė per metus parduoda per 1 mln. MWh šiluminės energijos 
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ir apie 15 mln. kWh elektros energijos. Šilumos energija gaminama vandens šildymo ir garo 
katilais. 

Kuras. Pagrindinis bendrovės katilinių kuras yra gamtinės dujos (95%), o rezervinis – 
mazutas (5%). Gamtinės dujos tiekiamos iš miesto magistralinių ir kvartalinių tinklų ir patenka į 
įmonės dujų reguliavimo punktus. Mazutas tiekiamas geležinkelio cisternomis ir saugomas 4 
mazuto rezervuaruose elektrinėje, 7 - Klaipėdos rajoninėje katilinėje bei 6 rezervuaruose Lypkių 
rajoninėje katilinėje. 

Kaina. Lyginant su didžiaisiais Lietuvos miestais, Klaipėdos mieste tiekiamos šilumos 
kaina 2011 m. pabaigoje buvo viena mažiausių, mažesnė kaina buvo tik Panevėžyje, kur šilumos 
tiekimo kaina buvo 0,57 proc. mažesnė nei Klaipėdoje.  

2.5.2.3 lentelė. Vienanarė šilumos kaina gyventojams, 2011 m., gruodžio mėn. 

Šilumos tiekėjas 
Vienanarė šilumos kaina 

gyventojams, už suvartotą 
šilumos kiekį, ct/kWh (be PVM) 

Skirtumas proc., 
lyginant su AB 

Klaip ėdos energija 
AB „Klaipėdos energija“ 24,62 0 
AB „Vilniaus energija“ 26,35 +7,03 % 
AB „Kauno energija“ 28,01 +13,77 % 
AB „Šiaulių energija“ 27,36 + 11,13 % 
AB „Panevėžio energija“ 24,48 - 0,57 % 

Šaltinis: Šilumos tiekėjų internetinės svetainės 

2.5.3 Aplinkos apsauga 

Klaipėdos mieste oro kokybė vertinama pagal oro taršos tyrimų duomenis stacionariose 
aplinkos oro kokybės matavimo stotyse, esančiose Bangų g. 7 ir Baltijos pr. 1. 

Remiantis statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis 
teršalų kiekis iš stacionarių taršos šaltinių, tenkantis vienam gyventojui, Klaipėdos mieste 2007–
2010 m. sumažėjo 35,57 proc., nuo 25,3 kg 2007 m. iki 16,3 kg 2010 m. 2010 m. didžiausią dalį į 
atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių išmetamų teršalų sudarė anglies monoksidai (6,9 kg arba 
42,3 proc. vienam gyventojui) bei lakūs organiniai junginiai (4,2 kg arba 25,8 proc. vienam 
gyventojui). Mažiausiai į atmosferą išmetama fluoro ir kitų teršalų (0,5 kg arba 3 proc. vienam 
gyventojui) bei sieros dioksido (0,8 kg arba 4,9 proc. vienam gyventojui). 

2.5.3.1 lentelė. Į atmosferą išmestų teršalų iš stacionarių taršos šaltinių kiekis, tonos 

Administracin ė teritorija/Metai  2007 2008 2009 2010 

Visi teršalai 72.574,4 71.179,6 64.518,2 63.878,3 

Kietosios medžiagos 4.143,9 4.107,0 3.536,2 3.421,5 

Dujinės ir skystosios medžiagos 68.430,5 67.072,6 60.982,0 60.456,8 

Sieros dioksidas 18.620,3 16.804,8 16.577,3 15.303,8 

Azoto oksidai 10.998,1 11.383,4 9.850,2 10.232,3 

Anglies monoksidai 21.106,7 19.172,6 17.015,2 19.034,1 

Lakūs organiniai junginiai 16.924,4 18.816,7 16.432,7 14.642,6 

Lietuvos Respublika 

Fluoras ir kiti teršalai 781,0 895,1 1.106,6 1.244,0 

Visi teršalai 7.861,2 8.087,2 7.925,8 5.786,4 Klaip ėdos apskritis 

Kietosios medžiagos 603,4 580,6 579,4 433,9 
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Administracin ė teritorija/Metai  2007 2008 2009 2010 

Dujinės ir skystosios medžiagos 7.257,8 7.506,6 7.346,4 5.352,5 

Sieros dioksidas 496,4 369,1 292,8 223,3 

Azoto oksidai 680,4 603,6 599,6 641,1 

Anglies monoksidai 2.955,4 2.750,3 3.014,9 3.085,1 

Lakūs organiniai junginiai 3.088,8 3.722,3 3.350,9 1.302,5 

Fluoras ir kiti teršalai 36,8 61,3 88,2 100,5 

Visi teršalai 4.688,7 5.093,9 4.963,6 2.925,7 

Kietosios medžiagos 458,3 435,6 464,6 336,3 

Dujinės ir skystosios medžiagos 4230,4 4.658,3 4.499,0 2.589,4 

Sieros dioksidas 207,4 262,7 176,3 148,0 

Azoto oksidai 411,1 344,9 350,6 362,2 

Anglies monoksidai 1.343,4 1.004,5 1.135,6 1.237,2 

Lakūs organiniai junginiai 2.246,8 3.006,7 2.767,6 760,2 

Klaip ėdos m. sav. 

Fluoras ir kiti teršalai 21,7 39,5 68,9 81,8 

Visi teršalai 4.715,5 3.804,9 3.244,5 3.615,6 

Kietosios medžiagos 288,4 244,5 166,1 149,4 

Dujinės ir skystosios medžiagos 4.427,1 3.560,4 3.078,4 3.466,2 

Sieros dioksidas 81,1 33,0 158,8 29,6 

Azoto oksidai 1.059,8 1.030,8 927,9 829,2 

Anglies monoksidai 1.187,9 1.026,4 752,5 842,6 

Lakūs organiniai junginiai 2.076,7 1.459,4 1.224,1 1.750,9 

Kauno m. sav. 

Fluoras ir kiti teršalai 21,5 10,8 15,1 13,9 

Visi teršalai 1.134,6 651,4 624,8 630,3 

Kietosios medžiagos 60,9 35,6 25,5 29,6 

Dujinės ir skystosios medžiagos 1.073,7 615,8 599,3 600,7 

Sieros dioksidas 25,6 0,2 23,9 0,3 

Azoto oksidai 190,0 171,6 158,6 167,2 

Anglies monoksidai 459,0 404,8 385,4 394,5 

Lakūs organiniai junginiai 397,3 38,2 30,7 37,7 

Šiaulių m. sav. 

Fluoras ir kiti teršalai 1,8 1,0 0,7 1,0 

Visi teršalai 2.749,9 3.105,1 3.550,0 3.851,2 

Kietosios medžiagos 205,6 204,6 163,5 187,3 

Dujinės ir skystosios medžiagos 2.544,3 2.900,5 3.386,5 3.663,9 

Sieros dioksidas 702,2 1.107,8 1.803,1 1.964,0 

Azoto oksidai 816,2 815,1 774,4 844,2 

Anglies monoksidai 687,9 666,2 553,8 602,3 

Lakūs organiniai junginiai 314,4 295,3 241,7 234,4 

Vilniaus m. sav. 

Fluoras ir kiti teršalai 23,6 16,1 13,5 19,0 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

Želdynų ir želdinių priežiūrą, tvarkymą, želdinių veisimą Klaipėdos miesto savivaldybės 
teritorijoje, fizinių ir juridinių asmenų teises ir pareigas šioje srityje reglamentuoja Klaipėdos 
miesto savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T2-389 patvirtintos Klaipėdos 
miesto želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės. 
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Saugomos teritorijos Klaipėdos mieste. Pajūrio ir kopų ruožas. Bioįvairovės požiūriu, 
savitas ir išskirtinis – pajūrio ir kopų ruožas. Čia galime išskirti dvi europinės svarbos buveines: 
pilkųjų bei baltųjų kopų, dėl intensyvios rekreacijos užuomazginių kopų buveinė susiformuoti 
negali. Pilkųjų kopų buveinės formuojasi rytiniame apsauginės kopos šlaite ir mišku neapaugusioje 
palvėje. Didesni pilkųjų kopų buveinių plotai plyti Melnragėje.  

Smeltės botaninis draustinis. Įkurtas 1988 m., siekiant išsaugoti retas halofilinių augalų 
bendrijas (Juncetum gerardii Nordhagen 1923). Botaninis draustinis yra industrializuotoje 
teritorijoje, driekiasi pagal pusiasalio rytinę ribą. Pietinį draustinio kraštą riboja Konteinerių 
terminalo teritorija. Nedidelė šiaurinė draustinio dalis ( apie 300 m ilgio ir 15 m pločio) yra 
Tarptautinės jūrų perkėlos teritorijoje. Vakarinė riba remiasi į Perkėlos gatvę, rytinė - Malkų 
įlankos pakrantė. Kranto linijos ilgis palei Malkų įlanką - 1534 m, industrializacijos nepaliestas 
kranto linijos ilgis – 1162 m. Draustinio plotas - 2,8 ha.. Klaipėdos miesto teritorijai priskiriama ir 
Pajūrio regioninio parko dalis bei Kuršių nerijos nacionalinio parko Smiltynės paplūdimys.  

2.5.4 Infrastruktūros plėtra 

Būsto plėtra. 2010 m. bendras Lietuvos Respublikos gyvenamasis fondas sudarė 83.722 
tūkst. m2. Tai 1,95 proc. daugiau nei 2007 m. (82.120 m2). 2010 m. 63,75 proc. gyvenamojo fondo 
buvo miesto vietovėse, likę 36,25 proc. – kaimo vietovėse. 2007 m. miesto gyvenamasis fondas 
sudarė 63,64 proc. viso Lietuvos gyvenamojo fondo, t.y. per ketverius metus miesto gyvenamojo 
fondo dalis padidėjo 0,11 proc. punkto. 

Klaipėdos miesto sav. gyvenamasis fondas nagrinėjamu laikotarpiu padidėjo 5,65 proc. – 
nuo 3.908,3 tūkst. m2 2007 m. iki 4.129,00 tūkst. m2 2010 m. Klaipėdos apskrityje 2007–2010 m. 
gyvenamasis fondas padidėjo 4,56 proc. – nuo 8.349,80 tūkst. m2 2007 m. iki 8.730,50 tūkst. m2 
2010 m. Kaune gyvenamasis fondas 2007–2010 m. laikotarpiu padidėjo nuo 7.880,60 tūkst. m2 iki 
8.498,70 tūkst. m2 (7,84 proc.). Vilniuje ir Šiauliuose gyvenamasis fondas nagrinėjamu laikotarpiu 
išliko beveik nepakitęs. Klaipėdos miesto savivaldybėje esantis gyvenamasis fondas sudaro 4,93 
proc. bendro šalies gyvenamojo fondo, o nagrinėjamu laikotarpiu šis rodiklis padidėjo 0,17 proc. 
punkto. 

2.5.4.1 lentelė. Gyvenamasis fondas, 2007–2010 m., tūkst. m2 

Administracin ė 
teritorija / 

Metai 
2007 2008 2009 2010 

Pokytis proc. 
2010 m. lyginant 

su 2007 m. 

Lietuvos Respublika 82.120,20 83.351,30 82.945,10 83.722,40 2,0 
Klaip ėdos aps. 8.349,80 8.600,30 8.646,90 8.730,50 4,6 
Klaip ėdos m. sav. 3.908,30 4.064,20 4.085,40 4.129,00 5,6 
Kauno m. sav. 7.880,60 8.242,30 8.463,60 8.498,70 7,8 

Šiaulių m. sav. 2.714,40 2.751,20 2.789,10 2.783,40 2,5 

Vilniaus m. sav. 13.736,00 14.043,00 13.694,60 13.835,00 0,7 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

Gyvenamojo fondo plotas, tenkantis vienam gyventojui, 2007–2010 m. laikotarpiu kito 
nedaug. 2010 m. vienam miesto gyventojui Lietuvoje teko 24,6 m2 gyvenamojo ploto, tai 6 proc. 
daugiau nei 2007 m. (23,2 m2/1 gyv.), Klaipėdos apskrityje stebimu laikotarpiu vienam gyventojui 
tenkanti gyvenamojo fondo dalis padidėjo 8,2 proc. (nuo 22 iki 23,8 m2/1 gyv.). Klaipėdos miesto 
savivaldybėje vienam miesto gyventojui tenka mažiau gyvenamojo ploto nei apskrityje, šalyje ir 
Vilniuje bei Kaune, tačiau daugiau nei Šiauliuose. 2007–2010 m. gyvenamasis fondas Klaipėdoje 
kaip ir visuose nagrinėjamuose miestuose bei regione didėjo. 2007 m. Klaipėdoje vienam 
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gyventojui tenkantis gyvenamasis plotas buvo 21,2 m2/1 gyv., o 2010 m. 23,2 m2/1 gyv. (9,4 proc. 
prieaugis). 

2.5.4.1 pav. Gyvenamasis fondas m2/1 gyv., 2007–2010 m. 
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Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

2007–2010 m. laikotarpiu Lietuvoje išaugo privačios nuosavybės dalis gyvenamajame fonde 
(2.5.4.2. lentelė). 2007 m. privati nuosavybė užėmė 79.735 tūkst. m2 plotą. Po ketverių metų, 2010 
m., privati nuosavybė Lietuvoje užėmė 81.742 tūkst. m2. Per 2007-2010 m. laikotarpį privačios 
nuosavybės plotas Lietuvoje padidėjo 2,52 proc. Valstybės, savivaldybių gyvenamasis fondas per tą 
patį laikotarpį sumažėjo – 2007 m. valstybės, savivaldybių gyvenamojo fondo plotas sudarė beveik 
2.385 tūkst. m2, 2010 m. – 1980 tūkst. m2. Valstybės, savivaldybių gyvenamasis fondas sumažėjo 
17 proc.  

2007-2010 m. Klaipėdos apskrityje privačios nuosavybės gyvenamasis fondas padidėjo 5,4 
proc. – nuo 8.110 tūkst. m2 2007 m. iki 8.545 tūkst. m2 2010 m. Valstybei, savivaldybėms 
priklausantis gyvenamasis fondas Klaipėdos apskrityje 2007-2010 m. sumažėjo 22,7 proc. 2007 m. 
Klaipėdos apskrityje valstybės, savivaldybių gyvenamasis fondas sudarė 240 tūkst. m2, 2010 m. – 
185,5 tūkst. m2.  

Klaipėdos miesto savivaldybėje privatus gyvenamasis fondas 2007-2010 m. laikotarpiu taip 
pat plėtėsi. 2007 m. privačios nuosavybės gyvenamasis fondas sudarė 3.776,9 tūkst. m2, o 2010 m. 
privatus gyvenamasis fondas sudarė 4.037,6 tūkst. m2. Gyvenamojo privataus fondo dydis padidėjo 
6,9 proc. Tuo pačiu laikotarpiu valstybei ir savivaldybei priklausantis gyvenamasis fondas sumažėjo 
30,4 proc. – 2007 m. jis sudarė 131,4 tūkst. m2, o 2010 m. – 91,4 tūkst. m2. Valstybės ir 
savivaldybės valdomas gyvenamasis fondas 2008 m. šiek tiek padidėjo, tačiau 2009 sumažėjo nuo 
133,3 iki 93,7 tūkst. m2, o 2010 m. dar sumažėjo iki 91,4 tūkst. m2. Panašios tendencijos stebimos ir 
Vilniaus bei Kauno miestuose. 

2.5.4.2 lentelė. Gyvenamasis fondas pagal nuosavybės formą, 2007-2010 m., tūkst. m2 

Nuosavybės 
forma 

Administracin ė 
teritorija / 

Metai 
2007 2008 2009 2010 

Pokytis proc. 
2010 m. lyginant 

su 2007 m. 

Lietuvos Respublika 2.384,9 2.366,4 1.976,6 1.980,0 -17,0 Valstybės, 
savivaldybių Klaip ėdos aps. 240,0 240,2 192,3 185,5 -22,7 
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Nuosavybės 
forma 

Administracin ė 
teritorija / 

Metai 
2007 2008 2009 2010 

Pokytis proc. 
2010 m. lyginant 

su 2007 m. 

Klaip ėdos m. sav. 131,4 133,3 93,7 91,4 -30,4 
Kauno m. sav. 290,8 293,7 277,0 265,9 -8,6 

Šiaulių m. sav. 75,5 73,9 61,2 90,5 19,9 

nuosavybė 

Vilniaus m. sav. 439,5 453,2 293,4 286 -34,9 

Lietuvos Respublika 79.735,3 80.984,9 80.968,5 81.742,5 2,5 

Klaip ėdos aps. 8.109,8 8.360,1 8.454,6 8.545,1 5,4 

Klaip ėdos m. sav. 3.776,9 3.930,9 3.991,7 4.037,6 6,9 

Kauno m. sav. 7.589,8 7.948,6 8.186,6 8.232,8 8,5 

Šiaulių m. sav. 2.638,9 2.677,3 2.727,9 2.692,9 2,0 

Privati 
nuosavybė 

 

Vilniaus m. sav. 13.296,5 13.589,8 13.401,2 13.548,9 1,9 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

Gyvenamojo fondo duomenys teikiami tik iki 2008 metų. Nuo 2009 metų pasikeitė 
informacijos šaltinis. Iš šių duomenų matome, jog avarinio gyvenamojo fondo dalis Klaipėdos 
mieste nepakito 2007–2008 m. (3,00 proc.). Klaipėdos apskrityje avarinio gyvenamojo fondo dalis 
2007–2008 m. mažėjo nuo 2,30 proc. iki 1,80 proc. Visoje Lietuvos Respublikoje, kaip ir Kauno m. 
sav. bei Vilniaus m. sav. avarinio gyvenamojo fondo dalis 2007-2008 m. laikotarpiu mažėjo 0,1 
proc. ir tik Šiaulių m. sav. avarinio gyvenamojo fondo dalis 2007-2008 m. laikotarpiu padidėjo nuo 
5,30 proc. iki 5,40 proc.  

2.5.4.3 lentelė. Avarinio gyvenamojo fondo dalis 2007-2008 m., proc. 

Administracin ė teritorija/ 
Metai 2007 2008 

Lietuvos Respublika 3,00 2,90 
Klaip ėdos aps. 2,30 1,80 
Klaip ėdos m. sav. 3,00 3,00 
Kauno m. sav. 9,80 9,70 
Šiaulių m. sav. 5,30 5,40 
Vilniaus m. sav. 1,10 1,00 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

Naudingasis plotas, tenkantis vienam gyventojui 2007 m. Lietuvoje sudarė 24,4 m2, 
Klaipėdos apskrityje 22 m2, Klaipėdos mieste – 21,2 m2 (2.5.4.4 lentelė). Stebėtu laikotarpiu visoje 
Lietuvoje buto naudingasis, tenkantis vienam gyventojui plotas didėjo: Lietuvoje 2010 m. vidutinis 
buto naudingasis plotas sudarė 25,8 m2, Klaipėdos apskrityje – 23,8 m2, Klaipėdos mieste – 23,2 
m2. Tik Vilniaus mieste stebėtu laikotarpiu buto naudingasis plotas, tenkantis vienam gyventojui 
kito netolygiai, tai didėjo, tai mažėjo, tačiau bendra augimo tendencija  išliko. Iš viso analizuojamu 
laikotarpiu buto naudingasis plotas, tenkantis vienam gyventojui Klaipėdos mieste padidėjo 9,4 
proc., šalyje – 5,7 proc., apskrityje – 8,2 proc., Vilniuje – 1,2 proc., Kaune augimas buvo 
didžiausias – 13,5 proc., Šiauliuose padidėjo 7,5 proc. 

2.5.4.4 lentelė. Naudingasis plotas, tenkantis vienam gyventojui, 2007-2010 m., m2 
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Administracin ė 
teritorija / 

Metai 
2007 2008 2009 2010 

Pokytis proc. 
2010 m. lyginant 

su 2007 m. 

Lietuvos Respublika 24,40 24,90 24,90 25,80 5,7 
Klaip ėdos aps. 22,00 22,70 23,00 23,80 8,2 
Klaip ėdos m. sav. 21,20 22,20 22,40 23,20 9,4 
Kauno m. sav. 22,20 23,40 24,30 25,20 13,5 

Šiaulių m. sav. 21,40 21,80 22,20 23,00 7,5 

Vilniaus m. sav. 24,70 25,20 24,40 25,00 1,2 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

Asmenų, kuriems socialinį būstą suteikia savivaldybė, skaičius nuolat auga. Lietuvoje, 
2007-2010 m. laikotarpiu, asmenų, buvusių sąrašuose socialiniam būstui nuomuoti, padaugėjo  
40,17 proc. (2.5.4.5 lentelė). Didžiausias šių asmenų pokytis užfiksuotas 2007–2008 m., kuomet per 
metus prašančiųjų socialinio būsto padaugėjo 3.456 arba 17,02 proc.  

Klaipėdos apskrityje prašančiųjų socialinio būsto 2007-2010 m. padaugėjo 1.405 asmenimis 
arba 68,67 proc. Daugiausia prašančiųjų socialinio būsto padaugėjo 2007–2008 m., kuomet per 
metus Klaipėdos apskrityje sąrašas pasipildė 518 asmenų.  

Klaipėdos mieste prašančiųjų socialinio būsto 2007-2010 m. laikotarpiu padaugėjo 953 
asmenimis arba 77,23 proc. Kaip ir visoje Lietuvoje taip ir Klaipėdos mieste didžiausias prieaugis 
stebimas 2007-2008 m. – 296 naujų asmenų papildė sąrašą ir tai sudarė 23,99 proc. augimą.  

Kauno m. sav. ir Vilniaus m. savivaldybėse nagrinėjamu laikotarpiu asmenų esančių 
sąrašuose socialiniam būstui nuomoti padaugėjo ne taip ženkliai, atitinkamai 23,43 proc. ir 21,88 
proc., o Šiauliuose nagrinėjamu laikotarpiu pokytis buvo 50,99 proc. – nuo 755 asmenų 2007 m. 
iki1.140 asmenų 2010 m.  

2.5.5 Apibendrinimas 

Nors visoje Lietuvoje ir didžiuosiuose miestuose 2007 – 2010 m. laikotarpiu vietinės 
reikšmės automobilių kelių ilgis šiek tiek didėjo, Klaipėdos mieste šis rodiklis sumažėjo 4,7 proc. 
Klaipėdos m. kaip ir visoje Lietuvoje buvo stebimas ženklus kelių eismo įvykių mažėjimas – 45,6 
proc. Pagal šį rodiklį Klaipėdą aplenkė tik Vilniaus miestas. Individualių lengvųjų automobilių 
skaičius nagrinėjamu periodu Klaipėdos m. sumažėjo beveik 1 proc., tikėtina, kad tai lėmė 
demografinių rodiklių smukimas, o konkrečiai – emigracijos paveiktas bendras gyventojų skaičius. 
Ekonominis nuosmukis taip pat ženkliai matomas – naujų transporto priemonių Klaipėdos mieste 
2010 m. registruota 55 proc. mažiau nei 2007 m. Analizuojamu laikotarpiu penktadaliu sumažėjo ir 
keleivių pervežimo autobusų parkų autobusais skaičius, nors maršrutų skaičius nežymiai padidėjo - 
nuo 29 maršrutų 2007 m. iki 30 maršrutų 2010 m. 

Vandens sunaudojimas ūkio ir buities reikmėms Klaipėdos mieste mažėjo, gerokai sumažėjo 
ir ūkio, buities bei gamybos nuotekų, išleistų į paviršinius vandenis. Teršalų kiekis, išmestas į 
atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių ženkliai sumažėjo 2010 m. tai pagrinde įtakojo dujinių ir 
skystųjų teršalų išmetimo sumažėjimas. 

Gyvenamasis fondas Klaipėdos mieste nežymiai išaugo, kaip ir vienam gyventojui tenkantis 
gyvenamasis plotas. Beveik dešimtadaliu augo ir naudingas plotas, tenkantis vienam gyventojui. 
Vėlgi galima teigti, kad tokius pokyčius įtakojo sumažėjęs gyventojų skaičius. Beveik trečdaliu 
sumažėjo valstybei ir savivaldybei nuosavybės teise priklausančio gyvenamojo fondo, atitinkamai 
privačios nuosavybės gyvenamojo fondo kiekis padidėjo. 
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2.6 KLAIP ĖDOS MIESTO SAVIVALDYB ĖS SISTEMOJE VEIKIAN ČIŲ ĮSTAIGŲ IR ĮMONI Ų 

VIDINI Ų IŠTEKLI Ų ANALIZ Ė  

2.6.1 Klaipėdos miesto savivaldybėje veikiančios įstaigos ir įmonės 

Šioje dalyje analizuojamos Klaipėdos miesto savivaldybės sistemoje veikiančios įmonės ir 
įstaigos, jų žmogiškieji, finansiniai, materialiniai ištekliai ir teisiniai įgaliojimai, siekiant išsiaiškinti 
galimybes įgyvendinti strateginio plėtros plano priemones. Klaipėdos miesto savivaldybės 
sistemoje veikiančios įmonės ir įstaigos analizuojamos remiantis KMSA, įstaigų ir įmonių 
pateiktais duomenimis ir kitais šaltiniais. Atsižvelgiant į didelį duomenų ir informacijos kiekį, šioje 
analizės dalyje pateikiami tik apibendrinti duomenys apie įstaigų ir įmonių žmogiškuosius, 
finansinius, materialinius išteklius ir teisinius įgaliojimus. 

Iš viso 2012 m. kovo mėnesį buvo 15014 Klaipėdos miesto savivaldybės sistemoje 
veikiančių įmonių ir įstaigų, iš jų: 2 akcinės bendrovės, 6 uždarosios akcinės bendrovės, 3 
savivaldybės įmonės, 17 viešųjų įstaigų ir 122 biudžetinių įstaigų. Šios įstaigos ir įmonės užtikrina 
svarbiausias Klaipėdos miesto gyventojams viešąsias paslaugas: komunalines, sveikatos priežiūros, 
švietimo, kultūros, sporto, socialines  ir kt. (žr. 2 priedą). 

2.6.2 Žmogiškieji ištekliai 

Klaipėdos miesto savivaldybės sistemoje veikiančiose įmonėse ir įstaigose dirba apie 12,5 
tūkst. darbuotojų. Daugiausia žmogiškųjų išteklių yra biudžetinėse ikimokyklinio, bendrojo 
mokyklinio ugdymo bei neformaliojo švietimo įstaigose (daugiau nei 6 tūkst. darbuotojų), 
viešosiose sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose (daugiau nei 3 tūkst. darbuotojų), 
mažiausiai – kitose viešosiose įstaigose (apie 70 darbuotojų) ir savivaldybės įmonėse (apie 50 
darbuotojų).  

2.6.2.1 pav. Darbuotojų pasiskirstymas įmonėse ir įstaigose, proc. 

 

 

Nors darbuotojų pareigybės visose įmonėse ir įstaigose skiriasi, tačiau lyginant pagrindines 
darbuotojų grupes pagal pareigas (žr. 2.6.2.2 pav.), didžiausią dalį savivaldybės sistemoje esančiose 

                                                 
14 Neįtrauktos įmonės ir įstaigos, kurios šios dalies rengimo metu buvo likviduojamos ar buvo priimti 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimai dėl jų likvidavimo 
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įstaigose ir įmonėse sudaro specialistai (67,3 proc.), o mažiausią – vadovaujantys asmenys bei 
administracinis personalas (atitinkamai 2,8 ir 7,3 proc.). 

2.6.2.2 pav. Darbuotojų pasiskirstymas pagal pareigas ir funkcijas, proc. 

 

 

Darbo užmokesčio vidurkis savivaldybės sistemoje esančiose įmonėse ir įstaigose yra 
pakankamai įvairus ( žr. 2.6.2.3 pav.), visų šių subjektų darbo užmokesčio vidurkis siekia 2.005 Lt. 
Didžiausias darbo užmokesčio vidurkis yra akcinėse bendrovėse (apie 3.357 Lt), mažiausias – 
biudžetinėse socialinių paslaugų įstaigose (1.490 Lt). Didžiausi vidutiniai darbo užmokesčiai yra 
UAB „Klaip ėdos regiono atliekų tvarkymo centre“ (4.233 Lt), UAB „Gatvių apšvietimas“ (3.899 
Lt), AB „Klaip ėdos vanduo“ (3.879 Lt) ir VšĮ ,,Klaipėdos keleivinis transportas“ (3.439 Lt). Be to, 
galima paminėti, kad sąlyginai dideli darbo užmokesčio vidurkiai yra viešosiose įstaigose, o 
žemiausi – biudžetinėse įstaigose.  

2.6.2.3 pav. Darbo užmokesčio vidurkis savivaldybės sistemoje esančiose įmonėse ir įstaigose, Lt 

 

 

Pagal pareigas, didžiausi darbo užmokesčiai yra vadovų – apie 3.765 Lt, administracinio 
personalo ir specialistų darbo užmokestis siekia apie 2.100 Lt, pagalbinio personalo – apie 900 Lt, o 
kitų darbuotojų – apie 1.360 Lt. Žemiau esančiame 2.6.2.4 pav. pavaizduota įmonių ir įstaigų 
darbuotojų darbo užmokesčio pasiskirstymas pagal pareigas, suskirsčius darbo užmokesčio dydį į 
šias grupes: <800 Lt; 800-1.500 Lt; 1.500-2.500 Lt; 2.500-3.500 Lt; 3.500-4.500 Lt; 4.500-5.500 
Lt; >5.500 Lt. Iš pateiktų duomenų matyti, kad akcinėse, uždarosiose akcinėse bendrovėse bei 
sveikatos paslaugas teikiančiose įstaigose yra didžiausias atotrūkis tarp vadovų ir kitų pareigybių 
darbo užmokesčio. 
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2.6.2.4 pav. Darbo užmokesčio pasiskirstymas pagal darbuotojų pareigas 

 

 

Galima paminėti, kad didžiausias vadovaujančio personalo vidutinis darbo užmokestis yra 
AB „Klaip ėdos vanduo“, kur jis siekia beveik 9.600 Lt. Analizuojant pagal pareigybes, vieni 
didžiausių darbo užmokesčių vidurkių yra UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centre“, VšĮ 
,,Klaipėdos keleivinis transportas“, UAB „Gatvių apšvietimas“ ir kitose akcinėse bei uždarosiose 
akcinėse bendrovėse. 

Analizuojant įmonių žmogiškųjų išteklių pasiskirstymą pagal išsilavinimą (žr. 2.6.2.5 pav.), 
matome, kad aukštesnį išsilavinimą daugiausia turi aukštesnes pareigas užimantys darbuotojai, o 
žemesnį – žemesnių pareigų darbuotojai. Daugiausia vadovų turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 
administracinis personalas ir specialistai – aukštąjį universitetinį arba profesinį, pagalbinis 
personalas ir kiti darbuotojai – profesinį, specialųjį arba vidurinį išsilavinimą. 

2.6.2.5 pav. Darbuotojų pasiskirstymas pagal išsilavinimą, proc. 
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Didžiojoje dalyje šių įmonių ir įstaigų darbuotojams sudaromos kvalifikacijos kėlimo 
galimybės – darbuotojai siunčiami į privalomuosius mokymus, kvalifikaciją kelia specialiuosiuose 
bei bendruosiuose mokymuose, konferencijose, seminaruose. Daugiausia kvalifikacijos kėlimui lėšų 
skiria akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės, viešosiose ir biudžetinėse įstaigose šiam tikslui 
numatomos mažesnės išlaidos. Viešųjų ir biudžetinių įstaigų darbuotojų kvalifikacijos kėlimui 
dažniausiai skiriamos biudžeto, specialiųjų programų ar kitos lėšos. Būtina paminėti, kad dalyje 
įstaigų, dėl lėšų trūkumo, jų darbuotojams nesudaromos sąlygos kvalifikacijos kėlimui ir reikalingų 
kompetencijų įgijimui. 

2.6.3 Finansiniai ištekliai 

AB „Klaip ėdos vanduo“, AB „Klaipėdos energija“, UAB „Klaipėdos regiono atliekų 
tvarkymo centras“ ir UAB „Klaipėdos bendrabutis“ pajamas sudaro veiklos pajamos, gaunamos už 
teikiamas paslaugas, taip pat projektinės veiklos (pvz. ES struktūrinės paramos) lėšos, bei kitos 
pajamos. Savivaldybės įmonių SĮ „Senasis turgus“, SĮ „Debreceno vaistinė“, SĮ „Sportininkų 
vaistinė“ didžiąją pajamų dalį taip pat sudaro iš veiklos gaunamos pajamos. Kitų įstaigų didesnę 
dalį finansavimo sudaro savivaldybės biudžeto ar savivaldybės specialiųjų programų lėšos, 
valstybės biudžeto skiriamos lėšos, taip pat veiklos pajamos, už parduotas prekes ar paslaugas, 
projektinės veiklos lėšos, bei kitos pajamos. Taip pat pastebima, kad pajamos gaunamos iš 
nepagrindinės veiklos, sudaro tik nedidelę dalį įmonių pajamų struktūroje. 

Tik dalis įmonių vykdo projektus finansuojamus iš ES struktūrinių fondų ar kitų tarptautinių 
fondų. Įmonių ir įstaigų vykdomi projektai dažniausiai susiję su infrastruktūros atnaujinimu ir 
modernizavimu, teikiamų viešųjų paslaugų kokybės bei prieinamumo užtikrinimu ir gerinimu, 
žmogiškųjų išteklių kvalifikacijos tobulinimu. Galima pastebėti, kad nemažai biudžetinių įstaigų 
pačios neįgyvendina projektų, tačiau dalyvauja juose kaip partneriai ar tiesioginiai naudos gavėjai.  

Remiantis įmonių ir įstaigų 2010 m. finansinėmis ataskaitomis, nemažai šių įstaigų 2010 m. 
baigė pelningai ar su nedideliais nuostoliais. Nepaisant to, dauguma įstaigų (daugiausia BĮ) nurodo, 
jog viena opiausių problemų – per mažas finansavimas, lėšų trūkumas. Daugumoje įmonių ir įstaigų 
finansinė situacija 2010 m., lyginant su 2008 ir 2009 m. – pagerėjo, pvz.: AB „Klaipėdos vanduo“ 
grynasis pelnas padidėjo (2008 m. – -124,4 tūkst. Lt, 2009 m. – 1.132,3 tūkst. Lt, 2010 m. – 2.050,9 
tūkst. Lt), UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ grynasis pelnas padidėjo (2008 m. – 
745,6 tūkst. Lt, 2009 m. – 168,9 tūkst. Lt, 2010 m. – 1.976,0 tūkst. Lt).  

Didžiausias grynasis pelnas tarp Klaipėdos miesto savivaldybės sistemoje veikiančių įmonių 
ir įstaigų 2010 m. buvo UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ (1.976 tūkst. Lt), AB 
„Klaipėdos vanduo“. Pakankamai didelis grynasis perviršis fiksuojamas BĮ Klaipėdos vaikų globos 
namų „Danė“, BĮ Klaipėdos vaikų globos namų „Rytas“, BĮ Klaipėdos vaikų globos namų 
„Smiltelė“, VšĮ „Jūrininkų sveikatos priežiūros centras“ finansinėse ataskaitose. 

Didžiausi nuostoliai 2010 m. užfiksuoti UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ – bendrovė 
patyrė daugiau nei 1,3 mln. Lt nuostolių. Pagrindinės tokių nuostolių atsiradimo priežastys – 
sumažėjusios pardavimo pajamas bei padidėjusi pardavimo savikaina. Nemažus nuostolius taip pat 
patyrė BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinė įstaiga „Klaipėdos koncertų salė“ (-62,4 tūkst. 
Lt), SĮ „Sportininkų vaistinė“ (-14 tūkst. Lt) ir kitos įstaigos bei įmonės.  

2.6.4 Materialiniai ištekliai 

Pagrindinius Klaipėdos miesto savivaldybės sistemoje veikiančių įmonių ir įstaigų 
materialinius išteklius sudaro nekilnojamasis turtas, ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas 
būtinas šių subjektų paslaugų kokybės ir prieinamumo užtikrinimui. 

Daugiausia nuosavo nekilnojamojo turto turi didžiosios įmonės AB „Klaipėdos vanduo“ 
(pastatai, vamzdynai, siurblinės, statiniai ir kt. nekilnojamasis turtas), AB „Klaipėdos energija“ 
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(pastatai, šilumos tinklai, valymo įrenginiai, katilinės, statiniai ir kt. nekilnojamasis turtas), UAB 
„Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“. Pastaroji taip pat turi savivaldybei priklausančio 
nekilnojamo turto, dalį nekilnojamojo turto nuomojasi. Kitos akcinės ir uždarosios akcinės 
bendrovės nuosavo nekilnojamo turto turi palyginus nedaug, didesnė jo dalis priklauso savivaldybei 
ir yra valdoma patikėjimo, panaudos pagrindais.  

Beveik visų biudžetinių, viešųjų ir savivaldybės įstaigų nekilnojamasis turtas priklauso 
savivaldybei ir įstaigų naudojamas patikėjimo ar panaudos pagrindais, dalis įstaigų įsikūrę 
nuomojamose patalpose. Būtina pastebėti, kad šių subjektų naudojamas nekilnojamasis turtas 
skiriasi ne tik savo verte, bet ir paskirtimi.  

Remiantis įstaigų ir įmonių pateiktais duomenimis, tik dalies nekilnojamojo turto būklė yra 
labai gera ar gera, nemažai pastatų ir kitų objektų yra tik patenkinamos būklės, dalis – blogos ar net 
avarinės būklės, dalis ilgalaikio turto yra nusidėvėjusi, bet dar naudojama veikloje.  

Didžioji dauguma įmonių ir įstaigų turi transporto priemones. Palyginus maža dalis 
transporto priemonių yra naudojama administracijos poreikiams. Daugiausia transporto priemonių 
skirtos ir naudojamos su paslaugų teikimu susijusiai veiklai. 

Kiti įstaigų ir įmonių materialiniai ištekliai ir techninė bazė priklauso nuo jų teikiamų 
paslaugų specifikos. Atlikus įmonių ir įstaigų apklausą, paaiškėjo, kad nusidėvėjusi infrastruktūra ir 
materialinės bazės trūkumas yra viena pagrindinių Klaipėdos miesto savivaldybės sistemoje 
veikiančių įmonių ir įstaigų įvardijamų problemų. Atnaujinant Klaipėdos miesto strateginį plėtros 
planą, siūloma atsižvelgti į esamas problemas bei numatyti atitinkamas jų pašalinimo galimybes 
rengiant KSP veiksmų planą. 

2.6.5 Teisiniai įgaliojimai 

Visos Klaipėdos miesto savivaldybės sistemoje veikiančios įmonės ir įstaigos veikia pagal 
patvirtintus įstatus ar nuostatus, tačiau tik VšĮ „Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro“ 
įstatuose įtvirtinta nuostata, kad įstaiga turi prisidėti vykdant Klaipėdos strateginį plėtros planą: 
„2.2.2 Prisidėti prie Klaipėdos miesto strateginio plano uždavinių realizavimo, kuriant miesto 
įvaizdį turizmo rinkoje“. Dalies įstaigų nuostatuose numatyta, kad jos turi pagal savo veiklos sritis 
įgyvendinti Klaipėdos miesto savivaldybės atitinkamas programas. 

Nepaisant to, kad kitų įmonių ir įstaigų įstatuose bei nuostatuose nėra atskiro punkto, 
numatančio prisidėjimą prie Klaipėdos strateginio plėtros plano įgyvendinimo, juose įvardinti 
subjektų veiklos tikslai ir veiklos atitinka Klaipėdos strateginio plėtros plano veiksmų veiklas, KSP 
uždavinius ir tikslus. Be to, beveik visuose įstatuose ir nuostatuose numatyta, kad įstaiga ar įmonė 
turi vykdyti kitas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimais pavestas funkcijas. 

2.6.6. Išvados ir rekomendacijos 

Iš viso yra 150 Klaipėdos miesto savivaldybės sistemoje veikiančių įmonių ir įstaigų, 
kuriose dirba apie 12,5 tūkst. darbuotojų. Visų darbuotojų darbo užmokesčio vidurkis siekia 2.005 
Lt. Stebimas ryškus darbo užmokesčio skirtumas tarp įmonių ir biudžetinių įstaigų.  Didžioji dalis 
darbuotojų turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, mažiausiai – nebaigtą vidurinį ar vidurinį 
išsilavinimą. Daugumoje įmonių ir įstaigų darbuotojams sudaromos kvalifikacijos kėlimo 
galimybės.  

Nemažai šių įstaigų 2010 m. baigė pelningai ar su nedideliais nuostoliais. Didžiausias 
grynasis pelnas 2010 m. buvo UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro“ (1.976 tūkst. Lt), 
didžiausi nuostoliai – UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ (-1,3 mln. Lt).  Atlikus įmonių ir įstaigų 
apklausą, paaiškėjo, kad nusidėvėjusi infrastruktūra, materialinės bazės bei finansavimo trūkumas 
yra vienos pagrindinių Klaipėdos miesto savivaldybės sistemoje veikiančių įmonių ir įstaigų 
įvardijamų problemų. 
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Nepaisant to, kad tik VšĮ „Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro“ įstatuose 
įtvirtinta nuostata, kad įstaiga turi prisidėti vykdant KSP, kitų įmonių ir įstaigų įstatuose bei 
nuostatuose įvardinti subjektų veiklos tikslai ir veiklos atitinka KSP veiksmų veiklas, KSP 
uždavinius ir tikslus.  

Klaipėdos miesto savivaldybėje taikomas mišrus viešųjų paslaugų teikimas. Rengiant šią 
analizę susidurta su problema, kad analizuojami subjektai skiriasi ne tik savo teisine forma, 
vykdoma veikla, teikiamomis paslaugomis. Kai kurios įmonės ar įstaigos yra vienintelės tokių 
paslaugų teikėjos Klaipėdos miesto savivaldybėje. Dalis įmonių ir įstaigų nepateikė ir neviešina 
savo finansinių ir veiklos ataskaitų, nuostatų, pagrindinių veiklos rodiklių. Dėl šių priežasčių yra 
sudėtinga tarpusavyje palyginti įmonių veiklos efektyvumą net ir įmonių teikiančių tokias pačias ar 
panašias paslaugas. 

Savivaldybėje nėra vieningos jos sistemoje veikiančių įmonių ir įstaigų informacinės 
sistemos, kurioje būtų kaupiami pagrindiniai, palyginami išmatuojami veiklos bei finansiniai 
santykiniai rodikliai.  

2011 m. patvirtintos savivaldybės įmonių, viešųjų įstaigų, akcinių ir uždarųjų akcinių 
bendrovių, kurių dalyvė yra Klaipėdos miesto savivaldybė, strateginių veiklos planų rengimo 
rekomendacijos15 ir šių įstaigų bei įmonių (išskyrus sveikatos priežiūros įstaigas) pavyzdinės 
finansinio veiklos plano formos16. Rekomendacijose numatyta, kad analizuojant išteklius arba 
vidaus veiksnius, turi būti analizuojama organizacinė struktūra, žmogiškieji ir finansiniai ištekliai, 
jų administravimas ir apskaita, materialinė bazė bei vidaus kontrolės sistema. Numatoma, kad pagal 
šias rekomendacijas parengti įmonių strateginiai veiklos planai užtikrins efektyvesnę įmonių veiklą 
ir jų kontrolę. 

Tačiau šiose rekomendacijose nenumatyti konkretūs veiklos rodikliai, todėl iškyla rizika, 
kad įmonės ir įstaigos gali pateikti skirtingus duomenis, nepakankamai informacijos apie išteklius ir 
vidaus veiksnius. Siūloma patikslinti rekomendacijas, numatant tikslesnius rodiklius ir informaciją, 
kurią įmonės ir įstaigos turi pateikti strateginiuose veiklos planuose. Remiantis šiais duomenimis 
galima būtų sukurti informacinę sistemą, kurioje būtų visų įmonių ir įstaigų pateikti rodikliai, jiems 
nustatytos siektinos ir kritinės reikšmės. Tokiu būdu būtų galima palyginti ir įvertinti įmonių bei 
įstaigų veiklos efektyvumą, žmogiškųjų, finansinių bei materialinių išteklių panaudojimą. Tokia 
informacinė sistema leistų įvertinti ir numatyti Klaipėdos savivaldybės sistemoje veikiančių įmonių 
ir įstaigų vidinių pertvarkų reikiamybę. 

 

 

 

                                                 
15 2011 m. lapkričio 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-373 „Dėl savivaldybės įmonių, viešųjų įstaigų,  akcinių 

ir uždarųjų akcinių bendrovių strateginių veiklos planų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos“ 
16 2011 m. gruodžio 12 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AD1-2494 „Dėl pavyzdinių finansinio 

veiklos plano formų patvirtinimo“ 
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2.7 GRETIM Ų SAVIVALDYBI Ų STRATEGINĖS  PLĖTROS KRYPTYS IR JŲ 

SUDERINAMUMAS BEI ĮTAKA KLAIP ĖDOS MIESTO STRATEGIJAI  

Šiame poskyryje analizuojamos Klaipėdos rajono, Neringos, Palangos savivaldybių 
strateginės plėtros kryptys ir jų suderinamumas bei įtaka Klaipėdos miesto strategijai. Ši analizė 
atliekama remiantis minėtų savivaldybių strateginiuose planuose pateikiama informacija bei kitais 
strateginiais savivaldybių dokumentais. Pateikiama informacija apie planuoja minėtų savivaldybių 
plėtrą ir pagrindinius didelės apimtis ketinamus įgyvendinti ar įgyvendinamus projektus. 

Tarp aukščiau minėtų savivaldybių 2005 m. balandžio 29 d. buvo pasirašyta 
bendradarbiavimo sutartis dėl Klaipėdos, Palangos, Neringos miestų ir Klaipėdos rajono plėtros 
strategijos „QUATTRO“ parengimo ir įgyvendinimo (toliau šiame skyriuje minėtos savivaldybėmis 
vadinamos Quattro savivaldybėmis). Sutartis pasirašyta siekiant gerinti tarpsavivaldybinį 
bendradarbiavimą ir skatinti jų konkurencingumą Lietuvoje ir Baltijos regione. Siekis 
įgyvendinamas derinant savo veiksmus planuojant infrastruktūros plėtrą ir bendrus projektus. 
Sutartyje išskiriamos šios pagrindinės bendradarbiavimo sritys: transportas, poilsio infrastruktūra, 
kultūrinis bendradarbiavimas, rinkodara ir kitos sritys. Nors ši sutartis nebuvo įgyvendinama pilna 
joje numatyta apimtimi, tačiau nuo sutarties pasirašymo buvo atliktos kelios bendros veiklos, 
organizuoti bendri renginiai, taigi galima teigti, kad sutarties įgyvendinimas yra gana epizodiškas ir 
padrikas, sutartis nevykdoma tiesiogiai, tačiau veiklos įgyvendinamos kitais būdais.   

Toliau pateikiama informacija apie bendradarbiavimo galimybes ir planus kiekvienoje 
srityje atskirai. Sutartyje nėra numatytas atskiro juridinio asmens steigimas strategijos rengimui ir 
įgyvendinimui. Dokumente apibrėžiama, kad savivaldybės rengia ir įgyvendina bendrą plėtros 
strategiją pasitelkdamos šias organizacines bendradarbiavimo formas: merų susirinkimas; 
bendradarbiavimo taryba; savivaldybių administracijų direktorių posėdžiai; darbo grupės (paraiškų 
rengimo grupė); susitikimai su asocijuotomis struktūromis; metinis bendradarbiavimo planas. 

Bendros politikos, suderintų sprendimų, bendrų projektų įgyvendinimui buvo svarstoma 
galimybė įsteigti instituciją, kuri koordinuotų Quattro strategijos įgyvendinimą (tai buvo įtraukta į 
Klaipėdos miesto plėtros strateginį planą 2007–2013 metams). Šis veiksmas įgyvendintas plėtojant 
tarpsavivaldybinį bendradarbiavimą tarp visų Klaipėdos regionui priklausančių savivaldybių: 
Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2011 m. vasario 17  d. sprendimu Nr. 51/3VL-9  pritarta 
Klaipėdos regiono savivaldybių asociacijos „Klaipėdos regionas“ steigimui, o 2011 m. pabaigoje ši 
asociacija įsteigta. 

Toliau atliekamas Quattro savivaldybių strateginių plėtros krypčių ir jų suderinamumo 
analizė. Analizėje naudojama minėtų savivaldybių viešai skelbiama informacija ir strateginiais 
dokumentais, didžiausias dėmesys skiriamas ilgalaikiams savivaldybių plėtros planams (2.7.1 
lentelė).  

Visų pirma pateikiama informacija apie minėtų Klaipėdos apskrities savivaldybių plėtros 
kryptis – numatytas vizijas ir prioritetus. Toliau vertinamas jų suderinamumas skirtingais 
lygmenimis ir analizuojama minėtų savivaldybių strateginių plėtros krypčių galima įtaka Klaipėdos 
miesto strategijai.  

Suderinamumas šiame darbe suprantamas kaip plėtros tikslų ir priemonių neprieštaravimas 
(negatyvus suderinamumas) ir papildymas (pozityvus suderinamumas). Įvertinimas atliekamas 
keliais lygmenimis: vertinamas vizijos ir prioritetų, tikslų, uždavinių ir pagrindinių investicinių 
projektų suderinamumas orientuojantis į Quattro sutartyje numatytas sritis.  

2.7.1 lentelėje pateikiama informacija apie galiojančius strateginius šiuo metu ilgalaikius 
Klaipėdos rajono, Neringos, Palangos savivaldybių planus bei juose numatytas vizijas ir plėtros 
prioritetus. Reikia paminėti, kad iš analizuojamų savivaldybių dvejuose (Klaipėdos r. ir Palangos 
sav.) patvirtinti dokumentai apima laikotarpį iki 2020 m., kai tuo tarpu Neringos savivaldybės 
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strateginis planas, kaip ir KSP – iki 2013 m.. Nevienodi ilgalaikių plėtros planų laikotarpiai 
neleidžia maksimaliai objektyviai vertinti planuojamos savivaldybių plėtros krypčių suderinamumą, 
todėl analizėje pagrindinių investicinių projektų lygmeniu naudojami ir savivaldybių Bendruosiuose 
planuose pateikiama informacija.  

2.7.1 lentelė. QUATTRO savivaldybių strateginės plėtros kryptys 

Savivaldybė 

Galiojantis 
ilgalaikis 

strateginis 
dokumentas 

Vizija  Prioritetai  

Klaipėdos 
miesto 
savivaldybė 

Klaipėdos miesto 
plėtros 
strateginis planas 
2007–2013 
metams 

Klaipėda – Vakarų 
Lietuvos sostinė 

I. Aplinkos, palankios pramonei, 
verslui ir žinių ekonomikai plėtoti, 
kūrimas. 
II.  Subalansuota infrastruktūros 
plėtra. 
III.  Jūrinio miesto vystymas. 
IV.  Gyvenimo sąlygų gerinimas ir 
socialinio saugumo stiprinimas. 
V. Švietimo ir kultūros vystymas. 

Klaipėdos 
rajono 
savivaldybė 

Klaipėdos rajono 
plėtos strateginis 
planas 2009–
2020 m. 

Klaipėdos rajonas – 
subalansuotas kraštas 
Vakarų Lietuvoje, kuriame 
ekonominė nauda 
neužgožia socialinės, 
aplinkosauginės ir 
kultūrinės aplinkos. 

I. Išsilavinusios, kultūringos, sveikos 
ir pažangios visuomenės kūrimas. 
II. Palankios aplinkos verslui, 
turizmui ir žemės ūkiui kūrimas.  
III. Darni rajono teritorijų ir 
infrastruktūros plėtra.  

Neringos 
savivaldybė 

Neringos 
savivaldybės 
strateginis 
plėtros planas 
2007-2013 
metams 

Neringa – jaukus kurortas 
unikaliame gamtos 
kampelyje, kuriame 
malonu ilsėtis ir patogu 
gyventi. 

I. Gyvenamosios aplinkos ir 
gyvenimo kokybės gerinimas. 
II.  Turizmo ir verslo plėtra, 
panaudojant unikalius rekreacinius 
išteklius. 
III.  Infrastruktūros plėtra ir aplinkos 
apsauga. 

Palangos 
savivaldybė 

Palangos miesto 
strateginis 
plėtros planas iki 
2020 metų 

Palanga – ištisus metus 
atviras tarptautinis 
kurortas su išvystyta 
sveikatingumo, sporto ir 
poilsio infrastruktūra, 
aktyviu kultūriniu 
gyvenimu. Tai saugus ir 
švarus miestas, patogus 
gyventi bei ilsėtis. 

I. Gyvenimo kokybės ir socialinio 
saugumo gerinimas.  
II.  Darnios aplinkos vystymas. 
III.  Kurorto patrauklumo didinimas. 
IV.  Miesto savivaldos gerinimas. 

 

Susipažinus su minėtų Klaipėdos apskrities savivaldybių strateginio planavimo 
dokumentais, konstatuotini tokie konceptualūs Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Neringos, 
Palangos savivaldybių strategijų ir juose numatytų plėtros krypčių panašumai: 

• Visų savivaldybių vizijose pabrėžiama teritorijos geografinė padėtis (Vakarų Lietuva – 
Klaipėdos r. sav.; Klaipėdos m. sav.) arba kurortinis teritorijos statusas (jaukus kurortas – Neringos 
sav., tarptautinis kurortas – Palangos sav.) bei su tuo susijusi ir į tai orientuota savivaldybių plėtra.  

• Prioritetų orientacija. Atliekant analizę laikomasi nuostatos, kad prioriteto numeris 
nereiškia didesnės ar mažesnės prioriteto svarbos. Išanalizavus quattro savivaldybių strategijas ne 
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tik vizijų ir prioritetų, bet ir sudėtinių jų dalių lygmenyje, galima teigti, kad visų savivaldybių 
plėtros kryptys turi bendrų bruožų. Visose savivaldybėse orientuojamasi į gyvenimo kokybės 
gerinimą: švietimo, kultūros, gyvenamosios aplinkos vystymą, socialinį saugumą. Visos 
savivaldybės planuoja veiklas, susijusias su turizmo plėtra, sąlygų verslo plėtrai sudarymu. Be 
abejo, dėl geografinės padėties visose savivaldybėse numatomas jūrinės teritorijos koncepcijos 
vystymas. Visose savivaldybėse numatoma transporto ir viešosios infrastruktūros plėtra. 
Savivaldybių numatyti sprendimai minėtų sričių vystymui vieni kitiems neprieštarauja, atskirais 
atvejais papildo vienas kitą arba yra kartu įgyvendinamos (detalesnė analizė pateikiama toliau pagal 
išskirtas sritis).   

Konceptualūs Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Neringos, Palangos savivaldybių 
strategijų ir juose numatytų plėtros krypčių skirtumai: 

• Visų pirma, kaip buvo minėta aukščiau, strateginiuose planuose numatytos savivaldybių 
plėtros kryptys nevienodam laikotarpiui, tai neleidžia atlikti objektyvaus plėtros krypčių 
palyginimo.   

• Pagrindiniai plėtros krypčių skirtumai siejami su savivaldybių dydžiu ir jose vykdomų 
pagrindinių verslo sričių specifika. Pramonės plėtra, aukštųjų technologijų diegimas, žinių 
visuomenės vystymas, kurortų patrauklumo didinimas, žemės ūkio plėtra – pagrindinės sritys, 
kuriose pastebimi didesni skirtumai: 

o Klaipėdos miesto plėtros strategijoje akcentuojama pramonės plėtra, inovacijų taikymo 
skatinimas, aukštųjų ir vidutinių technologijų diegimui palankios aplinkos sukūrimas. Tai 
siejama su tuo, kad Klaipėda – regiono centras, kuriame veikia keletas aukštojo mokslo 
įstaigų, koncentruojasi regiono mokslo ir verslo potencialas. Tuo tarpu kitose savivaldybėse 
pramonė minima epizodiškai (Klaipėdos r.) arba neminima visai (Palangos m. ir Neringos 
sav.). Klaipėdos rajono plėtros strategijoje minimas siekis plėsti pramonę bendradarbiaujant 
su Klaipėdos miesto savivaldybe (laisvosios ekonominės zonos plėtra).  

o Žinių ekonomikos plėtra tiesiogiai įvardijama tik Klaipėdos miesto strategijoje. Tai taip 
pat siejama su Klaipėdos mieste veikiančiomis įstaigomis bei veikiančia mokslo ir studijų 
infrastruktūra, specialistų rengimu.  

o Žemės ūkis, kaip viena plėtros sričių, numatyta tik Klaipėdos rajono savivaldybės 
strategijoje. Kitose savivaldybėse ši sritis nevystoma dėl objektyvių priežasčių.  

o Kurortų patrauklumo didinimas ir kitos veiklos, susijusios su kurortų plėtra, 
akcentuojamos tik Neringos ir Palangos savivaldybių strategijose dėl jų turimo kurorto 
statuso.  

• Prie konceptualių strategijų skirtumų būtų galima paminėti tai, kad savivaldybių dydžio 
skirtumai įtakoja numatomų veiksmų (priemonių) įvairovę bei apimtį.   

Toliau lentelėje pateikiamos pagrindinės plėtros kryptys, kurios didesne ar mažesne 
apimtimi apibrėžiamos Quattro miestų strategijose. Stulpeliuose nurodoma, kuriame ilgalaikio 
strateginio plano prioritete jos numatytos.  

2.7.2 lentelė. QUATTRO savivaldybių prioritetini ų plėtros sričių matrica 

Prioritetin ė sritis / Savivaldybė Klaip ėdos 
miesto  

Klaip ėdos 
rajono  Neringos  Palangos  

Verslo skatinimas I II  II  III  
Pramonė I II  - - 
Kurorto patrauklumo didinimas - - II  III  
Turizmo skatinimas (infrastruktūra) III  II  II  III  
Turizmo skatinimas (rinkodara) III  II  II  III  
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Prioritetin ė sritis / Savivaldybė Klaip ėdos 
miesto  

Klaip ėdos 
rajono  Neringos  Palangos  

Žemės ūkio plėtra - II  - - 
Žinių ekonomika I - - - 
Aukštųjų technologijų diegimas I - - - 
Transporto infrastruktūra  II  III  I II  
Jūrinės teritorijos koncepcijos vystymas III  III  II  III  
Socialinis saugumas IV  I I I 
Gyvenimo sąlygų, gyvenamosios 
aplinkos gerinimas IV  III  III  II  

Švietimo vystymas V I I I 
Kultūros plėtra V I I I 
Sveikatos gerinimas IV  I I I 
Darni teritorijų plėtra III  III  III  II  
Aplinkosauga  II  III  III  I 
Savivaldos gerinimas I I I IV  

 

Toliau Klaipėdos rajono, Neringos, Palangos savivaldybių strateginių plėtros krypčių 
suderinamumas su Klaipėdos miesto strateginėmis plėtros kryptimis vertinamas QUATTRO 
sutartyje apibrėžtose srityse: transportas, poilsio infrastruktūra, kultūrinis bendradarbiavimas, 
rinkodara ir kt. sritys veiksmų, priemonių ir pagrindinių investicinių projektų lygmeniu.  

Transportas. Quattro sutartyje numatyta, kad savivaldybės bendradarbiaus priimdamos 
sprendimus dėl ekologiško susisiekimo tarp Klaipėdos ir Palangos miestų (tramvajaus įrengimo 
galimybė), vandens turizmo prieplaukų ir uostelių tinklo kūrimo (taip skatinant vandens turizmą) 
bei dviračių takų ir stovėjimo ištekių tinklo įrengimo.  

Kalbant apie Quattro ir kitų Klaipėdos regiono savivaldybių bendradarbiavimą transporto 
srityje, reikia paminėti bendrai Klaipėdos regiono savivaldybių įgyvendinamą projektą „Vakarų 
krantas“. 2010 m. balandžio 29 d. Klaipėdos regiono plėtros taryba sprendimu Nr.6.1-17-(18.4) 
pritarė regioninės sektorinės studijos „Vakarų krantas“ rengimui. Projekto tikslas – sujungti visą 
Klaipėdos regioną, palengvinant susisiekimą tarp gyvenamųjų, viešosios paskirties, laisvalaikio ir 
turizmo zonų. Vienas iš projekto uždavinių - parengti išsamią galimybių studiją, kuri apimtų galimų 
variantų analizę bei identifikuotų tinkamiausią sprendimą ekologiško transporto linijos tiesimui 
Klaipėdos regione (Klaipėdos miestas, Smiltynė, Giruliai, Melnragė). Pagrindinis partneris – Šilutės 
rajono savivaldybės administracija, projekto partneriai – Klaipėdos miesto, Kretingos rajono, 
Neringos, Palangos miesto, Skuodo rajono ir Klaipėdos rajono savivaldybių administracijos. 
Projektas bus įgyvendinamas iki 2013 m. rugpjūčio mėn., taigi siekiant įgyvendinti galimybių 
studijoje pateiktus sprendinius, visos Pajūrio savivaldybės turės koreguoti savo ilgalaikius plėtros 
planus pagal pateiktas rekomendacijas. Šiuo metu visų Quattro savivaldybių strateginiuose planuose 
tiesiogiai arba kaip tam tikros priemonės ar veiksmo dalis yra numatytas šios studijos rengimas ir 
dalyvavimas kuriant ir įgyvendinat bendrus šios srities sprendinius.  

Išvados apie transporto srities savivaldybių numatytas įgyvendinti / įgyvendinamas 
priemonės ir jų suderinamumą: 

• Dviračių takai. Visos savivaldybės yra numačiusios esamų dviračių ir pėsčiųjų takų 
atnaujinimą / naujų įrengimą, tačiau ne visi sprendiniai yra suderinti. Siekiant sprendinių 
suderinamumo ir savivaldybėse esančius / būsimus takus / trasas sujungti į bendrą tinklą, 2013-
2014 metais bus būtina atsižvelgti į  šiuo metu įgyvendinamo projekto ir rengiamos galimybių 
studijos „Vakarų krantas“ pasiūlymus ir ten numatytą bendrą viziją. Klaipėdos r. ir Palangos m. 
savivaldybių patvirtintuose ilgalaikiuose plėtros planuose iki 2020 m. numatyta dviračių/pėsčiųjų 
takų plėtra. Galimas bendros vizijos su planuojamomis savivaldybių įgyvendinti priemonėmis 
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nesuderinamumas pastebimas Klaipėdos r. savivaldybės plane: čia numatytos dvi priemonės 
2.1.5.1. Parengti Klaipėdos rajono dviračių trasų specialųjį planą ir 3.2.2.2. Parengti ilgalaikį 
susisiekimo infrastruktūros objektų vystymo planą, kurių įgyvendinimo laikotarpis – 2012-2013 
metai, taigi anksčiau, nei bus atlikta galimybių studija ir suformuota bendra vizija.  

• Siekiant diegti ekologiškai švarų transportą Klaipėdos regione, savivaldybių 
strateginiuose planuose  numatytos priemonės šios idėjos įgyvendinimui (galimybių tyrimo 
lygmenyje). Šiuo metu tai numatyta Klaipėdos miesto, Palangos miesto planuose. Klaipėdos r. 
savivaldybės strateginiame plėtros plane numatyta priemonė 3.2.1.1. Parengti eismo organizavimo 
ir viešojo transporto vystymo galimybių studiją, kurios įgyvendinimo metu gali būti siekiama to 
paties rezultato, tačiau priemonės įgyvendinimo laikotarpis – 2012 m.  – ankstesnis, nei bus 
parengta galimybių studija „Vakarų krantas“, kurios metu bus numatyti sprendiniai dėl bendro 
regione ekonomiško transporto diegimo.   

• Vienas savivaldybių siekių - skatinant vidaus vandenų ir jūrinį turizmą, kurti vandens 
turizmo prieplaukų ir uostelių tinklą bei skatinti vandens transporto naudojimą. Savivaldybių 
strateginiuose planuose numatytos priemonės pakrančių sutvarkymui, prieplaukų  ir uostelių 
įrengimui, aptarnaujančios infrastruktūros plėtrai / atnaujinimui. Įgyvendinat šias priemones taip pat 
bus būtina atsižvelgti į galimybių studijos „Vakarų krantas“ sprendinius.  

Poilsio infrastrukt ūra. Šioje srityje numatytas savivaldybių bendradarbiavimas priimant 
sprendimus dėl kempingų įrengimų ir paplūdimių infrastruktūros gerinimo, unifikuotos paplūdimių 
tvarkymo ir ženklinimo sistemos sukūrimo, suderinant aptarnavimo objektų ir pramogų kompleksų 
išdėstymą. 

Išvados apie savivaldybių numatytas įgyvendinti / įgyvendinamas priemonės ir jų 
suderinamumą: 

• Kempingų įrengimas. Ši veikla numatyta Klaipėdos r. ir Palangos m. savivaldybių 
strateginiuose planuose. Neringos strateginiame plėtros plane tokios priemonės nėra, tačiau 
neatmetama galimybė, kad tokia priemonė gali būti įtraukta į Neringos strateginį plėtros planą  
2014-2020 m. laikotarpiui.  

• Unifikuotos paplūdimių tvarkymo ir ženklinimo sistemos sukūrimas. Visos savivaldybės 
yra numačiusios priemones (veiksmus) paplūdimių infrastruktūros gerinimui/plėtrai. Naujų 
paplūdimių įrengimą yra numačiusios Nidos ir Palangos savivaldybės. Būtų tikslinga įrengiant 
naujus paplūdimius, atnaujinant jau esančius bei gerinant jų infrastruktūrą, vadovautis Quattro 
sutarties nuostatomis ir sukurti unifikuotą paplūdimių tvarkymo ir ženklinimo sistemą. Šiuo metu 
nei viena savivaldybė strateginiame plane nėra numačiusi tokios galimybės.   

• Aptarnavimo objektai ir pramogų kompleksai. Į šią grupę priskiriami tokie savivaldybių 
investiciniai projektai kaip pažintiniai, laisvalaikio, pramogų kompleksai, pramogų parkai, didesni 
sporto objektai (baseinai, kompleksai, maniežai), rekreacijos objektai, sveikatingumo gydyklos, 
sveikatinimo centrai, SPA ir pan.. Apibendrinus savivaldybių strateginiuose planuose pateiktus 
planuojamus įgyvendinti veiksmus / priemones, galima teigti, kad pagrindiniai didieji investicijų 
paketai (įskaitant viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo principu paremtus 
įgyvendinamus projektus) pagal sritis Klaipėdos m., Klaipėdos r., Palangos m. ir Neringos 
savivaldybėse pasiskristo taip: 

o Klaipėdos m. savivaldybė – sporto infrastruktūros plėtra (multifunkciniai kompleksai, 
baseinai, infrastruktūra vandens sporto kultivavimui), pramoginiai – pažintiniai kompleksai; 

o Klaipėdos r. savivaldybė – sporto infrastruktūros plėtra (baseinas, sporto maniežas, 
slidinėjimo centrai), etnografinis pramogų parkas, kempingų įrengimas; 

o Palangos m. savivaldybė – sveikatingumo įstaigos (balneologinės gydyklos); 
rekreaciniai / pažintiniai/ kultūriniai objektai, kempingų įrengimas, sporto komplekso 
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statyba, Kurhauzo renovacija, Vasaros koncertų salės rekonstrukcija, Vaikų parko 
įrengimas. 

o Neringos m. savivaldybė – sveikatingumo įstaigos (Nidos jūros terapijos centras), 
rekreaciniai / pažintiniai/ kultūriniai objektai (universalios salės, skirtos koncertams, 
konferencijoms, kultūrinių renginių organizavimui įrengimas, muziejaus infrastruktūros 
atnaujinimas), apgyvendinimo ir poilsio infrastruktūra (vaikų poilsio stovyklos ir ekologinio 
kempingo įrengimas, aukštos klasės viešbučio statybos inicijavimas. 

Savivaldybių plėtros planuose numatytos priemonės ir pagrindiniai investiciniai projektai 
poilsio infrastruktūros plėtrai tarpusavyje yra suderinami. Be abejo, didelių investicinių projektų 
įgyvendinimas įtakoja ekonominių ir socialinių rodiklių pokyčius ne tik savivaldybėje, kurioje 
įgyvendinamas projektas, bet ir aplinkinių savivaldybių ar net viso regiono rodiklius. Šiuo atveju 
kiekvienoje iš keturių savivaldybių yra numatomi įgyvendinti projektai skiriasi savo apimtimi ir 
dalinai pobūdžiu, orientuojantis į savivaldybės dydį, specifiką.  

Kult ūra. Šioje srityje numatytas savivaldybių bendradarbiavimas siekiant išplėsti keturių 
savivaldybių kultūrinę pasiūlą bei derinti ir koordinuoti bendrą kultūrinių renginių kalendorių. Taip 
pat skatinamos naujos kultūrinės koncepcijos ir nauji, atskiri renginiai. Siekiama bendrai planuoti 
kultūros paveldo, buvusių karinių objektų konversiją, todėl buvo numatyta kartu rengti galimybių 
studijas. Taip pat numatyta sukurti bendro lankytojo bilieto sistemą. 

Išvados apie savivaldybių kultūros srityje numatytas įgyvendinti / įgyvendinamas priemonės 
ir jų suderinamumą: 

• Bendrojo lankytojo bilieto sistema. Šiuo metu nei vienos savivaldybės strateginiame 
plane nėra numatytos priemonės dėl bendro lankytojo bilieto (lankytojo paso, turisto kortelės) 
diegimo.  

• Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybėse numatytos priemonės 
(veiksmai), susiję su kultūrinio paveldo, buvusių karinių objektų konversija. 

• Visose savivaldybėse numatyta tiek savarankiškų, tiek bendrų tarpsavivaldybinių 
renginių organizavimas. Tai atspindi bendrą siekį išsaugoti kiekvienos savivaldybės identitetą, savo 
stipriosiomis pusėmis ir įnašu papildyti viena kitos pozicijas kultūrinio turizmo rinkoje, tuo pačiu 
didinant viso regiono žinomumą, patrauklumą.  

Rinkodara. Šioje srityje buvo numatytas siekis sukurti bendrą turizmo rinkodaros strategiją 
ir jos pagrindu prisistatyti turistinėse parodose ir mugėse, bendrai parengus turizmą regione 
propaguojančius leidinius ir kitas priemones. Taip pat numatyta glaudžiai bendradarbiauti 
pritraukiant investicijas, dalyvauti investicinėse parodose ir propaguoti bendrus infrastruktūrinius 
projektus. 

Išvados apie šias savivaldybių numatytas įgyvendinti / įgyvendinamas priemonės ir jų 
suderinamumą: 

• Turizmo rinkodara. Visų savivaldybių strateginiuose planuose numatytos turizmo 
rinkodaros priemonės, taip pat rinkodaros veiksmų derinimas su kitomis savivaldybėmis bei 
bendradarbiavimas.  

• Investicijų skatinimas ir pritraukimas. Siekiant skatinti investicijas savivaldybėse, 
priklausomai nuo savivaldybės dydžio bei čia dominuojančių verslų ir padėties, strateginiuose 
planuose numatyti skirtinga apimtimi. Klaipėdos miesto strateginiame plane numatomas 
bendradarbiavimas su Quattro  savivaldybėmis, kitų savivaldybių planuose tai nėra akcentuojama. 
Nors numatytos priemonės viena kitai neprieštarauja, šias veiklas vykdant rekomenduotinas 
savivaldybių bendradarbiavimas.  
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• Bendrų infrastruktūrinių projektų / priemonių / veiksmų Quattro savivaldybių 
strateginiuose plėtros planuose įgyvendinti nenumatoma (arba tokia informacija nepateikiama).  

Bendros išvados apie strateginių plėtros kryp čių suderinamumą. Klaipėdos miesto, 
Klaipėdos rajono, Palangos miesto ir Neringos savivaldybių strateginiuose plėtros planuose 
numatytos strateginės plėtros kryptys viena kitai neprieštarauja ir yra dalinai susijusios. 
Savivaldybės, planuodamos savo plėtrą, orientuojasi į esamus žmogiškuosius, materialinius, fizinius 
išteklius bei turimą potencialą. Visos savivaldybės siekia ekonomikos augimo, socialinės gerovės, 
infrastruktūros plėtros. Šie siekiai įgyvendinami per įvairias priemones, kurios skirtingose 
savivaldybėse numatomos įgyvendinti skirtingomis apimtimis priklausomai nuo savivaldybės 
dydžio, turimų išteklių, dominuojančių verslų, savivaldybės specifikos.  

Vertinant planuojamas įgyvendinti priemones ir veiklas savivaldybių konkurencingumo 
aspektu bei siekį diversifikuoti veiklas atskirose savivaldybėse ir nedubliuoti didžiųjų projektų, 
galima daryti tokias išvadas apie kiekvienoje Quattro savivaldybėje planuojamus didelius projektus 
ir plėtros kryptis: 

• Klaipėdos r. sav. – daug dėmesio skiriama turizmo skatinimui, pagrindinis rajono turizmo 
potencialas siejamas su vandens turizmu. Šioje srityje planuojama vystyti vandens turizmo ir 
vandens telkinių rekreacinę infrastruktūrą (paplūdimius, automobilių stovėjimo aikšteles, 
prieplaukas); rekreacijai pritaikyti Minijos upės baseiną, Karklės kaimo aplinką, Gargždų karjerus; 
siekti įrengti nardymo centrą prie Rikinės prieplaukos, vandens turizmo informacinį centrą 
Svencelėje. Papildomai planuojama didinti regiono turistinį patrauklumą plėtojant sausumos 
rekreacines zonas ir infrastruktūrą: numatyta sutvarkyti ir pritaikyti rekreacijai Gargždų ir Priekulės 
parkus, senąją Priekulės turgaus aikštę, inicijuoti kempingų atsiradimą rajone; ne tik išplėsti 
pėsčiųjų ir dviračių takų tinklą, bet ir parengti dviračių trasų specialųjį planą, kad būtų numatyta 
tolygi bemotorio transporto plėtra. Be to, plėtojant įvairias turizmo rūšis ir tobulinant teikiamas 
turizmo paslaugas numatyta vystyti gamtinio, kultūrinio, nelaimių turizmo sritis, bendradarbiauti su 
pajūrio savivaldybėmis, sukurti vieningą nuorodų sistemą, kelti turizmo paslaugų teikėjų 
kvalifikaciją. 

• Neringos sav. – strateginiame plane iki 2013 m. planuojami įgyvendinti didesnę reikšmę 
ne tik Neringos, bet ir aplinkinėms savivaldybėms turintys projektai numatomi daugiausiai turizmo 
srityje. Išskirti būtų galima sveikatingumo įstaigų plėtrą (Nidos jūros terapijos centras, SPA 
įkūrimas),  rekreacinių / pažintinų/ kultūrinių objektų plėtrą / atnaujinimą (universalios salės, skirtos 
koncertams, konferencijoms, kultūrinių renginių organizavimui įrengimas; muziejaus 
infrastruktūros atnaujinimas), apgyvendinimo ir poilsio infrastruktūra (vaikų poilsio stovyklos ir 
ekologinio kempingo įrengimas, aukštos klasės viešbučio statybos inicijavimas. 

• Palangos sav. – šios savivaldybės plėtra ir dideli ketinami įgyvendinti projektai siejami su 
savivaldybės turimu kurorto statusu.  Vienas svarbiausių tikslų - plėtoti rekreacinę ir turizmo 
infrastruktūrą. To siekiama skatinant privataus ir viešojo sektorių bendradarbiavimą, t.y. viešos ir 
privačios partnerystės projektų įgyvendinimą (VPP): balneologinių sveikatingumo gydyklų, sporto, 
kultūros ir pramogų objektų projektavimas ir rekonstravimas/statyba, Europos standartus 
atitinkančių kempingų įrengimas, savitų Palangai objektų, kaip Vasaros estrada, Kurhauzas, 
sutvarkymas, pritaikymas konferencinio turizmo reikmėms. Plėtojant viešą turizmo infrastruktūrą, 
numatoma vieno iš svarbiausių Palangos traukos centrų – Palangos botanikos parko kompleksinė 
renovacija, labiausiai lankomų vietų, t.y. paplūdimių infrastruktūros sutvarkymas ir gerinimas, 
Vaikų parko įrengimas, kad poilsiautojams būtų užtikrinamas patogus ir geras poilsis. Taip pat 
numatoma jūros ir vidaus vandenų uostų infrastruktūros plėtra. Siekiant gerinti susisiekimą vandens 
transportu numatoma įrengti prieplaukas, prieigas prie jūros ir vandens telkinių, bei vienas iš 
svarbiausių veiksmų šioje srityje – Šventosios jūrų uosto plėtra. 
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2.8 SAVIVALDYBEI AKTUALI Ų STRATEGINIO PLANAVIMO DOKUMENT Ų ANALIZ Ė 

Savivaldybės strateginis plėtros planas yra vienas iš valstybės, o tuo pačiu – ir Europos 
Sąjungos strateginio planavimo sistemos dokumentų. Todėl yra aktualu, kad jis atitiktų Europos 
Sąjungos, Lietuvos bei Klaipėdos regiono planavimo dokumentų nuostatas, siekiant ne tik siekiant 
atitikimo, bet ir įvertinant galimybes maksimaliai prisidėti prie ES, Lietuvos ir Klaipėdos regiono 
tikslų pasiekimo, o tuo pačiu – ir finansinių priemonių, skirtų šių tikslų pasiekimui, teikiamomis 
galimybėmis.  

Tuo tikslu toliau nagrinėjami Europos Sąjungos, Lietuvos ir Klaipėdos regiono svarbiausi 
strateginiai dokumentai, jų projektai ar dar tik pradėti rengti planai, programos ir strategijos. 

2.8.1 Pagrindiniai (skėtiniai) strateginiai dokumentai 

Strategija „Europa 2020“.  „Europa 2020“ – tai ES ekonomikos augimo strategija, kuria 
siekiama, kad ES ekonomika taptų pažangi, tvari ir integracinė. Šie trys vienas kitą papildantys 
prioritetai turėtų ES ir valstybėms narėms padėti pasiekti didelį užimtumą, našumą ir socialinę 
įtrauktį. 

ES užsibrėžė penkis užimtumo, inovacijų, švietimo, socialinės įtraukties ir klimato bei 
energetikos sričių tikslus ir pasiryžo juos pasiekti iki 2020 m. Įgyvendinus strategiją numatoma 
pasiekti šiuos rezultatus 2020 metais:  

1. Užimtumas – 75 % 20–64 metų žmonių turėtų turėti darbą. 
2. Moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra (MTTP) bei inovacijos – 3 % ES BVP (viešosios 

ir privačiosios investicijos) turėtų būti investuojama į MTTP bei inovacijas. 
3. Klimato kaita ir energetika: 

• šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis turėtų būti sumažintas 20 % (arba net 30 %, 
jei tam bus tinkamos sąlygos), palyginti su 1990 m. rodikliais;  

• 20 % energijos turėtų būti gaminama iš atsinaujinančiųjų šaltinių;  
• energijos vartojimo efektyvumas turėtų būti padidintas 20 %.  

4. Švietimas:  
• reikėtų užtikrinti, kad mokyklos nebaigiančių moksleivių dalis nebūtų didesnė nei 10 

%; 
• reikėtų užtikrinti, kad ne mažiau kaip 40 % 30–34 metų asmenų turėtų aukštąjį 

išsilavinimą.  
5. Skurdas ir socialinė atskirtis – reikėtų bent 20 mln. sumažinti skurde gyvenančių ir 

socialiai atskirtų žmonių arba žmonių, kuriems tai gresia skaičių. 

Kiekviena valstybė narė nusistatė nacionalinius šių sričių tikslus. Strategija grindžiama 
konkrečiais ES ir nacionalinio lygmenų veiksmais. Vadovaujantis šia strategija bus planuojama ES 
struktūrinė parama valstybėms narėms ir jos visos turės naudoti struktūrinę paramą šios strategijos 
tikslų pasiekimui. 

Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“. Šiuo metu Lietuvos pažangos strategijos 
„Lietuva 2030“ projektui yra pritarta Vyriausybėje ir jis yra pateiktas Lietuvos Respublikos Seimui 
patvirtinti. Patvirtinus strategiją ji taps pagrindiniu valstybės plėtrą reglamentuojančiu dokumentu 
laikotarpiu iki 2030 metų. Atsižvelgiant į šios strategijos nuostatas yra rengiama Nacionalinė 
pažangos programa, kuri bus pagrindinis valstybės plėtros strateginis dokumentas, tame tarpe – ir 
Europos Sąjungos paramos panaudojimui Lietuvoje, 2014-2020 metais. 

Strategijoje siūloma vizija – „Lietuva – sumani šalis, kurioje gera gyventi ir dirbti“, o jos 
įgyvendinimui nustatyti tris prioritetus – Sumani ekonomika, Sumani visuomenė ir Sumanus 
valdymas. Strategijoje nustatomos ilgalaikės valstybės raidos kryptys, kurios bus detalizuojamos 



Klaipėdos miesto strateginis plėtros planas 2013-2020 metams 

108 

rengiant vidutinio laikotarpio programas ir planus. Atsižvelgiant į tai, kad savivaldybės plėtros 
planas rengiamas vidutiniam laikotarpiui, tikslinga ne tiesiogiai susieti planą su šios strategijos 
projektu, tačiau įvertinti vidutinės trukmės planavimo dokumentų, įgyvendinančių strategiją, 
nuostatas ir galimybes prisidėti prie jų įgyvendinimo. 

Nacionalinė pažangos programa 2014-2020 metams. Šioje programoje atsižvelgiant į 
Europos Sąjungos politines nuostatas bus aprašomos ilgalaikių valstybės prioritetų įgyvendinimo 
kryptys, numatomas Europos Sąjungos finansinės paramos panaudojimas ilgalaikiams valstybės 
prioritetams įgyvendinti. Nacionalinės pažangos programos parengimo terminas derinamas su ES 
finansinės paramos programavimo laikotarpiu.  

Nacionalinės pažangos programos rengimą koordinuoja Finansų ministerija, Ministro 
Pirmininko tarnyba vertina šios programos suderinamumą su kitais planavimo dokumentais. 
Pasirengimo Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimui Lietuvoje procesui koordinuoti 
Vyriausybės sprendimu yra sudaryta Komisija 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės 
paramos klausimams spręsti.  

Atsižvelgiant į tai, kad ši programa bus svarbiausias dokumentas nustatantis ES paramos 
krytis, jos savivaldybės strateginis planas turėtų atitikti programos nuostatas. Tačiau šiuo metu dar 
nėra netgi parengto programos projekto, todėl vertinant galimybes pasinaudoti ES paramos 
teikiamomis galimybėmis tikslinga įvertinti Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių 
struktūrinės paramos panaudojimą, projektus, kurie šiuo metu yra derinami su valstybėmis narėmis. 

Sveiko miesto koncepcija. Klaipėdos miesto savivaldybė yra Pasaulio sveikatos 
organizacijos (toliau – PSO) Europos nacionalinio Sveikų miestų tinklo narė. Šio tinklo V fazės 
(2009-2013 metų) nariai prisiėmė įsipareigojimus, kurie numatyti Zagrebo deklaracijoje, priimant 
sprendimus dėl miestų raidos siekti šių tikslų: 

Visų pirma PSO miestas privalo sukurti užjaučiančią, globėjišką ir paramą teikiančią 
gyventojams aplinką. Tai miestas, kurio pastangos skirtos visiems jo gyventojams, jautriai 
reaguojantis į įvairius jų poreikius ir viltis.  

I tema. Paramą teikianti, globėjiška aplinka. Svarbiausi klausimai:  

Geresnės sąlygos visiems vaikams. Paslaugos nuo ankstyvos vaikystės visiems vaikams, 
siekiant sistemiškai gerinti vaikų gyvenimą. Investicijos į ankstyvą vaiko raidą yra vienas geriausių 
būdų sumažinti nelygybę sveikatos srityje.  

Miestai draugiški pagyvenusiems žmonėms. Politikos ir holistinių veiksmų įgyvendinimas 
tenkinant pagyvenusių žmonių sveikatos poreikius ir akcentuojant jų dalyvavimo, nepriklausomo 
gyvenimo, saugios fizinės ir socialinės aplinkos, paslaugų prieinamumo bei paramos užtikrinimą.  

Migrantai ir socialinė aprėptis. Sistemingas dėmesys migrantų sveikatos ir socialiniams 
poreikiams, integracijos, tolerancijos, kultūrinio supratimo klausimams.  

Aktyvus pilietiškumas. Efektyvios infrastruktūros piliečių dalyvavimui sukūrimas, 
bendruomeniškumo vystymo technikos naudojimas kaip katalizatoriaus skatinti socialinių tinklų 
veiksmus mieste.  

Sveikatos ir socialinės paslaugos. Reguliaraus gyventojų ir ypač jų pažeidžiamiausių 
sluoksnių poreikių vertinimu besiremiantis sveikatos ir socialinių paslaugų tobulinimas, padarant 
jas reaguojančiomis, aukštos kokybės ir visiems prieinamomis.  

Sveikatos raštingumas. Programų, nukreiptų gyventojų sveikatos raštingumo įgūdžių 
tobulinimui ir stiprinimui rengimas ir propagavimas. Sveikatos raštingumas reiškia laipsnį , kuriuo 
gyventojas gali gauti ir suprasti svarbiausią sveikatos paslaugų informaciją, kurią teikia sudėtinga 
sveikatos apsaugos sistema tam, kad jis galėtų priimti tinkamą sau sprendimą savo sveikatos 
klausimais.  
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II tema. Sveikas gyvenimo būdas. 

Neužkrečiamų ligų prevencija – spręsti neužkrečiamų ir chroniškų epidemijų klausimus per į 
gyventojus nukreiptas integruotas pastangas dirbant su šias ligas sukeliančiais rizikos faktoriais ir 
socialinėmis jų priežastimis.  

Vietinės sveikatos sistemos. Stiprinti jų gebėjimus, įskaitant viešąsias sveikatos paslaugas ir 
pirminės sveikatos paslaugas, užkirsti kelią bei kontroliuoti širdies ligas, vėžį, kvėpavimo ir su 
alkoholiu susijusias ligas.  

Miestai be tabako. Įgyvendinti kovos su rūkymu programas.  

Alkoholis ir narkotikai. Parengti tarpsektorinius veiksmų planus kovai su alkoholizmu ir 
narkomanija.  

Aktyvus gyvenimo būdas. Aktyvus gyvenimo būdas, fizinis aktyvumas, vaikščiojimas 
pėsčiomis tampa miesto politikos ir planų centrine ašimi.  

Sveikas maistas ir dieta. Didinti sveiko maisto prieinamumą ir supratimą apie sveikus 
valdymo įpročius.  

Smurtas ir sužeidimai. Politikos ir planų įgyvendinimas spręsti įvairius smurto aspektus, 
traumas mieste, įskaitant smurtą prieš moteris ir vaikus, senyvo amžiaus žmones, avarijas keliuose 
ir buitines traumas.  

Sveika aplinka. Remti sveikos gyvensenos ir psichinės sveikatos programas, kurios būtų 
įgyvendinamos su miesto bendruomenėmis, mokyklomis ir darbo vietose.  

Gerbūvis ir laimė. Tirti ir reklamuoti faktorius bei sąlygas, kurios palaiko žmonių gerbūvį ir 
laimę, mažina stresą ir didina gebėjimą greitai atkurti dvasines ir fizines jėgas.  

III tema. Sveika urbanistinė aplinka ir planavimas.  

Sveikas urbanistinis planavimas. Integruoti dėmesį sveikatos tausojimui į urbanistinio 
planavimo procesus, programas, projektus ir sukurti reikalingus pajėgas bei politinį institucinį 
įsipareigojimą ir lėšas tam pasiekti. Ypač pabrėžtinas bendrasis miesto plėtros planas, transporto 
pasiekiamumas ir bendruomenių planavimas.  

Būstai ir regeneracija. Didinti prieinamumą per integruotų transporto sistemų planavimą, 
geresnius būstus visiems, sveikatingumą gerinančius atstatymo projektus, žaliąsias zona rekreacijai.  

Klimato kaita ir kritinė įtaka sveikatai. Dirbti su poveikio sveikatai turinčiomis klimato 
kaitos problemomis, įskaitant globaliąsias tokias kaip įtaka pasaulio ekonomikoms, laisvam piliečių 
judėjimui ir pasirengimui duoti atsaką nenumatytoms kritinėms gyventojų sveikatos būklėms.  

Saugumas. Miesto planavime užtikrinti gyventojams socialinį bendravimą, didinti saugumą 
ir lengvą prieigą mobilumui visiems, ypač jauniems ir vyresniems žmonėms  

Triukšmas ir tarša. Įgyvendinti ir propaguoti praktikas apsaugoti žmones, ypač vaikus nuo 
toksinių ir sveikatai kenkiančių oro ir triukšmo taršos lauke ir viduje, tabako dūmų darbo ir viešose 
vietose.  

Sveikas urbanistinis planas. Sukurti socialiai palaikančią aplinką ir tokią, kuri skatintų 
vaikščiojimą pėstute bei važiavimą dviračiais. Stiprinti visokeriopas miesto kultūrines 
priemones/inventorių ir planavimą, atliepiantį miesto gyventojų poreikius ir viltis paslaugų 
prieinamumui komfortui bei aktyvų gyvenimo būdui.  

Kūrybiškumas ir gyvybingumas. Skatinti tokią politiką ir kultūrinę veiklą, kuri remia 
kūrybingumą ir indėlį į klestinčią bendruomenę plėtojant žmoniškąjį ir socialinį kapitalą, tobulinant 
socialinę sanglaudą ir aktyvuojant socialines permainas.  
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2.8.2. Planavimo dokumentai, aktualiausi savivaldybei 

Lentelėje pateikiami svarbiausi savivaldybei planavimo dokumentai. Išnagrinėti tik tie 
dokumentai, kurių galiojimas (planavimo laikotarpis) apima 2014-2020 metų laikotarpį, įvertinant 
prielaidas, kad plano patvirtinimo metu iš esmės visa struktūrinė parama jau bus suplanuota, 
valstybės biudžeto 2013 metams projektas taip pat bus parengtas, parengtos ir jį įgyvendinančių 
programų sąmatos. Todėl tikslinga orientuotis į laikotarpį po 2013 metų.  

Planavimo dokumentai nagrinėjami šiais aspektais: galiojimo laikotarpis, aprėptis, 
savivaldybės plėtrai aktualios nuostatos ir kiti esminiai pastebėjimai/pastabos 
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2.8.2.1 lentelė. Savivaldybei aktualių ES, šalies ir kitų strateginio planavimo dokumentų nuostatos 

Eil. 
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Strategija/ 
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Europos Sąjungos dokumentai 
1. Europa 2020  Iki 2020 

metų 
Europos Sąjungos 
ekonomikos 
augimo strategija, 
siekiama tvaraus 
ES ekonomikos 
augimo 

Strategija siekiama, kad ES ekonomika taptų pažangi, tvari ir integracinė. Šie trys 
vienas kitą papildantys prioritetai turėtų ES ir valstybėms narėms padėti pasiekti 
didelį užimtumą, našumą ir socialinę įtrauktį. 
ES užsibrėžė penkis užimtumo, inovacijų, švietimo, socialinės įtraukties ir klimato 
bei energetikos sričių tikslus ir pasiryžo juos pasiekti iki 2020 m. 

Strategija yra 
strateginis 
dokumentas, 
kurio tikslų 
siekiama 
įgyvendinant 
atskiras ES 
politikas, t.p. 
ir sanglaudos.  

2. Europos 
Komisijos 
pasiūlymai dėl 
sanglaudos 
politikos 
2014-2020 
metais 

Projektas 2014-2020 
metai 

Europos Komisijos 
pasiūlymai 
(reglamentų 
projektai ir 
biudžeto projektas) 
dėl ES sanglaudos 
politikos apima 
pasiūlymus kaip 
bus siekiama 
Europa 2020 
strategijos tikslų 
įgyvendinant 
sanglaudos politiką 
2014-2020 metais 

Pagrindiniai sanglaudos politikos principai: 
Partnerystės stiprinimas. Komisija siekia padidinti vietos ir regionų suinteresuotų 
šalių, socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės organizacijų įsitraukimą 
įgyvendinant veiklos programas.  Ji taip pat nori skatinti vietinių plėtros metodų 
sklaidą remiantis įvairių susijusių veikėjų partneryste. 
Teritorinio aspekto stiprinimas. Lisabonos sutartyje numatyta, kad Europos 
Sąjunga turėtų skatinti ne tik ekonominę ir socialinę sanglaudą, bet taip pat ir 
teritorinę sanglaudą. Tai reiškia, kad ES turėtų siekti užtikrinti labiau subalansuotą 
ekonominės veiklos plėtrą visuose savo regionuose, įskaitant miesto ir kaimo 
vietoves, salas ir periferinius regionus. Visų pirma, Komisija ketina skirti daugiau 
dėmesio miesto vietovėms ir didinti vietos ir regioninės valdžios įsitraukimą į 
veiklos programas. 
Subsidijų derinimas su paskolomis. ES pinigų naudojimas paskolų suteikimui 
vertinamas kaip būdas maksimizuoti lėšų poveikiui ir skatinti finansiškai tvaresnes 
investicijas. Komisija jau turi patirties naudojant vadinamuosius „finansinės 
inžinerijos instrumentus“ dabartiniu programavimo laikotarpiu (2007 – 2013 m.) 
Fondų lėšų skyrimo susiejimas su Europa 2020 tikslais. Tarp šių tikslų yra tokie, 
kaip užimtumo lygio didinimas, skurdo mažinimas, prieigos prie švietimo 
pagerinimas, didesnės investicijos į mokslinius tyrimus ir technologijas, efektyvesnis 
energijos naudojimas ir švariųjų technologijų skatinimas, siekiant sumažinti anglies 
dvideginio emisijas. 
Teminiai tikslai : 
moksliniai tyrimai ir inovacijos; 
informacijos ir ryšio technologijos (IRT); 

Sanglaudos 
politikos 
tikslas yra 
sumažinti 
regionų 
išsivystymo 
netolygumus 
ES. Ši politika 
nustatys, 
kokiems 
tikslams ir 
kokiu būdu 
turi būti 
naudojama ES 
struktūrinė 
parama 
Lietuvoje. 
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Strategija/ 
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mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) konkurencingumas;  
perėjimas prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos; 
prisitaikymas prie klimato kaitos, rizikos prevencija ir valdymas; 
aplinkos apsauga ir veiksmingas išteklių naudojimas; 
tvarus transportas ir kliūčių pagrindinėse tinklo infrastruktūros dalyse šalinimas; 
užimtumas ir darbo jėgos judumas; 
socialinė įtrauktis ir kova su skurdu; 
švietimas, įgūdžių ugdymas ir mokymasis visą gyvenimą; 
institucinių pajėgumų kūrimas ir efektyvus viešasis administravimas. 
Sanglaudos fondo parama valstybėms narėms, kurių BNP vienam gyventojui 
mažesnis nei 90 % ES 27 vidurkio: 
Investavimas į aplinkosaugą: 
prisitaikymą prie klimato kaitos ir rizikos prevenciją; 
vandens ir atliekų sektorių; 
biologinę įvairovę, įskaitant tausias infrastruktūras; 
miesto aplinką; 
mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomiką. 
Investavimas į transportą: 
transeuropinius transporto tinklus (TEN-T); 
mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančias transporto sistemas ir miesto 
transportą. 
 
Teritorin ės sanglaudos stiprinimas 
Orientavimasis į tvarią miestų plėtrą 
Bent 5 % ERPF lėšų 
Miesto plėtros platformos kūrimas 
Tinklo tarp miestų kūrimas ir miesto politikos pokyčiai 
Tvarios miesto plėtros novatoriškos veiklos 
Nustatytos 0,2 % metinių lėšų ribos 

Lietuvos strateginiai ir programiniai dokumentai 
3. Lietuvos 

pažangos 
strategija 
„Lietuva 
2030“  

Projektas Iki 2030 
metų 

 Strategijoje siūloma vizija – „Lietuva – sumani šalis, kurioje gera gyventi ir dirbti“, 
o jos įgyvendinimui nustatyti tris prioritetus – Sumani ekonomika, Sumani 
visuomenė ir Sumanus valdymas. Strategijoje nustatomos ilgalaikės valstybės raidos 
kryptys, kurios bus detalizuojamos rengiant vidutinio laikotarpio programas ir 
planus. Strategijoje nėra atskirai akcentuojamas dėmesys miestams ar jų 
problemoms. 

Strategija bus 
įgyvendinama 
per vidutinio 
laikotarpio 
planavimo 
dokumentus, 
pvz. 
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Nacionalinę 
pažangos 
programą. 

4. Valstybės 
ilgalaikės 
raidos 
strategija 

Lietuvos 
Respublikos 
Seimo 
2002 m. 
lapkričio 12 
d. nutarimu 
Nr. IX-1187 

Iki 2015 
metų 

Strategija apima 
visas esmines 
valstybės viešosios 
politikos sritis ir 
nustato valstybės 
raidos prioritetus 

Valstybės ilgalaikės raidos strategijos pagrindinis tikslas – sukurti aplinką plėtoti 
šalies materialinei ir dvasinei gerovei, kurią apibendrintai nusako žinių visuomenė, 
saugi visuomenė ir konkurencinga ekonomika. 
Nustatyti šie prioritetai:  
Žinių visuomenė 
Saugi visuomenė 
Konkurencinga ekonomika 
Prioritetai detalizuojami kitose Seimo ir Vyriausybės patvirtintose strategijose, todėl 
atskirai juos apžvelgti netikslinga. 
 

Vadovaujantis 
strateginio 
planavimo 
metodika, ši 
strategija iki 
Lietuvos 
pažangos 
strategijos 
patvirtinimo 
prilyginama 
Lietuvos 
pažangos 
strategijai  

5. Lietuvos 
Respublikos 
teritorijos 
bendrasis 
planas 

Lietuvos 
Respublikos 
Seimo 
2002 m. 
spalio 29 d. 
nutarimu 
Nr. IX-1154 

Iki 2020 
metų 

Pagal teritorijų 
planavimo 
įstatymą, Lietuvos 
Respublikos 
teritorija yra 
planavimo 
objektas. Lietuvos 
Respublikos 
teritorijos 
bendrasis planas 
yra privalomasis 
teritorijų 
planavimo 
dokumentas, kuris 
apima visą 
valstybės teritoriją. 

Plane Klaipėda priskirta valstybinės kategorijos metropoliniam centrui. Kaip 
metropolinis centras šis miestas dar nėra galutinai susiformavęs, todėl tektų taikyti 
specialias palaikomąsias priemones. Tai pirmiausia susiję su šio miesto plėtrą 
lemiančio konkurentiško europinio masto uosto palaikymu bei pajūrio ūkinės ir 
rekreacinės aglomeracijos plėtojimu, LEZ veikla, šalies jūrinės orientacijos 
instituciniu realizavimu, turimo mokslo ir mokymo potencialo stiprinimu, iš dalies ir 
su kai kurių valdymo institucijų dekoncentravimu; 
Klaipėda yra išskirtas kaip ypač svarbus nacionalinės reikšmės kultūros vertybių 
arealas. Išsaugojimo ir panaudojimo požiūriu ypač reikšminga vertybė yra istorinis 
miesto senamiestis. 
Įvertinus svarbiausius veiksnius, pramonės ir verslo plėtros perspektyvų požiūriu 
buvo rekomenduotas Šiaurės Vakarų: Klaipėda–Kretinga–Plungė–Telšiai–
Mažeikiai–Šiauliai pramoninių zonų kompleksas; 
Įvertinta, kad iš bendro perspektyvinio įmonių skaičiaus savo lyginamuoju svoriu 
Klaipėdoje vyraus paslaugų įmonės. 
Klaipėda priskirta prie Pajūrio funkcinio prioriteto teritorijos, kuri apima Lietuvos 
Respublikos teritorinius vandenis Baltijos jūroje, Kuršių marias bei Pajūrio 
žemumos ruožą. Esamą naudojimą formuoja rekreacija, tausojantis miškų ir žemės 
ūkis bei žvejyba, prioritetinės naudojimo formos – rekreacija, konservacija ir 
žvejyba, taip pat transportas. 
Kaip plano priemonės numatyta: 
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plėtoti infrastruktūrą nacionalinio kultūrinio turizmo maršruto – „Lietuvos istorijos ir 
kultūros vėrinys“ atkarpoje nuo Vilniaus iki Klaipėdos ir Pajūrio zonoje nuo 
Klaipėdos iki Nidos ir Šventosios; 
plėtoti nacionalinės svarbos rekreacinio aptarnavimo centrus: Vilnių, Kauną, 
Klaipėdą, Palangą, Druskininkus, plėtojant apgyvendinimo paslaugų pasirinkimą, 
sukuriant infrastruktūrą tarptautiniams renginiams, poilsiui bei pramogoms ir 
galimybes turizmui priemiesčiuose organizuoti; 
plėtoti ir modernizuoti Klaipėdos jūrų uostą užtikrinant numatomus krovinių ir 
keleivių vežimus; 
atgaivinti E 41, E 60, E 70 vidaus vandenų transporto kelius ir juos integruoti į 
Europos tarptautinius tinklus; 
subalansuoti miestų transporto sistemas, sustiprinti miestų viešąjį transportą, 
modernizuoti gatvių tinklą bei eismo organizavimą. 

6. Nacionalinė 
pažangos 
programa  

Rengiama 2014-2020 
metai 

Tai svarbiausias 
valstybės vidutinio 
laikotarpio (iki 
2020 metų) 
planavimo 
dokumentas. 
Programa apims 
visas esmines 
valstybės viešosios 
politikos sritis, ja 
vadovaujantis bus 
rengiami ES 
parmos 
panaudojimo 
Lietuvoje 
programavimo 
dokumentai. 

Šiuo metu programa tik pradedama rengti, tačiau ji turės atitikti ES strategiją 
„Europa 2020“, strategiją „Lietuva 2030“, ES sanglaudos politiką 
reglamentuojančius teisės aktus. Todėl parengus programą, o vėliau – ir ES paramos 
programavimo dokumentus, siekiant efektyviau išnaudoti ES paramos galimybes, 
gali būti tikslinga patikslinti savivaldybės strateginį plėtros planą, atsižvelgiant į šių 
planavimo dokumentų nuostatas.  

 

7. Nacionalinė 
darnaus 
vystymosi 
strategija 

Lietuvos 
Respublikos 
Vyriausybės  
 2003 m. 
rugsėjo 11 
d. nutarimu 
Nr. 1160 

Iki 2020 
metų 

Strategija siekiama 
pagal ekonominio 
ir socialinio 
vystymosi, išteklių 
naudojimo 
efektyvumo 
rodiklius iki 2020 

Strategijoje numatyta iki 2020 metų : 
Nustatytaisiais terminais atnaujinti Aplinkos oro kokybės vertinimo programą, jos 
įgyvendinimo priemonių planą ir savivaldybių programas aplinkos oro užterštumo 
lygiui mažinti ir veiksmingai juos įgyvendinti; 
Plėtoti visuomeninį transportą; 
Vykdyti Baltijos jūros ir vidaus vandenų maudyklų vandens kokybės monitoringą; 
Vykdyti miestų nuotekų valymo įrenginių modernizavimo ir plėtros projektus 
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 (Lietuvos 
Respublikos 
Vyriausybės 
 2009 m. 
rugsėjo 16 
d. nutarimo 
Nr. 1247 
 redakcija) 

metų pasiekti 2003 
metų ES valstybių 
narių vidurkį, pagal 
aplinkos taršos 
rodiklius – 
neviršyti ES 
leistinų normatyvų, 
laikytis tarptautinių 
konvencijų, 
ribojančių aplinkos 
taršą ir poveikį 
pasaulio klimatui, 
reikalavimų. 
Strategijoje ypač 
daug dėmesio 
skiriama mokslinei 
pažangai, žinioms, 
o ne daug išteklių 
reikalingų 
technologijų 
kūrimui ir 
diegimui. 

valstybės, savivaldybių, privačiomis ir ES paramos lėšomis; 
Įgyvendinti ES nustatytus krantų apsaugos, integruoto kranto zonos vystymo 
reikalavimus, nuolat vykdyti Baltijos jūros ir Kuršių marių krantų apsaugos ir 
tvarkymo priemones, parinkti tinkamiausią pajūrio žemėnaudos struktūrą; 
Parengti ir įgyvendinti urbanizuoto kraštovaizdžio ekologines ir rekreacines 
funkcijas atliekančių natūralių ir subnatūralių teritorijų gausinimo ir tvarkymo 
projektus; 
Nuolat informuoti visuomenę apie atliekų prevenciją, rūšiavimo ir perdirbimo 
svarbą, šviesti ją šiais klausimais, ugdyti palankią nuomonę apie gaminių pakartotinį 
naudojimą ir pagamintus iš atliekų produktus, organizuoti visuomenės informacines 
kampanijas, akcijas, renginius, kurti informacinius ir publicistinius vaizdo ir garso 
siužetus, spaudos ir lauko reklamos maketus, rengti ir spausdinti straipsnius, 
leidinius, lankstinukus, skrajutes; 
Sukurti regionines dumblo tvarkymo sistemas (didžiuosiuose miestuose pastatyti 
reikalavimus atitinkančius dumblo apdorojimo įrenginius, kurių našumo pakaktų 
regionuose susidarančiam dumblui tvarkyti); 
Sukurti likusių surūšiavus komunalines atliekas netinkamų perdirbti turinčių 
energetinę vertę komunalinių atliekų naudojimo energijai gauti pajėgumus; 
Gerinti kelių infrastruktūrą, nutiesti pagrindinius Lietuvos Respublikos bendrajame 
plane numatytus miestų aplinkkelius; 
Didžiuosiuose miestuose diegti modernias koordinuoto automatinio eismo valdymo 
sistemas, reaguojančias į eismo pokyčius; 
Plėtoti dviračių ir pėsčiųjų takų tinklą miestuose, gyvenvietėse, užmiesčio ir 
valstybinės reikšmės keliuose; 
Atsižvelgiant į kasmetines galimybes, parengti ir įgyvendinti žvyrkelių asfaltavimo 
planus, taip gerinti eismo sąlygas ir mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai ir 
žmonių sveikatai; 
Siekiant mažinti neigiamą poveikį aplinkai ir užtikrinti eismo saugą kelių transporte, 
diegti efektyvesnes kontrolės sistemas; 
Įdiegti miestų transporto reguliavimo sistemas, sureguliuoti transporto srautus 
miestuose taip, kad jo būtų mažiau miestų centruose, sumažėtų transporto spūstys, 
oro tarša ir triukšmas; 
Plačiau taikyti ekonomines ir administracines priemones, ribojančias kelių transporto 
priemonių keliamą oro taršą ir triukšmą; 
Koordinuoti centralizuoto šilumos tiekimo sistemų  modernizavimą ir plėtrą, šilumos 
tiekimo tinklų renovavimą – sudaryti sąlygas šilumos gamintojams konkuruoti, o 
vartotojams – galimybę reguliuoti šilumos suvartojimą; 
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Įgyvendinti Daugiabučių namų modernizavimo programą – tobulinti priemones 
programos tikslams įgyvendinti, kooperuoti ES struktūrinių fondų, Ignalinos 
programos ir kitų programų lėšas, valstybės biudžeto asignavimus ir privataus 
kapitalo lėšas; 
Užtikrinti daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo ir techninės 
priežiūros kontrolę, pagerinti būstų statybos kokybės kontrolę; 
Skatinti apgyvendinimo paslaugų infrastruktūros plėtrą, pirmenybę teikti 
ekonominės klasės viešbučių ir kempingų tinklui turizmo centruose ir rekreacinėse 
vietovėse; 
Parengti nacionalinių dviračių turizmo trasų specialiuosius planus, infrastruktūros 
plėtros projektus, skatinti jų įgyvendinimą; 
Inicijuoti nacionalinių vandens turizmo trasų ir jų infrastruktūros plėtros projektus, 
skatinti jų įgyvendinimą; 
Plėtoti tarpžinybinį bendradarbiavimą, įtraukti kitus sektorius į sveikatinimo veiklą; 
Skatinti sveiką mitybą ir fizinį aktyvumą, mažinti antsvorio ir nutukimo plitimą; 
Įgyvendinti motinos ir vaiko sveikatą užtikrinančias priemones; 
Įdiegti valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose Europos bendrijos 
aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS) arba aplinkos apsaugos vadybos 
sistemą pagal LST EN ISO14001:2005; 
Periodiškai atnaujinti miestų ir rajonų plėtros planus pagal darnaus vystymosi 
principus; 
Parengti ir patvirtinti Pajūrio juostos tvarkymo 2014–2018 metų programą, 
atsižvelgiant į įgyvendintų Baltijos jūros krantotvarkos priemonių efektyvumą ir 
kranto būklę. 

8. Ilgalaikė (iki 
2025 metų) 
Lietuvos 
transporto 
sistemos 
plėtros 
strategija 

Lietuvos 
Respublikos 
Vyriausybės 
 2005 m. 
birželio 23 
d. nutarimu 
Nr. 692 

Iki 2025 
metų 

Strategija nustato 
valstybines 
geležinkelių, 
vandens, sausumos 
ir oro transporto 
infrastruktūros 
plėtros kryptis, 
siekiant jas 
integruoti 
tarpusavyje tokiu 
būdu plėtojant 
multimodalinę 
transporto sistemą 

Iki 2025 numatoma elektrifikuoti Kaišiadorių–Klaipėdos geležinkelių linij ą (IX 
Europos transporto koridorius TEN–T), esant ekonominiam projekto pagrindimui; 
susiklosčius palankiai rinkos situacijai, pradėti statyti giliavandenį Klaipėdos jūrų 
uostą, kurio galutinis planuojamas pajėgumas būtų iki 40 mln. tonų, gylis prie 
krantinių – iki 17 metrų; 
įsteigti turistinį maršrutą Kaliningradas–Klaipėda–Baltijos jūros pakrantė: sutvarkyti 
ir paženklinti vidaus vandenų kelią Kaliningradas–Klaipėda per Kuršių marias 
(suderinus pasienio ir muitinės procedūras su atitinkamomis Rusijos Federacijos 
institucijomis); 
modernizuoti ir plėtoti Klaipėdos valstybinį jūrų uostą. 

Priemonių, 
kuriose 
savivaldybei 
būtų siūloma 
dalyvauti jas 
įgyvendinant, 
nėra. 
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9. Nacionalinė 
atsinaujinančių 
energijos 
išteklių plėtros 
strategija 

Lietuvos 
Respublikos 
Vyriausybės 
 2010 m. 
birželio 21 
d. nutarimu 
Nr. 789 

Iki 2020 
metų 

Įgyvendinant 
strategiją siekiama 
didinant 
atsinaujinančių 
energijos išteklių 
dalį šalies 
energijos balanse, 
elektros ir šilumos 
energetikos bei 
transporto 
sektoriuose kuo 
geriau patenkinti 
energijos poreikį 
vidaus ištekliais, 
atsisakyti 
importuojamo 
taršaus iškastinio 
kuro, taip padidinti 
energijos tiekimo 
saugumą, 
energetinę 
nepriklausomybę ir 
prisidėti prie 
tarptautinių 
pastangų mažinti 
šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų 
emisijas. 

Strategijos įgyvendinimo 2010-2015 metų priemonių plane, patvirtintame 
Energetikos ministro 2010 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 1-180, nustatytos šios 
savivaldybei aktualios priemonės: 
parengti ir patvirtinti savivaldybių 2011–2020 metų atsinaujinančių energijos išteklių 
naudojimo veiksmų planus, kuriuose būtų nustatyti atsinaujinančių energijos išteklių 
naudojimo tikslai ir priemonės šiems tikslams pasiekti; 
finansinėmis ir teisinėmis priemonėmis  skatinti naudoti biokurą transporte; 
parengti finansinės paramos priemones, kurios  skatintų modernizuoti šilumos 
gamybos įrenginius, aprūpinančius šiluma kaimo vietovėse esančius viešuosius 
pastatus (mokyklas, vaikų darželius, gydymo įstaigas, seniūnijas ir pan.), pritaikyti 
šiuos įrenginius deginti biokurą (medieną, šiaudus), įskaitant žolinių augalų biomasę 
(žolės granules); 
sudaryti sąlygas didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje) 
pastatyti kogeneracines elektrines, naudojančias netinkamas perdirbti energetinę vertę 
turinčias komunalines ir kitas atliekas; 
parengti priemones, skatinančias naudoti  elektros energija varomas ir grynus 
biodegalus naudojančias transporto priemones; 
parengti ir įgyvendinti priemones, sudarančias sąlygas ir skatinančias transporto 
sektoriuje  naudoti nakties metu pagaminamą perteklinę elektros energiją, kurti ir 
plėtoti elektros energiją naudojančių transporto priemonių infrastruktūrą miestuose; 
rengti, teikti ir viešai skelbti informaciją apie leidimų, licencijų, atestatų, susijusių su 
atsinaujinančių išteklių energijos įrenginiais, išdavimą ir pareiškėjams teikiamą 
pagalbą; 
rengti, teikti ir viešai skelbti informaciją apie paramą, teikiamą atsinaujinantiems 
energijos ištekliams naudoti ir gaminti; 
rengti ir įgyvendinti visuomenės informavimo ir sąmoningumo ugdymo priemones, 
teikti konsultacijas, skatinančias veiksmingai naudoti atsinaujinančių išteklių 
energiją; 
organizuoti mokymus apie atsinaujinančių energijos išteklių plėtojimo ir naudojimo 
praktines galimybes ir naudą, iš jų apie skirtingų transporto sektoriuje naudojamų 
atsinaujinančių energijos išteklių prieinamumą ir naudą aplinkai. 

 

10. Nacionalinė 
energetikos 
strategija 

Lietuvos 
Respublikos 
Seimo                                   
2007 m. 
sausio 18 d.                                                                                    
nutarimu 

Iki 2025 
metų 

Strategija apibrėžia 
pagrindines 
valstybės nuostatas 
ir jų įgyvendinimo 
kryptis iki 2025 m., 
šias nuostatas ir 

Su savivaldybės kompetencija tiesiogiai susiję priemonės: 
šilumos ūkį tvarkyti pagal suderintus su nacionaliniais energetikos prioritetais ir 
savivaldybių patvirtintus šilumos ūkio specialiuosius planus, kurių pagrindinis 
tikslas – tenkinti vartotojų šilumos poreikius mažiausiomis sąnaudomis ir minimaliu 
neigiamu poveikiu aplinkai. Juose reikia numatyti ilgalaikius svarbiausius šilumos 
ūkio modernizavimo ir plėtros sprendimus, tarp jų ir bendros elektros energijos bei 
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Nr. X-1046 
 

kryptis 
ekonomiškumo, 
energetinio 
saugumo, 
aplinkosaugos ir 
valdymo 
tobulinimo 
aspektais 
visapusiškai 
derinant su 
didėjančiais 
valstybės 
poreikiais ir 
naujausiais 
tarptautiniais 
reikalavimais. 

šilumos gamybos plėtrą, išskirti zonas pagal ekonomiškai pagrįstą pagrindinį 
šilumos tiekimo būdą, reglamentuoti šilumos tiekimo būdo pasirinkimo tvarką, 
prisijungimo ir atsijungimo sąlygas; 
centralizuoto šilumos tiekimo sektoriaus įmonėse palaipsniui įrengti termofikacines 
elektrines, galinčias gaminti elektros energiją, kurios kaina būtų konkurencinga 
kainai atviroje elektros rinkoje. Plačiau panaudoti pramonės įmonių atliekinę šilumą 
gyvenamiesiems ir visuomeniniams pastatams šildyti; 
įpareigoti šilumos tiekėjus supirkti šilumą, atitinkančią kokybės, tiekimo 
patikimumo ir aplinkosaugos reikalavimus, iš nepriklausomų šilumos gamintojų, 
kurių parduodamos šilumos kaina yra mažesnė už šilumos tiekėjų gamybos kainą; 
iki 2020 m. pastatyti maždaug 400 MW bendros galios termofikacines elektrines 
Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje ir kituose miestuose 
(investicijos apie 2,0 mlrd. litų); 
skatinti šilumos ir elektros gamybą iš vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių, 
taip pat degiųjų atliekų. Tai mažintų kuro importą ir padėtų išspręsti atliekų 
saugojimo problemą. Galimybės naudoti jas kombinuotai šilumos ir elektros 
energijos gamybai turi būti atskirai įvertintos kiekvienu konkrečiu atveju; 
savivaldybių renkamas komunalines atliekas panaudoti šilumai ir elektrai gaminti, 
jeigu tai tikslinga ekonominiu ir ekologiniu požiūriu. Tuo atveju iki 2010 m. Vilniuje 
įrengti komunalinių atliekų deginimo įrenginį, kasmet sudeginantį apie 200 tūkst. 
tonų šių atliekų. 2010–2025 m. laikotarpiu panašius įrenginius pastatyti Kaune, 
Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje; 
iki 2015 m. modernizuoti šilumos tiekimo sistemas: įrengti jų patikimumą 
garantuojančius rezervinius vamzdynus ir pakeisti iki 75% esamų šilumos tiekimo 
vamzdynų, šiam tikslui panaudoti iš ES struktūrinių fondų gautą paramą (investicijos 
apie 1,4 mlrd. litų); 
per energetinių paslaugų įmones ir kitais visuomenės interesus atitinkančiais būdais 
skatinti privataus kapitalo dalyvavimą šilumos ūkio modernizavimo projektuose; 
vartotojų šilumos poreikiams tenkinti turėtų būti intensyviai naudojami vietiniai ir 
atsinaujinantys energijos ištekliai arba naudojamas mažiausiai taršus kuras, įdiegtos 
pačios moderniausios jų naudojimo technologijos; 
organizuoti komunalinių atliekų rūšiavimą ir pastatyti šių atliekų deginimo 
įrenginius Vilniuje iki 2010 m., vėliau Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje, 
pakeičiant apie 120 tūkst. t neorganinio kuro. 

11. 2011–2020 
metų 
valstybinė 

Lietuvos 
Respublikos 
Seimo                                                               

2011-2020 
metai 

Strategija siekiama 
sudaryti sąlygas 
visų Lietuvos 

Strategijoje nustatyti šie veiksmai ir priemonės susiję su savivaldybės kompetencija: 
Nacionalinės sporto visiems sąjūdžio skatinimo sistemos sukūrimas ir 
įgyvendinimas; 

Strategijos 
įgyvendinimui 
siūloma 
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sporto plėtros 
strategija 

2011 m. 
kovo 24 d.                                                                                                
nutarimu 
Nr. XI-1296 

socialinių grupių 
įtraukimui į sporto 
veiklą, taip 
sprendžiant itin 
svarbius 
visuomenės 
sanglaudos, 
gyvenimo kokybės 
gerinimo, 
gyventojų 
sveikatos ir sveikos 
gyvensenos, 
didesnio 
darbingumo, 
laisvalaikio 
užimtumo 
uždavinius ir kartu 
sukuriant socialinį 
pagrindą didelio 
meistriškumo 
sportininkų 
rengimo sistemai. 

Valstybės ir savivaldybių prizų fondų įsteigimas institucijų ir asmenų, pasiekusių 
geriausių rezultatų organizuojant sporto visiems sąjūdį, kasmečiam pagerbimui; 
Sporto viešojo administravimo kokybės gerinimas ir sporto kompetencijos ugdymas 
kituose viešo administravimo sektoriuose; 
2020 m. ne mažiau kaip 57 gyventojams iš 1 000 turi būti sudarytos sąlygos 
kiekviename mieste ir rajone sportuoti organizuotai; 
Aktyviau plėtoti moterų ir merginų sportą; 
Didinti sportininkų ugdymo įstaigose (sporto mokyklose, sporto centruose) 
sportuojančio jaunimo skaičių; 
Sporto klubų ir švietimo įstaigų (bendrojo lavinimo mokyklų) bendradarbiavimo 
strategijos, skirtos visoms amžiaus grupėms, diegimas; 
Sporto federacijų, asociacijų, sąjungų, lygų, draugijų, komitetų ir savivaldybių 
institucijų partnerystė planuojant sporto infrastruktūros plėtrą, sistemingai 
organizuojant sporto renginius (varžybas, žaidynes, festivalius) vietos 
bendruomenėms, puoselėjant sportininkų ugdymo įstaigas, sporto centrus, globojant 
nuolat veikiančių sporto klubų steigimą ir veiklą; 
Nacionalinės sporto visiems plėtros programos pagrindinės misijos ir kitų sporto 
socialinių programų įgyvendinimo funkcijų perdavimas savivaldybėms, kurios dalį 
funkcijų pavestų sportininkų ugdymo įstaigoms, klubams ir kitoms 
nevyriausybinėms organizacijoms; 
Bendruomenių gyvybingumo seniūnijose stiprinimas per sportą; 
Sveikos gyvensenos sąlygų ir vietos sporto infrastruktūros plėtra, naudojant iš 
savivaldybių renkamų mokesčių gautas lėšas ir teritorinio planavimo svertus; 
Valstybinės kompensavimo už socialines sporto renginių organizavimo paslaugas 
sistemos įgyvendinimas pasitelkiant savivaldybių institucijas; 
Savivaldybių „socialinio bilieto“ įsteigimas sportininkų ugdymo įstaigų lankytojams, 
aktyviai sportuojantiems asmenims (ir (arba) kitokia paramos ir kompensavimo 
sistema už naudojimąsi sporto infrastruktūros paslaugomis); 
Privalomųjų sporto sąlygų įtraukimas į savivaldybių funkcijų sričiai priklausančių 
švietimo, sveikatos ir kitų įstaigų atnaujinimo arba statybos projektus (taip pat į 
būsto atnaujinimo ar aplinkos tvarkymo projektus); 
Viešųjų investicijų į sporto infrastruktūrą skatinimas; 
Valstybės prioritetų sporto infrastruktūros objektų statybai nustatymas ir 
įgyvendinimas; 
Ne mažiau kaip 50 proc. Sporto rėmimo fondo lėšų skirti projektams, kuriuose 
numatomas viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimas sporto plėtros srityje; 
Kartu su švietimo, vietos savivaldos įstaigomis siekti kuo daugiau mokinių įtraukti į 

parengti visą 
eilę valstybės 
ir 
savivaldybių 
lygmens 
programų 
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sporto klases, popamokinę sporto veiklą, steigti neformaliojo ugdymo institucijas 
gabiems ir talentingiems sportininkams rengti; 
Investicijų projektų, susijusių su žmonių fiziniu aktyvumu, sveika gyvensena ir 
tinkamos sportavimo aplinkos kūrimu, ir tvarios plėtros skatinimas; 
Skatinti švietimo įstaigų sporto infrastruktūros pritaikymą bendruomenės 
poreikiams; 
Savivaldybių investicijų programų, kuriose numatomas minimalios sporto ir 
sveikatinimo infrastruktūros miestuose, miesteliuose ir kaimuose (pagal atskirus 
kvartalus ir mikrorajonus) įrengimas, įgyvendinimas; 
Konkrečios savivaldybės biudžeto lėšų dalies skyrimas sporto ir sveikatinimo 
infrastruktūros investicijoms; 
Sporto infrastruktūros tinklo plėtra regionuose iki padėties, artimos vidutiniams 
Europos Sąjungos rodikliams (nustatant konkretų sąrašą nuo seniūnijų lygmens iki 
valstybinės reikšmės objektų); 
Sporto infrastruktūros plėtrai ir jos naudojimui taikyti ir tobulinti Lietuvos 
Respublikos koncesijos įstatyme apibrėžtus teisinius mechanizmus, siekiant į viešųjų 
sporto bazių statybą, įrengimą ir naudojimą plačiau įtraukti privačius subjektus; 
Viešosios sporto infrastruktūros plėtros srityje nustatyti prioritetą valstybės 
investicijų projektams, kuriems įgyvendinti taikomi bendrojo finansavimo 
mechanizmai (Europos Sąjungos lėšomis ir (arba) privataus sektoriaus bei 
savivaldybių institucijų ir kitų organizacijų lėšomis); 
Regioninių sporto medicinos centrų tinklo sukūrimas. 

12. Geriamojo 
vandens 
tiekimo ir 
nuotekų 
tvarkymo 
2008–2015 
metų plėtros 
strategija 

Lietuvos 
Respublikos 
Vyriausybės 
 2008 m. 
rugpjūčio 
27 d. 
nutarimu 
Nr. 832 

2008-2015 
metai 

Strategija nustato 
geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo paslaugų 
teikimo valstybinio 
reguliavimo 
veiklos kryptis. 

Strategijos priemonių plane nustatyta ši savivaldybei aktuali priemonė: 
Siekiant užtikrinti paviršinių nuotekų tvarkymo organizavimą, atlikti paviršinių 
nuotekų tvarkymo įrenginių apskaitą, teisiškai juos įregistruoti, nustatyti 
bešeimininkių daiktų nuosavybės teisę ir visų paviršinių nuotekų tvarkymo įrenginių 
balansinę vertę. 

 

13. Lietuvos būsto 
strategija 

Lietuvos 
Respublikos 
Vyriausybės 
 2004 m. 
sausio 21 d. 
nutarimu 
Nr. 60 

Iki 2020 
metų 

 Šioje strategijoje nustatyti šie su savivaldybės kompetenciją susiję uždaviniai: 
Didinti gyventojų galimybes rinktis nuomojamą būstą privačiame sektoriuje; 
Sudaryti teisines ir ekonomines sąlygas sukurti ne pelno nuomojamo būsto sektorių. 
Šis būstas būtų skiriamas namų ūkiams, turintiems vidutines pajamas, kurių 
nepakanka nuosavam būstui įsigyti, bet jos per didelės, kad būtų leista išsinuomoti 
socialinį savivaldybių būstą, kuris skiriamas mažas pajamas turintiems namų 
ūkiams. Ne pelno būsto sektorių plėtotų būsto statybos asociacijos – ne pelno 
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 organizacijos, remiamos savivaldybių ir valstybės; 
Padidinti socialinio būsto fondą. Socialinio būsto plėtra padės mažas pajamas 
turintiems namų ūkiams apsirūpinti minimalaus standarto būstu. Socialinio būsto 
fondo plėtros metinė apimtis bus didinama nuosekliai, atsižvelgiant į Lietuvos 
Respublikos valstybės biudžeto galimybes. Šį uždavinį tikslingiausia įgyvendinti 
superkant mažesnę paklausą rinkoje turintį būstą, atnaujinant ir pritaikant jį 
socialinio būsto poreikiams, taip pat padengiant dalį nuomos mokesčio mažas 
pajamas turintiems namų ūkiams (šeimoms), nuomojantiems būstą privačiame 
sektoriuje. Būtų tikslinga socialinio būsto plėtros valdymo ir finansavimo funkcijas 
perduoti savivaldybėms, atitinkami pakeitus įstatyminę bazę, reguliuojančią 
socialinio būsto valdymą ir naudojimą, savivaldybių biudžetų sudarymą. 
Parengti ir įgyvendinti nuomos mokesčio kompensavimo mažas pajamas turintiems 
namų ūkiams programą. Nuomos mokestis turi būti kompensuojamas tiek 
nuomojantiems būstą privačiame sektoriuje, tiek savivaldybių socialinį būstą mažas 
pajamas turintiems namų ūkiams. Nuomos mokesčio kompensavimas namų ūkiams, 
nuomojantiems būstą privačiame sektoriuje, leistų sumažinti socialinio būsto poreikį 
ir atitinkamai nacionalinio biudžeto investicijas į šį sektorių. Nuomos mokesčio 
kompensavimas mažas pajamas turintiems savivaldybių socialinio būsto 
nuomininkams leistų padidinti šio būsto nuomos mokestį, nesukėlus socialinių 
prieštaravimų, ir liautis mokėti netiesiogines būsto pašalpas jo nuomininkams; 
Sudaryti sąlygas plačiau taikyti įvairios formos rentą (renta iki gyvos galvos, 
neterminuota (nuolatinė) renta ir kitokia). Ši priemonė leidžia mažas pajamas 
turintiems ir negalintiems išlaikyti nuosavybės teise turimo būsto namų ūkiams 
paversti šį turtą pinigais, periodiškai už tai gauti papildomas pajamas ir taip likti 
gyventi savo būste. Būtų tikslinga išnagrinėti galimybę rentos mokėtojo teises 
suteikti savivaldybėms, kurios įvairių formų rentą galėtų taikyti komerciškai mažiau 
patraukliems būstams; 
Skatinti vietines iniciatyvas atnaujinti būstą ir gyvenamąją aplinką. Savivaldybės 
turėtų skatinti nevyriausybines organizacijas, daugiabučių gyvenamųjų namų 
savininkus ir jų bendrijas, bendruomenių komitetus ar tarybas, pavienius asmenis 
aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant gyvenamųjų vietovių atnaujinimo, 
teritorijų tvarkymo ir socialinės plėtros planus. Būtina remti lėšų kooperavimą šiems 
uždaviniams įgyvendinti. Šį uždavinį numatoma įgyvendinti rengiant gyvenamųjų 
vietovių (teritorijų) atnaujinimo programas savivaldybėse; 
Išplėsti savivaldybių funkcijas, susijusias su būsto politikos įgyvendinimu, didinti jų 
finansines galimybes – suteikti joms daugiau galių naudoti valstybei priklausančią 
žemę, kurti urbanistinę infrastruktūrą, formuoti ir naudoti socialinio būsto fondą. 
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Socialinio būsto fondo formavimas ir naudojimas turėtų būti priskirtas 
savarankiškajai savivaldybių funkcijai; 
Sukurti būsto sektoriaus dalyvių nuolatinio mokymo ir švietimo sistemą, kuri padėtų 
ugdyti būsto savininkų ir naudotojų turtinę savimonę ir gebėjimą tinkamai valdyti ir 
naudoti turimą turtą, didinti jo vertę, taip pat būsto priežiūros paslaugų subjektų 
gebėjimą teikti geros kokybės paslaugas. Ši sistema būtų kuriama bendromis 
valstybės institucijų, savivaldybių, aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų, mokymo 
centrų ir konsultavimo firmų priemonėmis. 

14. Valstybinė 
saugaus eismo 
plėtros 2011–
2017 metų 
programa 

Lietuvos 
Respublikos 
Vyriausybės 
 2011 m. 
kovo 2 d. 
nutarimu 
Nr. 257 

2011-2017 
metai 

Programa skirta 
padėti įgyvendinti 
saugaus eismo 
viziją, kad 
Lietuvoje nežūtų ir 
sunkių sužeidimų 
nepatirtų nė vienas 
eismo dalyvis. 

Šioje programoje nustatyti šie su savivaldybės kompetenciją susiję uždaviniai: 
didinti kelių infrastruktūros saugumą pėstiesiems ir dviratininkams; 
didinti kelių infrastruktūros saugumą vairuotojams ir keleiviams; 
valdyti važiavimo greitį; 
mažinti avaringų ruožų ir „juodųjų dėmių“ skaičių; 
atlikti kelių infrastruktūros saugumo kontrolę; 
diegti ir plėtoti intelektines transporto sistemas (ITS). 
Programos įgyvendinimui parengtame tapinstituciniame 2011-2014 metų veiklos 
plane numatytos šios savivaldybės kompetencijoje esančios priemonės: 
įrengti pėsčiųjų ir (ar) dviračių takus ir (ar) apšvietimą pavojinguose ruožuose; 
didinti pėsčiųjų perėjų saugumą; 
plėtoti inžinerines saugaus eismo priemones avaringuose kelių ruožuose ir 
„juodosiose dėmėse“; 
plėsti 30 km/h leidžiamo važiavimo greičio zonas gyvenamosiose teritorijose; 
tiesiant ar rekonstruojant kelius, nustatyta tvarka organizuoti kelių saugumo auditą ir 
poveikio eismo saugumui vertinimą; 
organizuoti kelių ir gatvių saugumo patikrinimus (inspekcijas). 

 

15. Viešojo 
valdymo 
tobulinimo 
2012–2020 
metų 
programa 

Lietuvos 
Respublikos 
Vyriausybės 
2012 m. 
vasario 7 d. 
nutarimu 
Nr. 171 

2012-2020 
metai 

Programa parengta 
siekiant numatyti 
esminius viešojo 
valdymo pokyčius, 
kuriuos atlikti 
būtina, kad didėtų 
viešojo valdymo 
proceso 
efektyvumas ir 
geriau būtų 
tenkinami 
visuomenės 

Savivaldybei aktualūs programos tikslai ir uždaviniai: 
tikslas – užtikrinti viešojo valdymo procesų atvirumą ir skatinti visuomenę aktyviai 
juose dalyvauti: 
užtikrinti viešojo valdymo institucijų veiklos skaidrumą ir viešosios informacijos 
prieinamumą visuomenei. 
Skatinti visuomenę, ypač nevyriausybines organizacijas ir vietos bendruomenes, 
dalyvauti viešojo valdymo procesuose: 
Užtikrinti konsultavimąsi su visuomene ir didinti jos dalyvavimo viešojo valdymo 
procesuose galimybes. 
 Nustatyti ir įgyvendinti priemones, skatinančias gyventojus ir vietos bendruomenes 
dalyvauti sprendžiant viešuosius vietos reikalus. 
Stiprinti bendruomenės narių gebėjimus ir ugdyti vietos lyderius. 
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poreikiai. Didinti seniūno veiklos efektyvumą. 
Stiprinti bendruomenių savivaldą. 
tikslas – užtikrinti visuomenės poreikius atitinkančių paslaugų teikimą: 
Gerinti paslaugų kokybę taikant subsidiarumo principą ir kuo aktyviau į tai 
įtraukiant visuomenę: 
Užtikrinti nuolatinę paslaugų kokybės stebėseną ir vertinimą. 
Užtikrinti vienodas konkurencijos sąlygas visiems paslaugų teikėjams. 
Gerinti asmenų aptarnavimo viešojo valdymo institucijose kokybę ir didinti teikiamų 
paslaugų prieinamumą visuomenei: 
Plėsti elektroninių paslaugų teikimą ir didinti jų prieinamumą. 
Centralizuoti paslaugų teikimą – kurti viešųjų paslaugų centrus. 
Užtikrinti asmenų aptarnavimo kokybę – taikyti vieno langelio principą. 
tikslas – stiprinti strateginį mąstymą viešojo valdymo institucijose ir gerinti jų 
veiklos valdymą: 
Diegti į rezultatus orientuotą ir įrodymais grįstą valdymą: 
Plačiau naudoti informaciją apie viešojo valdymo institucijų veiklos rezultatus ir jos 
analizės duomenis. 
Mažinti reglamentavimą ir gerinti teisės aktų kokybę. 
Stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir skatinti sutarimo kultūrą. 
Gerinti viešojo valdymo institucijų veiklos organizavimą – diegti projektinį ir 
procesų valdymą. 
Užtikrinti viešojo valdymo institucijų veiklos kokybės vertinimą ir išryškinti jos 
svarbą viešajam valdymui. 
Nuolat didinti viešojo valdymo institucijų veiklos efektyvumą. 
Tobulinti institucinę sandarą, optimizuoti įstaigų tinklą. 
Optimizuoti viešojo valdymo institucijų atliekamas funkcijas, nuolat vertinti ir 
tobulinti šių institucijų valdymą ir gebėjimus. 
Didinti viešajam valdymui skiriamų išteklių valdymo efektyvumą. 
Sustiprinti valstybės vykdomosios valdžios sistemos įstaigų ir įmonių atskaitomybę 
ir gerinti jų valdymą. 

16. Lietuvos 
sveikatos 
programa 
2020 

Rengiama Iki 2020 
metų 

Lietuvos sveikatos 
programa 2020 
nustatys strategines 
kryptis, kuriomis 
bus gerinama 
visuomenės 
sveikata.  

Programos projektas siūlo nustatyti šias su savivaldybės kompetencija susijusius: 
savižudybių skaičiaus mažinimo principus ir priemones:  
• Saugi vaikystė. Priemonės psichologiniams konfliktams šeimose švelninti ir fizinia
m smurtui prieš šeimos narius užkardinti saugo kūdikių ir vaikų psichinę sveikatą.  
• Saugi paauglystė. Mokinių ir mokytojų santykių harmonizavimas bei patyčių 
mokykloje ir gatvėje kontrolė, psichologinių konfliktų šeimose švelninimas ir fizinio 
smurto prieš šeimos narius užkardinimas saugo paauglių psichinę sveikatą. 
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Svarbiausias tikslas 
– pasiekti, kad 
2020 metais 
Lietuvos 
gyventojai būtų 
sveikesni ir 
gyventų ilgiau.  

Profesionalios psichologų ir medikų pagalbos prieinamumas (telefoninio ar 
elektroninio ryšio, tiesioginio kontakto su specialistais formomis) mažina riziką 
jaunai asmenybei besikaupiančias problemas spręsti pasirenkant savižudybę.  
• Saugi pilnametystė. Profesionalios psichologų ir medikų pagalbos prieinamumas, ta
ip pat alkoholio vartojimo mažinimui skirtos priemonės yra labai svarbios saugios 
pilnametystės sudėtinės dalys. Reikšmingas savižudybių prevencijos elementas yra 
medicinos bendruomenės, bažnyčios, kultūros ir meno žmonių bei žiniasklaidos 
sutelktas kalbėjimas apie gyvenimo grožį ir vertę.    
• Saugi senatvė. Būtina užtikrinti psichologinių paslaugų teikimo plėtrą, ypač ugdym
o bei sveikatos priežiūros sistemose.  
natūralaus šalčio poveikio sukeltų sveikatos sutrikimų skaičiaus mažinimo 
priemones:  
• alkoholio ir narkotikų vartojimo mažinimą;   
• bendruomenės narių ir viešojo sektoriaus pareigūnų dėmesį koordinaciją 
praradusiems asmenims, benamiams;  
• socialinių ir medicininių paslaugų tinklo socialiai pažeidžiamiems asmenims 
išlaikymą ir plėtrą, nakvynės namų ir išblaivinimo įstaigų  
steigimą;  
• nuotolinės sveikatos kontrolės sistemų asmenims su aukšta infarktų, insultų, 
epilepsijos priepuolių ir kitų reikšmingų sveikatos sutrikimų rizika diegimą;  
• iš įkalinimo vietų grįžusių asmenų integraciją į visuomenę.  
sveikatos sutrikimų ir mir čių atvejų dėl nesaugaus laisvalaikio organizavimo  
mažinimo priemones:  
• gyventojų švietimas;  
• gyventojų skatinimas naudoti individualias apsaugos priemones;  
• plaukimo pamokų organizavimas mokiniams. Mokymas pirmosios medicinos 
pagalbos;  
• saugos tarnybų darbo masinėse poilsio vietose stiprinimas;  
• gelbėtojų kvalifikacijos ir materialinio aprūpinimo gerinimas;  
• alkoholinių gėrimų pardavimų ir vartojimo draudimas masinio maudymosi ir kitose 
aktyvaus poilsio vietose;  
• atsakomybės už alkoholinių gėrimų pardavimo pažeidimus griežtinimas;  
• nuoseklus laisvalaikio saugos planų rengimas ir įgyvendinimas savivaldybėse, 
kurių teritorijose yra masinio aktyvaus poilsio vietos;  
• sankcijų laisvalaikio organizatoriams už aplaidų laisvalaikio saugos organizavimą 
griežtinimas;   
• valstybinių ir savivaldybių investicijos į saugų laisvalaikį. Eismo saugos 
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programoje pasiteisinusios „juodųjų taškų“ eliminavimo politikos įgyvendinimas;  
• savanoriškumo, verslo ir nevyriausybinių organizacijų pastangų plėsti  saugų 
laisvalaikį rėmimas. 
alkoholinių gėrimų pasiūlos ir paklausos mažinimo priemones:  
1) falsifikuotų alkoholinių gėrimų gamybos ir kontrabandos efektyvų užkardymą, bei 
nepalankios visuomenės nuostatos falsifikuotų ir kontrabandinių gėrimų atžvilgiu 
ugdymą;  
2) alkoholinių gėrimų prieinamumo mažinimą:  
• pardavimo vietų skaičiaus mažinimas ir pardavimo laiko trumpinimą;   
• kokybės reikalavimų, būtinų gauti teisę parduoti alkoholinius gėrimus, griežtinimą 
bei atsakomybės už prekybos reikalavimų, ypač draudimo parduoti alkoholinius 
gėrimus nepilnamečiams, pažeidimą griežtinimą;  
3) alkoholinių gėrimų paklausos mažinimą:  
• įspėjimų apie sveikatą ant alkoholio pakuočių įdiegimą; švietimo sveikatos 
klausimais (įskaitant formalųjį ir neformalųjį), socialinės reklamos plėtrą;  
• užimtumo didinimą bei sveikos gyvensenos ugdymą.  
4) paramos teikimą įmonėms, nusprendusioms savo veiklą iš alkoholinių gėrimų 
gamybos ir prekybos diversifikuoti kitomis kryptimis;  
5) rizikingo ir žalingo alkoholio vartojimo nustatymo bei minimalios intervencijos 
plėtrą pirminėje sveikatos priežiūros grandyje;  
6) asmenų, sergančių priklausomybe nuo alkoholio, gydymą bei socialinę 
reabilitaciją;  
7) alkoholinių gėrimų vartojimo žalos mažinimą:  
• netolerancijos neblaiviems vairuotojams diegimą;  
• tinkamos pagalbos priklausomų nuo alkoholio asmenų šeimos nariams ir 
artimiesiems organizavimą.  
8) Valstybės paramą nevyriausybinėms organizacijoms (bažnyčiai, moterų 
organizacijoms, 
anoniminių alkoholikų klubams ir t. t.), dalyvaujančioms į alkoholinių gėrimų 
vartojimo mažinimą nukreiptose veikose.  
Alkoholio kontrolės programoje taip pat turėtų būti priimtos šios nuostatos:  
• siekiant užtikrinti, kad alkoholinių gėrimų vartojimo mažinimas taptų nacionaliniu 
prioritetu, yra tikslinga nuolat veikiančias alkoholinių gėrimų vartojimo mažinimo 
komisijas sukurti Aplinkos, Socialinės apsaugos ir darbo, Susisiekimo, Sveikatos  
apsaugos, Švietimo, Ūkio, Vidaus reikalų, Žemės ūkio ministerijose ir savivaldybėse
;  
• būtina sukurti nuoseklią statistinės informacijos apie alkoholinių gėrimų vartojimą 
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analizės bei gautų išvadų atspindėjimo nacionalinėje bei regioninėje šalies politikoje 
sistemą. Yra tikslinga ne rečiau kaip kas dvejus metus LR Seime organizuoti  
svarstymus dėl Alkoholio kontrolės programos įgyvendinimo eigos. Savivaldybėms 
rekomenduotina pasirengti alkoholinių gėrimų vartojimo mažinimo programas 
ir jų stebėsenos mechanizmus.  
fizinio aktyvumo skatinimo priemones:  
• užtikrinti ikimokyklinio amžiaus vaikų ir moksleivių optimalaus fizinio aktyvumo 
prielaidas ugdymo įstaigose ir viešosiose erdvėse;   
• skatinti darbingo amžiaus žmonių mankštinimąsi ir spontanišką fizinį aktyvumą, 
realizuojamą gyvenamoje aplinkoje, tokį kaip važiavimas dviračiu, vaikščiojimas 
parke, važinėjimasis riedučiais, aplinkos tvarkymas;   
• rengti specializuotus sveikatos stiprinimo projektus senjorų ir neįgaliųjų fizinio 
aktyvumo skatinimui;  
• investuoti į vaikų žaidimų aikštelių, dviračių takų, parkų, žaliųjų zonų sutvarkymą 
ir plėtrą;   
• skatinti gyventojų fizinio aktyvumo optimizavimo programų rengimą ir 
įgyvendinimą bendruomenės, savivaldybės ir nacionaliniu lygmeniu. 
Parengti pasiūlymus ir Kūno kultūros ir sporto įstatyme numatyti 
savivaldybių ir kitų institucijų atsakomybę už gyventojų fizinio aktyvumo sąlygų 
sudarymą. 
šias motinos ir vaiko sveikatos gerinimo priemones:  
• užtikrinti aukštos kokybės, prieinamas prevencines ir sveikatos priežiūros  
paslaugas motinos ir vaikų sveikatai saugoti;  
• užtikrinti, kad kūdikiai ir vaikai būtų aprūpinami sveikatai saugiu geriamuoju 
vandeniu ir sanitarinės sąlygos būtų tinkamos namuose, vaikų priežiūros centruose, 
darželiuose, mokyklose ir gydymo įstaigose;  
• užtikrinti vaikams saugią ir sveiką aplinką, kur jie galėtų vaikščioti, mankštintis, 
važinėti dviračiais gyvenamojoje aplinkoje, darželiuose, mokyklose ir viešosiose 
erdvėse;  
• 
įgyvendinti PSO Europos sveikos mitybos politikos veiksmų plano rekomendacijas;  
• skatinti tarpsektorinį bendradarbiavimą siekiant sumažinti triukšmo, 
elektromagnetinių prietaisų, transporto, užteršto oro poveikį kūdikių ir vaikų 
sveikatai 
namuose, vaikų priežiūros centruose, darželiuose, mokyklose ir gydymo įstaigose.  
Atsižvelgiant praėjusio LSP laikotarpio įgyvendinimo patirt į, pirmin ės 
sveikatos priežiūros vystyme ir stiprinime įgyvendintinos šios priemonės:  
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• Institucinių mechanizmų, užtikrinančių tolygų PSP specialistų paskirstymą  
šalies teritorijoje, tvarumas turi būti pasiektas tobulinant rezidentūros bei  
visuomenės sveikatos specialistų ruošimo sistemas, pirminės sveikatos  
priežiūros finansavimą.  
• Pirminės sveikatos priežiūros specialistų komandos išplėtimas.  
• Nuolatinis dėmesys PSP ir visuomenės sveikatos specialistų kvalifikacijos kėlimui. 
Lėšos PSP ir visuomenės sveikatos specialistų kvalifikacijos kėlimui turi būti 
numatomos ir finansavimui iš ES struktūrinių fondų pasibaigus. Būtinas PSP įstaigų, 
medikų profesinių sąjungų ir valstybinio valdymo institucijų bendradarbiavimas 
rengiant ir diegiant į pirminės sveikatos priežiūros praktiką sveikatos technologijų 
vertinimo rezultatais pagrįstas 
metodikas/klinikinius protokolus bei darbo komandoje 
metodus. PSP įstaigų aprūpinimas modernia įranga turi būti pasiektas derinant  
finansavimą iš ES struktūrinių fondų ir iš nacionalinių fondų. Nuo 2015 metų 
pagrindinė medicininei įrangai atnaujinti reikalingų lėšų dalis amortizacinių 
atskaitymų forma turi būti įtraukiama į PSP paslaugų įkainius.  
• Informacinio specialistų aprūpinimo užtikrinimas turi būt pasiektas sukuriant ir 
nacionaliniu mastu įdiegiant elektroninį siuntimą ir pacientų registraciją, elektroninį 
receptą, elektroninę paciento kortelę, visuomenės sveikatos informacinių sistemų ir 
registrų integravimą tarpusavyje. PSP įstaigoms turi būti užtikrinta prieiga prie 
pagrindinių nacionalinių ir tarptautinių duomenų bazių.  
• PSP įstaigų veiklos stebėsena turi būti užtikrinta derinant: PSP veiklos rezultatų 
aptarimą tarp kolegų, specialistų veiklos ir jos rezultatų statistinių rodiklių atitikties 
gerajai praktikai vertinimą, pacientų nuomonės vertinimą. Tobulinti sveikatos 
priežiūros specialistų apmokėjimą už darbą, toliau Diferencijuojant apmokėjimą 
už prisirašiusius gyventojus bei palaipsniui didinant apmokėjimo už suteiktas paslau
gas 
ir pasiektus veiklos rodiklius dalį. Apmokant PSP paslaugas turėtų augti gerų darbo 
rezultatų skatinimo lyginamasis svoris – 10–15 procentų iki 2015 m. ir 15–25 
procentų iki 2020 metų.   
• Parengti pirminės sveikatos priežiūros ir visuomenės sveikatos darbuotojų 
skatinimo sistemą, įvertinant aptarnaujamos teritorijos gyventojų sergamumo, 
mirtingumo bei kitų sveikatos būklę atspindinčių rodiklių reikšmes;   
• Sukurti pirminės sveikatos priežiūros veiklos integracijos bandomąjį modelį,  
naudojant „atvejo vadybos“ principą;   
• Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę bei gyventojų aptarnavimą, didinant 
slaugytojų skaičiaus dalį bendrame gydytojų slaugytojų skaičiuje;  
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• Gerinti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų prienamumą ir veiksmingumą 
priartinant jas prie bendruomenės.  

17. Klaipėdos 
regiono plėtros 
planas 

Rengiamas Iki 2020 
metų 

Plane bus nustatyti 
Klaipėdos regiono 
(apskrities) 
prioritetai. 

Regiono plėtros planas rengiamas atsižvelgiant savivaldybių plėtros planus. 
Įvertinant tai, kad tai bus vienas pagrindinių dokumentų pagal kurį bus skirstoma ES 
struktūrinė ir kita finansinė parama, svarbu, kad aktualiausios savivaldybės 
priemonės būtų įtrauktos į regiono plėtros planą, t.y. regiono plėtros planas būtų 
suderintas su savivaldybės plėtros planu. 

Plano projektą 
numatoma 
parengti 2012 
metų 
pabaigoje. 
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2.8.3. Pagrindinės išvados 

1. Europos Sąjungos lygmenyje yra priimtas svarbiausias strateginis dokumentas EUROPA 
2020 strategija, tuo tarpu jos įgyvendinimui numatomas naudoti finansines priemones nustatantys 
teisės aktai, kaip ir susitarimas dėl Europos Sąjungos biudžeto 2014-2020 metų laikotarpiui, dar 
nėra priimti. 

2. Šalies mastu yra priimta keletas šakinių strateginių dokumentų, kurie apima laikotarpį iki 
2020 metų. Tuo tarpu pagrindiniai strateginiai dokumentai yra derinimo (strategija LIETUVA 
2030) arba pradinėje rengimo (Nacionalinė pažangos programa) stadijose. 

3. Analizės atlikimo metu dar tik buvo pradėtos diskusijos dėl Europos Sąjungos 
struktūrinės paramos panaudojimo Lietuvoje, todėl pirminiai atskirų ministerijų siūlymai nebuvo 
vertinti. Tokia nuostata priimta atsižvelgiant į tai, kad atskiros ministerijos teikia tik savo šakinius 
siūlymus, kurie nėra suderinti tarpusavyje ir nėra pagrįsti realiomis galimybėmis skirti tam 
finansavimą. Realūs pasiūlymai ir galimos paramos sritys paaiškės tik parengus Nacionalinės 
pažangos programos projektą bei Europos Sąjungos mastu pasiekus susitarimus dėl atskirų ES 
politikų biudžeto 2014-2020 metams, t.y. paaiškėjus, kiek struktūrinės paramos lėšų bus skirta 
Lietuvai 2014-2020 metų laikotarpiu. Taip pat tam įtakos turės ir galutinai suderintos nuostatos dėl 
paramos sričių. 

4. Įvertinant 1-3 išvadas, teigtina, kad parengus ir patvirtinus Klaipėdos miesto strateginį 
plėtros planą 2013-2020 metams anksčiau nei bus patvirtinti nurodyti dokumentai, siekiant juos 
suderinti su nurodytų ir juos įgyvendinančių strateginio planavimo dokumentų nuostatomis, o tuo 
pačiu – ir siekiant maksimaliai pasinaudoti visomis finansinėmis priemonėmis miesto plėtrai, gali 
reikėti patikslinti patvirtintą Klaipėdos miesto strateginį plėtros planą 2013-2020 metams. 

5. Įvertinant tai, kad Klaipėdos miesto strateginis plėtros planas 2013-2020 metams 
rengiamas paraleliai su Nacionaline pažangos programa ir kitais Europos Sąjungos struktūrinės 
paramos panaudojimą nustatančiais planavimo dokumentais atsiranda galimybė teikti siūlymus už 
šių dokumentų rengimą atsakingoms institucijoms dėl Klaipėdos miestui aktualių priemonių 
įtraukimo. 
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2.9 UŽSIENIO MIEST Ų STRATEGIJŲ RENGIMO PATIRTIES ANALIZ Ė 

Šioje dalyje pateikiama pasirinktų užsienio šalių miestų strateginių planų rengimo patirties 
analizė, apimanti strategijų formavimo kryptis/sritis, viziją, įgyvendinimo stebėsenai naudojamus 
rodiklius ir kt. Analizuojami miestai pasirinkti remiantis VASAB 2010 (VASAB - Visions and 
Strategies around the Baltic Sea) strategijoje pateikta miestų klasifikacija, t.y. tai yra miestai, 
turintys tą patį regiono erdvinio plano statusą. Klaipėdos miestas priskirtas Baltijos regiono rango 
(Baltic cities) miestų grupei, kaip ir dar 19 Pabaltijo miestų. Duomenys apie šiuos miestus 
pateikiami 2.9.1 lentelėje (kai kurie miestai VASAB strategijoje yra apjungiami ir analizuojami 
kaip vienas vienetas; lentelėje pateikiami duomenys apie kiekvieną miestą atskirai). 

2.9.1 lentelė. Baltijos regiono rango miestai pagal VASAB 2010 

Miestas Šalis 
Gyventojų 
skaičius, 

tūkst. (metai) 

Teritorijos 
plotas, km2 

Gyventojų 
tankis, 

gyv./km ² 

Uostas 
(taip/ne) 

Sostinė 
(taip/ne) 

Arhus Danija 249,7 (2011) 91 2744 Taip Ne 
Gothenburg Švedija 513,8 (2010) 450 1142 Taip Ne 
Malmö Švedija 300,5 (2011) 335 897 Taip Ne 
Norrköping Švedija 87,2 (2010) 35,7 2446 Taip Ne 
Lindköping Švedija 104,2 (2010) 42,2 2472 Taip Ne 
Umea  Švedija 79,6 (2010) 34,2 2331 Taip Ne 
Lulea  Švedija 46,6 (2010) 29,1 1602 Taip Ne 
Rostock Vokietija 202,7 (2011) 181,4 1117 Taip Ne 
Lübeck Vokietija 210,2 (2010) 214,3 982 Taip Ne 
Kiel Vokietija 239,5 (2010) 118,6 2020 Taip Ne 
Szczecin Lenkija  379,7 (2011) 300,6 1263,4 Taip Ne 
Gdansk Lenkija  455,8 (2009) 262 1740 Taip Ne 
Gdynia Lenkija 247,3 (2010) 136 1818 Taip Ne 
Kaliningrad Rusija  431,5 (2010) 215,7 2000 Taip Ne 
Vilnius  Lietuva 554,1 (2011) 401 1382 Ne Taip 
Klaip ėda Lietuva 177,8 (2011) 98 1714 Taip Ne 
Liepaja Latvija  83,1 (2010) 60,4 1398 Taip Ne 
Tallinn Estija  416,4 (2012) 159,2 2616 Taip Taip 
Turku  Suomija 178,8 (2012) 245,7 728 Taip Ne 
Oulu  Suomija 144 (2012) 1410,7 102 Taip Ne 
Vaasa  Suomija 60,3 (2011) 188,8 320 Taip Ne 

 

Atsižvelgiant į aukščiau pateiktus duomenis, pasirenkama keletas miestų, kurių 
demografiniai parametrai panašūs į Klaipėdos miesto demografinius parametrus ir/arba tai yra 
kaimyninių šalių miestai ir/ar miestai pasižymi intensyviu vidiniu augimu. Nuspręsta trumpai 
apžvelgti strateginio planavimo patirtį šiuose miestuose: 

1. Malmė (Malmö), Švedija; 
2. Gdanskas (Gdansk), Lenkija; 
3. Gdynė (Gdynia), Lenkija; 
4. Rostokas (Rostock), Vokietija; 
5. Kylis (Kiel), Vokietija; 
6. Turku (Turku), Suomija; 
7. Liepoja (Liepaja), Latvija. 
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Toliau pateikiama informacija apie šiems miestams būdingus strateginio planavimo bruožus. 
2.9.2 lentelėje pateikiamos šiuo metu galiojančios pagrindinės miestų plėtros strategijos.   

2.9.2 lentelė. Šiuo metu galiojančios ilgalaikės plėtros strategijos pasirinktuose miestuose 

Miestas 
Galiojanti pagrindin ė miesto plėtros 

strategija (originalo kalba arba angliškai) 
Kada 
rengta 

Lietuviškas vertimas 

Malmė 
Malmö ÖP2012  (Malmö översiktsplan 
2012, iki 2032) 

2008-2012 Malmo bendrasis planas 2012 

Gdanskas Strategia Rozwoju Gdanska do roku 2015 2010 Gdansko plėtros strategija iki 2015 m. 
Gdynė Strategic plan for Gdynia 2003-2013 2003 Gdynios strateginis planas 2003-2013 m. 

Rostokas 
Leitlinien zur Stadtentwicklung der 
Hansestadt Rostock 

2010 
Hanzos miestas Rostokas. Miesto plėtros 
gairės 

Kylis 
Integriertes Stadtentwicklungskonzept Kiel 
(INSEKK) 

2011 Integruotas Kylio miesto plėtros planas 

Turku 
Valtuustoryhmien välinen sopimus 
valtuustokaudelle 2009 – 2012 

2009 
Tarybos narių susitarimas (sutartis) 
2009-2012 m. laikotarpiui 

Liepoja 
Liepajas pilsetas attistibas strategija 2008 – 
2014 gadam 

2007 
Liepojos miesto plėtros strategija 2008-
2014 metams 

Iš lentelėje pateiktos medžiagos matyti, kad pasirinktuose miestuose egzistuoja ilgalaikių 
plėtros strategijų įvairovė. Kaimyninėse valstybėse (Lenkija ir Latvija) savivaldybių ilgalaikiai 
strateginiai planai yra panašaus pobūdžio kaip ir Lietuvoje. Jie panašūs savo struktūra, jų 
įgyvendinimo stebėsenai ir poveikio matavimui formuojamos stebėsenos sistemos. Tuo tarpu 
Švedijos ir Vokietijos miestams būdingos į urbanistinę plėtrą orientuotos strategijos.  

Įprasta, kad ilgalaikė plėtros strategija prasideda nuo vizijos pateikimo, tačiau tai daugiau 
būdinga tik kaimyninių valstybių savivaldybių planams. Tuo tarpu kituose miestuose dažnai miesto 
plėtros vizija pateikiama atskirai nuo dokumento (arba yra kaip savarankiškas dokumentas), o 
ilgalaikėje strategijoje pateikiami strateginiai tikslai (Kylis) arba misija (Rostokas), kai tuo tarpu 
Lietuvoje misija dažniausiai pateikiama trumpesnės trukmės, t.y. veiklos planuose. Pasirinktų 
miestų vizijos originalo arba anglų ir lietuvių kalbomis pateikiamos 2.9.3 lentelėje.  

2.9.3 lentelė. Pasirinktų miestų strategijose pateikiamos vizijos  

Miestas Originalo kalba arba angliškai Lietuviškas vertimas 

Malmė  

By the start of the 2030‘s Malmö is a city 
characterized by having had the courage to work 
hard to reach  high standards of sustainability. A 
brave city. This can be both felt and seen – in the 
city’s pulse and character and in the energy 
radiated by Malmö’s residents. Malmö is the 
place where innovative and creative businesses 
want to locate. Malmö is Sweden’s most 
international city. Its streets and city squares have 
an intense urban life while the city simultaneously 
has become cleaner and quieter. Malmö is also a 
city completely run on renewable energy. 

Prasidedant 2030 m. Malmė bus apibūdinamas 
kaip miestas, nebijantis sunkumų siekiant 
aukščiausių tvarumo standartų. Drąsus miestas. 
Tai juntama ir matoma miesto pulse, charakteryje 
ir gyventojų „spinduliuojamoje“ energijoje. 
Malmė yra vieta, kur nori įsikurti novatoriškos ir 
kūrybiškos įmonės. Malmė yra labiausiai 
tarptautiškas Švedijos miestas. Nors miesto 
gatvėse ir verda intensyvus gyvenimas, o tuo pat 
metu miestas tampa švaresnis ir ramesnis. Taip 
pat Malmė yra miestas, kuriame naudojama vien 
atsinaujinantys energijos šaltiniai.  

Gdanskas  
Gdansk atrakcyjnym miejscem zamieszkania o 
konkurencyjnej i nowoczesnej gospodarce 

Gdanskas – patraukli gyvenamoji vietovė, su 
konkurencinga ir modernia ekonomika. 

Gdynė  

A vision of Gdynia development aims: to achieve 
the durable, socially accepted and ecologically 
safe city development letting generate the 
European standards by optimal use of natural, 
human and economic resources and advantages 
of the city location. 

Tvari, socialiai priimtina ir ekologiškai saugi 
miesto plėtra,  atitinkanti Europos standartus,  
optimaliai naudojant gamtos, žmogiškuosius ir 
ekonominius išteklius bei išnaudojant miesto 
geografinės vietos privalumus. 

Rostokas Leitbild. Als zentraler Wirtschafts, Wissenschafts Misija. Kaip Meklenburgo – Pomeranijos krašto 
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Miestas Originalo kalba arba angliškai Lietuviškas vertimas 

und Kulturstandort des Landes Mecklenburg-
Vorpommern übernehmen wir zunehmend 
Verantwortung bei der Vertiefung der 
internationalen Kooperation im baltischen Raum. 
Wir profilieren uns zur Regiopole an der Ostsee 
und prägen unseren unverwechselbaren Charakter 
als weltoffene, kinder- und familienfreundliche 
und kreative Universitäts- und Hafenstadt weiter 
aus. Die Herausforderungen des demografischen 
Wandels nehmen wir an und räumen allen 
Einwohnerinnen und Einwohnern gleiche 
Chancen ein. Wir sind Vorreiter beim 
Klimaschutz und pflegen unser Image als grüne 
Stadt am Meer. 

ekonomikos, mokslo ir kultūros centras, mes 
prisiimame atsakomybę už tarptautinio 
bendradarbiavimo Baltijos regione didinimą. Mes 
laikome save regiono prie Baltijos jūros ašimi, 
esame charakterizuojami kaip atviras, draugiškas 
vaikui ir šeimai, kūrybingas, turintis universitetą 
uostamiestis. Priimame demografinių pokyčių 
keliamus iššūkius ir pripažįstame vienodas 
galimybes visiems gyventojams. Mes esame 
klimato apsaugos politikos pradininkai ir 
puoselėjame savo, kaip žalio miesto prie jūros, 
įvaizdį.  

Kylis 

Strategische Ziele: 
• Soziale Stadt 
• Kinderfreundliche Stadt 
• Klimaschutzstadt 
• Kreative Stadt 
• Innovative Stadt 

Strateginiai tikslai: 
• Socialus miestas 
• Draugiškas vaikui miestas 
• Klimato apsauga 
• Kūrybingas miestas 
• Inovatyvus miestas 

Turku  

Finland's Turku is a nationally and internationally 
attractive culture and knowledge center, which is 
an excellent quality of life as well as an 
innovative business environment. 

Turku – patrauklus nacionaliniu ir tarptautiniu 
atžvilgiu kultūros ir žinių centras, pasižymintis 
tiek puikia gyvenimo kokybe, tiek inovatyvia 
verslo aplinka. 

Liepoja  
Lepna, radoša un aktiva pilseta juras krasta, kura 
cilveki velas dzivot un stradat! 

Išdidus, kūrybingas ir aktyvus miestas jūros 
pakrantėje, kuriame žmonės nori gyventi ir dirbti! 

Toliau lentelėje pateikiama trumpa strateginio planavimo proceso analizė ir planavimui 
būdingi bruožai.  

2.9.4 lentelė. Strateginio planavimo procesai ir jiems būdingi bruožai pasirinktose savivaldybėse  

Miestas Apibūdinimas 

Malmė  

Pagrindinė strategija, apibrėžianti miesto plėtros kryptis ir prioritetus yra Malmės bendrasis 
planas. Planavimą ir statybą šalyje reglamentuojantis teisės aktas nusako, kad kiekviena 
savivaldybė privalo turėti bendrąjį planą. Bendrasis planas turi apimti visą savivaldybę, t.y. 
sausumos ir vandens teritorijas bei nustatyti sprendinius jų panaudojimui ir urbanizacijai. Tai 
išsamus planas, visapusiškas teritorijų planavimo ilgalaikėje perspektyvoje valdymo įrankis.  
Savivaldybėje visa apimantys strateginiai plėtros planai nėra rengiami – rengiamos atskiros 
studijos bei strategijos ir išsamios analizės specifinėms sritims, atskiriems sektoriams, 
geografinėms vietovėms, miesto dalims („Dialogue PM“). Sektorinių strategijų sprendiniai 
derinami su visuomene, vėliau perkeliami į bendrąjį planą.  
Bendrasis planas rengiamas žvelgiant į ilgalaikę perspektyvą. Šiuo metu vis dar rengiamas 
(atnaujinamas) planas  Malmö ÖP 2012; kur 2012 m. žymimo kaip strategijos baigimo rengti 
metai, tuo tarpu plane numatoma vizija ir veiksmai iki 2032 m.. Planas rengiamas (atnaujinamas) 
keičiantis politikų kadencijoms – naujai išrinkti politikai rengia naujas gairės miesto plėtrai arba 
atnaujina prieš tai buvusį planą. Malmėje dabartinis bendrasis planas atnaujinamas prieš tai rengtų 
planų pagrindu: 2000 metais buvo parengtas bendrasis planas su vizija iki 2032 m., numatytas jo 
atnaujinimas 2006-2010 m. Nepratęsiant laikotarpio, planas atnaujintas 2006 metais, antrasis 
atnaujinimas vyksta dabar, bus baigtas 2012 m. Taigi strateginis planavimas Malmėje yra tęstinis 
procesas, o bendrasis planas – tęstinis dokumentas, kuris nuolat atnaujinamas. 

Gdanskas  

Strateginis planas sudaromas iki nustatyto laikotarpio (šiuo atveju 1998 m. buvo suformuota 
plėtros strategija iki 2015 metų) bei atnaujinamas kad ~5 metus, dažniausiai  numatant gaires 
dešimčiai metų: pirmasis plano atnaujinimas vyko 2005 m., antrasis atnaujinimas buvo numatytas 
2010 m.. Dokumentas identifikuoja pagrindinius miesto plėtros uždavinius ir kryptis minėtam 
laikotarpiui. Tai yra fundamentali prielaida darnios plėtros principais paremtam miesto plėtros 
planavimui, kuris taps ilgalaikio ekonominio augimo pagrindu. Strateginis dokumentas buvo 
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sudarytas bendradarbiaujant su įvairių sričių atstovais ir suinteresuotais gyventojais. Atnaujinus 
planą jame numatomi nauji (arba atnaujinami, koreguojami) prioritetai, tikslai, uždaviniai, kurie 
įgyvendinami per programas. Pastarajame plane buvo numatytos įgyvendinti 22 programos, 
kurias sudaro šios sudėtinės dalys: 

• Ryšys su kitomis programomis 
• Partneriai 
• Strateginiai tikslai, kurių siekiama įgyvendinat programą 
• Tiesioginės išlaidos 
• Miesto vaidmuo 
• Naudos gavėjai 
• Ketinami pasiekti išmatuojami rezultatai 
• Laukiamas poveikis 

Gdynė  

Pirmasis strateginis planas Gdynėje buvo patvirtintas 1998 m., jame buvo apibrėžti prioritetai ir 
tikslai, kurių įgyvendinimas užtikrintų ilgalaikį ekonominį ir socialinį Gdynės vystymąsi. Šiuo 
metu Gdynėje galiojantis dokumentas – Gdynės strateginis planas 2003-2013 metams. Rengiant 
šį planą buvo atliekama socio-ekonominės situacijos ir išorės pokyčių analizė, jos pagrindu 
formuojami (koreguojami, atnaujinami) miesto plėtros tikslai. Strategijos sprendiniai vėliau 
perkeliami į vidutinės trukmės programinius dokumentus. Rengiant Gdynės strateginį planą 2003-
2013 m., buvo iškeltas uždavinys jo sprendinius suderinti su ES politika (tai sąlygojo Lenkijos 
įstojimas į ES ir ES struktūrinių lėšų pritraukimas). Efektyviam plano įgyvendinimui buvo 
sukurta monitoringo sistema, numatant kokius konkrečius rodiklius siekiama pagerinti laikotarpio 
pabaigoje. Buvo siekiama, kad planas atitiktų regioninius (pvz. „Pamario regioninės plėtros 
strategija“, patvirtinta 2000 m.) bei nacionalinius plėtros strateginius dokumentus ir juos 
papildytų. Strateginiai planai Gdynėje rengiami laikantis socialinės partnerystės principų, 
bendradarbiaujant su vietos bendruomene, viešojo ir privataus sektoriaus įstaigomis ir įmonėmis.   

Rostokas 

Rostoko pagrindinis strateginis plėtros dokumentas – plėtros gairės, kurių sprendiniai vėliau 
perkeliami į bendrąjį miesto planą. Miestas patvirtina plėtros viziją 15 m. perspektyvai. Miesto 
plėtros gairės atnaujinamos kas 10 metų, orientuojamasi į erdvinį miesto planavimą. 
Suformulavus bendrąjį ilgalaikį mieto plėtros tikslą (viziją), rengiamos minėtos gairės, kuriose 
aprašomi atskiri tikslai bei veiksmai šiems tikslams pasiekti. Veiksmai taip pat numatomi 10-15 
m. perspektyvai. Šios miesto plėtros gairės įtraukia visas įstaigas ir organizacijas, numatoma 
objektyvi jų veiksmų vertinimų sistema.  
1995 m. Rostoko mieste nuspręsta įgyvendinti Agenda 21 (1992 m. Jungtinių tautų priimta 
Darnaus vystymosi veiksmų programa) uždavinius vietos lygmeniu. Tuo tikslu 1996-1997 m. 
buvo pradėtos rengti naujos Rostoko miesto darnios plėtros gairės, kurios patvirtintos 1999 m. 
Šių gairių rengimo proceso metu vyko daug viešų diskusijų, teikiami pasiūlymai, gairės keletą 
kartų koreguojamos, nuolat atnaujinamos. Daug dėmesio skiriama tarpsektoriniams tyrimams, 
gyventojų nuomonės apklausoms bei viešam derinimui. Antrosios plėtros gairės pradėtos rengti 
2010 m., rengimo procesas tęsiasi iki šiol (2012 m. pr.).   

Kylis 

Pagrindinis ilgalaikis miesto plėtros dokumentas - Integruotas Kylio miesto plėtros planas, kurį 
papildo atskiros galimybių studijos, sektoriniai bei teritoriniai tyrimai ir planai ir pan. Planas, 
priklausomai nuo situacijos, rengiamas su konsultantų pagalba arba savarankiškai. Šiuo metu 
(2011-2012 m.) rengiamas naujas Integruotas Kylio miesto plėtros planas. Plano sprendiniai 
orientuoti į urbanistinę miesto plėtrą, tuo pačiu sprendžiant ekonomines ir socialines miesto 
problemas.  

Turku  

Turkui vizija numatoma 10 metų į priekį. Turku miesto valdymas ir kontrolė remiasi tarp Tarybos 
grupių sudaryta sutartimi, kurioje numatytos Tarybos kadencijos metu vykdomos politikos gairės. 
Jomis remiantis suformuojamos atskirų sričių programos (orientacinis skaičius – 8), programų 
įgyvendinimo stebėsena atliekama kasmet, tuo pačiu, atsižvelgiant į rezultatus ir besikeičiančius 
poreikius, numatant jų įgyvendinimo pokyčius. Turku miesto sutartis ir programos skirstomos į 3 
pagrindines temas (prioritetus): miesto patrauklumas ir konkurencingumas, gyventojų gerovė, 
subalansuotas išteklių valdymas ir kontrolė. Pirmosios dvi temos yra susijusios su paslaugomis 
mieste, trečioji – su ištekliais ir jų plėtra. 

Liepoja  

Strateginis planas rengiamas 7-ių metų laikotarpiui. Kartu su planu rengiama plano įgyvendinimo 
stebėsenos sistema, kurioje numatoma kelių lygmenų rodiklių sistema, pateikiama informacija 
apie esamą situaciją ir planuojamus pokyčius (skaitine išraiška) . Atliekant plano įgyvendinimo 
stebėseną numatoma vertinti 13 poveikio rodiklių, o veiklos ir rezultatų rodikliai suskirstyti ne 
pagal prioritetus ar tikslus, bet pagal sritis ir sektorius (pvz. kultūra, viešasis valdymas, 
transportas ir pan.).  
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Plane naudojami šie poveikio rodikliai: gyventojų skaičius; vidutinis gyventojų amžius; fizinių 
asmenų pajamų mokesčio suma/gyv., gyventojų tankumas; vidutinė žemės vertė; nedarbo lygis; 
ekonomiškai aktyvių įmonių skaičius, tenkantis 1000-iui gyventojų; nefinansinės gyventojų 
investicijos; BVP /gyventojui; BVP augimas; biudžeto pajamos; raidos indeksas. 

 

Toliau iš anksčiau analizuojamų miestų pasirenkami du – Malmė (Švedija) ir Kylis 
(Vokietija), kurių strateginio planavimo procesai analizuojami detaliau.  

2.9.1. Strateginis planavimas Malmės miesto savivaldybėje  

Malmė - trečiasis pagal dydį Švedijos miestas, esantis piečiausioje šalies provincijoje 
Skonėje (Skåne). Tai vienas anksčiausiai industrializuotų Skandinavijos miestų, kuriame šiuo metu 
buvusi industrinė miesto praeitis tampa aukščiausios klasės tvarių (angl. sustainable) projektų 
dalimi. Dar XX a. pabaigoje mieste pradėta atsisakyti senų pramonės objektų ir iš esmės keisti 
miesto aplinką bei įvaizdį. Malmės Universiteto mokslininkai bei miesto savivaldybė kartu su 
įvairiomis statybų ir technologijų kompanijomis ėmė kartu projektuoti ateities miestą, kurio vizitine 
kortele būtų itin švari ir jauki Skandinaviško stiliaus aplinka. Kadangi Malmėje yra daug krantinių 
bei gana atvirų įlankų, kanalų, o jose buvo gausu neefektyviai naudojamų prieplaukų ir kitų 
industrinių objektų, prioritetas skirtas būtent tai teritorijai. „Västra Hamnen“, „Dockan“, „Norra 
Hamnen“ – tai tik dalis jau įkurtų ir plečiamų projektų, kurie jau yra tik dalis užsibrėžto tikslo - iki 
2020 tapti klimatui „draugišku“ miestu, o iki 2030-ųjų - miestu, kuriame naudojami tik 
atsinaujinantys energijos šaltiniai17 

Kaip buvo minėta aukščiau, pagrindinė strategija, apibrėžianti  Malmės miesto plėtros 
kryptis ir prioritetus yra Malmės bendrasis planas. Tai visuotinė strategija, kurią papildo atskiri 
sektoriniai tyrimai, studijos, atskirų sektorių strategijos. Ši strategija derinama su atskirų sričių, 
sektorių atstovais, taip į planą integruojami ne tik infrastruktūriniai, bet ir „minkštieji“ sprendimai.   

Pirmieji žemėnaudos planai Malmėje buvo parengti 1956, 1966 ir 1980 m., vadovaujantis 
1947 m. statybos įstatymu. 1990 m. parengtas naujas išsamus miesto urbanistinės plėtros planas, 
kuris rėmėsi jau 1987 m. išleistu nauju Statybos įstatymu. Malmės bendrojo plano tikslas – 
numatyti savivaldybės žemės ir vandenų naudojimo gaires bei miesto plėtros kryptis. Detalusis 
planas – tai strateginis dokumentas su numatytais konkrečiais tikslais turi veikti kaip gairės priimant 
sprendimus įvairiais savivaldybės lygmenimis. Bendrasis planas turi būti suderintas su valdžios 
institucijomis, kaimyninėmis savivaldybėmis ir kitomis suinteresuotomis ir susijusiomis 
organizacijomis bei asmenimis. 

Malmės vystymosi kryptys ir planų specifika 

1956 m. Malmės bendrasis planas. Plano rengimo darbai prasidėjo 1940-aisiais. 
Planavimo perspektyva buvo numatoma 25-eriems metams į priekį. Pokario laikotarpiu sparčiai 
augo Malmės gyventojų skaičius, todėl buvo jaučiamas didelis poreikis plėsti gyvenamąjį fondą, 
pramonės, paslaugų ir viešąją infrastruktūrą. Buvo būtina plėsti miesto ribas ir numatyti naujų 
urbanistinių centrų sukūrimą. Taip pat sprendinius ir planavimo procesą įtakojo ir gretimų 
savivaldybių kūrimasis. Daug dėmesio buvo skiriama situacijos analizei – vykdomi moksliniai 
tyrimai, sudaromos darbo grupės atskiriems klausimams spręsti. Itin didelis dėmesys buvo 
skiriamas ekonominių sąlygų gerinimui, transporto plėtrai, siekiant neprarasti miesto savasties, 
autentiškumo.   

                                                 
17 Miestai.net informacija 
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1966 m. Malmės bendrasis planas. Pagrindiniai darbai buvo peržiūrėti ir pakoreguoti 
1956-1970 m. Malmės bendrojo plano sprendinius. Poreikis atnaujinti planą kilo dėl sparčios verslo 
sektoriaus plėtros, kuri įtakojo gyventojų skaičiaus, o tuo pačiu ir gyvenamojo būsto poreikio 
augimą, transporto srautų didėjimą. Plano atnaujinimo metu daug diskusijų kėlė pastatų 
aukštingumas. 

1980 m. Malmės bendrasis planas. 1972-1975 m. atlikta nemažai su Malmės plėtra 
susijusių įvairių sektorinių tyrimų. Jais vadovaujantis 1976-1977 m. parengtas naujasis Malmės 
bendrasis planas, kuris po ilgų diskusijų ir pataisymų visuomenei pristatytas 1980 m. Pastarojo 
plano sprendiniai buvo įtakoti šių veiksnių: 

• Sprendimas nedidinti Malmės miesto teritorijos ploto; 

• Malmės mieste ir regione sumažėjo gyventojų skaičiaus augimo tempas; 

• Sumažėjęs užimtumas gamybos sektoriuje; 

• Didesnis plėtros reguliavimas valstybiniu lygmeniu, sugriežtintas žemės valdymas. 

Šis planas buvo daug išsamesnis nei ankstesnieji Malmės planai. Plane pagrindiniai 
sprendiniai orientuoti į apgyvendinimo plėtrą  miesto centre, siekiama vystyti universalų, 
koncentrinį miestą. Nuspręsta planą kasmet atnaujinti. Planas daugiausia kritikos sulaukė dėl to, kad 
jame mažai dėmesio buvo skiriama energetikos, atliekų tvarkymo, paveldo priežiūros ir transporto 
klausimams.  

1990 m. Malmės bendrasis planas. Plano atnaujinimo darbai buvo prasidėti 1986 m., 
subūrus suinteresuotų asmenų „miesto plėtros“ grupę. Itin detaliai buvo analizuojami atskiri 
sektoriai; analizių ir tyrimų rezultatai, plano eskizai, diskusijų protokolai buvo plačiai viešinami, 
derinami su įvairiomis suinteresuotomis įstaigomis bei organizacijomis. Planas patvirtintas 1990 m. 
Plano rengimo prielaidos: 

• Išaugo netikrumas dėl miesto plėtros perspektyvos. Išaugusios aplinkosaugos 
problemos ir naujai išleistas gamtinių išteklių apsaugos įstatymas įpareigojo 
savivaldybę spręsti šias problemas ir kurti ekologišką bendruomenę.     

• Besikeičiant miesto uosto teritorijos panaudojimui, miesto atnaujinimui nuspręsta 
išnaudoti pakrantes.   

Plano rengimui ir jo sprendiniams didelę įtaką darė iki tol atlikti moksliniai tyrimai, parengti 
kiti planai, galimybių studijos: dalyvavimas valstybinėse aprūpinimo būstu programose, 1984 m. 
patvirtinta želdinių programa, parengti Malmės energijos vartojimo ir Eismo planai (1990 m.). 

Šiame plane didesnis dėmesys nei anksčiau skiriamas aplinkosaugos ir architektūros 
klausimams. Planas daugiausia kritikos sulaukė dėl to, kad planuojant transporto, pramonės, 
prekybos plėtrą ir priimant atitinkamus su šių sektorių infrastruktūra susijusius sprendimus per 
mažai atsižvelgiama į regioninę plėtrą, trūko bendro, tarpsavivaldybinio požiūrio ir planavimo.  

Vyravo skirtingos nuomonės apie siekį paversti ne iki galo utilizuotą senąjį uostą ir 
pramonines teritorijas į mišrias zonas. Kai kurie matė galimybę ten sukurti patrauklias 
gyvenamąsias zonas – su pastarosiomis būtų patogus susisiekimas, taip pat nereikėtų plėsti miesto 
savivaldybės teritorijos ieškant naujų galimybių gyvenamojo būsto plėtrai. Tačiau buvo 
nuogąstaujančių, kad tokia konversija sustabdys verslo plėtrą, įtakos investicijų į uostą mažėjimą ir 
sumažins darbo vietų skaičių. Rengiant planą priimtas sprendimas konversiją planuoti ilgalaikėje 
perspektyvoje didesnį dėmesį kreipiant į esamas sąlygas.   

2000 m. Malmės bendrasis planas. 1996 m. Malmės miesto tarybos sprendimu pradėtas 
rengti naujasis bendrasis planas. Plano rengimo proceso metu vyko itin daug pristatymų, diskusijų, 
kitų viešinimo veiklų. Parengtas planas buvo žymiai detalesnis nei ankstesni planai.  
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Šio plano tikslas buvo plėsti apgyvendinimą ir darbo vietas, tuo pačiu nekeičiant miesto 
veido ir išnaudojant visus miestui būdingus privalumus, Malmės centrinio uosto ir pramoninėse 
teritorijose yra nemažai nebenaudojamų plotų, kurie, pakeitus jų paskirtį, galėtų būti pritaikyti 
apgyvendinimui, ofisams ir paslaugų teikimui. Tai ne tik padidintų šių teritorijų patrauklumą, bet ir 
sumažintų žemės ūkio paskirties žemės naudmenų panaudojimo apgyvendinimui poreikį.  

Anksčiau planuota (1990 m. plane) analogiška senojo uosto konversija jau įgyvendinama. 
Buvę pramoniniai objektai sėkmingai panaudojami kaip architektūriniai gyvenamųjų vietovių 
elementai. Daug dėmesio ir investicijų numatoma transporto infrastruktūros plėtrai.  

Pagrindiniai miesto gamtiniai resursai – tai pakrantė, todėl numatomas geresnis jau 
išnaudojimas ateityje, ją sutvarkant ir įrengiant rekreacijos reikmėms.  Ženkliai pasikeitė (pagerėjo) 
situacija aplinkosaugos srityje, todėl šiame plane tam skiriama dar daugiau dėmesio.  

Šiuo metu yra rengiamas 2012 m. Malmės bendrasis planas, kuriame numatoma miesto 
plėtros iki 2032 m. perspektyva. Šio plano rengimo procesas, kaip i ankstesnių planų, tęsiasi ne 
vienerius metus. Plano rengimo proceso veiklų išdėstymas laike vaizduojamas 2.9.1.1 paveiksle.  
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2.9.1.1 pav. Bendrojo plano rengimo procesas Malmės miesto savivaldybėje 

2010 2011 2012 2013 
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
      1               2            3     
      
  

Savivaldybės taryba patvirtinta 
konsultacinį (pirminį) dokumentą 

 
  

Savivaldybės taryba patvirtina 
viešai suderintą dokumentą   

Savivaldybės taryba priima ir 
tvirtina bendrąjį planą 

                                      
Strategijos rengimo 

planavimas 
                                

      Dialogo etapas I: 
konsultacijos 

                         

Pasiūlymų viešinimas                  
                     Dialogo etapas II: 

viešinimas 
            

                          Sprendinių 
koregavimas ir jų 

derinimas 

     

                                  
Įgyvendinimas 

 

Šaltinis: www.malmo.se 
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Plane numatomi įgyvendinti veiksmai ateinančioms dviems dekadoms. Pagrindinis Malmės 
tikslas – būti patraukliu ir tvariu miestu socialiniu, ekologiniu ir ekonominiu aspektais. Planuojama, 
kad mieste ženkliai padidės gyventojų skaičius (apie 100 tūkst.), o tai reiškia, kad išaugs būsto, 
darbo vietų ir viešųjų paslaugų paklausa. Tikslas yra sukurti tvirtą ir ilgalaikę tvarią struktūrą 
augančios populiacijos poreikiams patenkinti, tuo pačiu didinant miesto patrauklumą. Aukščiausiu 
prioritetu laikomas ekonomikos stiprinimas, užtikrinant gyvenimo kokybę Malmės gyventojams. 
Siekiama, kad Malmė, bendradarbiaujant su šalia esančiais dviem dideliais miestais – Lundu bei 
Danijos sostine Kopenhaga, būtų regiono konkurencingumo augimo variklis.  Malmės miesto 
plėtros koncepcija grafiškai vaizduojama 2.9.2 paveiksle.  

 2.9.1.2 pav. Malmės miesto plėtros koncepcija 

 
www.malmo.se 

Miesto strategija apima ilgalaikę plėtros perspektyvą bei apibrėžia strateginius tikslus ir 
uždavinius. Numatytos atskirų sektorių plėtros strategijos tematiškai „persidengia”, tarpusavyje 
sąveikauja ir viena kitą papildo. Bendrajame plane jos sukonkretinamos, priimami atskiras sritis 
integruojantys sprendimai, kurie virsta plėtros gairėmis ir konkrečiais numatytais veiksmais. Šiuo 
metu yra parengti su visuomene suderinti pagrindiniai teiginiai, į ką turėtų būti nukreipta Malmės 
miesto plėtros strategija, kokios pagrindinės numatomos plėtros kryptys / sritys.  

2.9.1.1 lentelė. Malmės miesto plėtros kryptys / sritys 

Pagrindiniai 
strateginiai teiginiai 

(prioritetai)  
Siekiai (tikslai) 

Malmė turėtų būti 
glaudus, tankus ir 
įvairiapusis miestas 

• Malmė toliau auga viduje, nekeičiant miesto ribų (plotas, apribotas išorinio greitkelio). 
• Tiek naujose, tiek senose miesto dalyse planuojant infrastruktūros plėtrą siekiama 

užtikrinti pastatų įvairovę ir daugiafunkciškumą.  
• Malmė turi būti glaudus miestas, užtikrinant gerą susisiekimą tarp atskirų jo dalių. 
• Didėjant miesto patrauklumui, čia gyvens ir dirbs vis daugiau žmonių, taip bus 



Klaipėdos miesto strateginis plėtros planas 2013-2020 metams 

139 

Pagrindiniai 
strateginiai teiginiai 

(prioritetai)  
Siekiai (tikslai) 

sukuriamas geresnė paslaugų, prekybos ir viešojo transporto pasiūla. 

Malmės socio-
ekonominės plėtros 
stiprinimas 

• Skiriant ypatingą dėmesį ir sukuriant reikiamą infrastruktūrą įvairioms veikloms, mokslui 
ir tyrimams, bus sukuriama daugiau darbo vietų. Taip didės Malmės patrauklumas, 
miestas bus visiems atviresnis. 

• Planuojant turi būti atsižvelgiama į  viešųjų visuomenės poreikių tenkinimą, ypač kalbant 
apie ikimokyklinio ugdymo įstaigas ir bendrojo lavinimo mokyklas.  

• Miestas turi plėtotis kaip demokratijos ir kultūros židinys, todėl planuojant miesto plėtrą 
būtina numatyti patrauklias susibūrimų vietas ir skatinti judėjimą visoje teritorijoje. 

• Lyčių lygybė turi būti svarbus aspektas visose planavimo stadijose. 
• Planuojant turi būti atsižvelgiama į vaikų ir pagyvenusių asmenų poreikius bei 

sprendžiamos piliečių saugumo ir prieinamumo problemos.  

Poveikio aplinkai 
mažinimas  

• Malmė turi tapti mažiau išteklių suvartojantis ir energetikai efektyvus miestas. To 
siekiama kuriant tankų miestą. 

• Gamtos ištekliai turi būti naudojami juos tausojant. Žemės ūkio naudmenos ir vertingos 
gamtos teritorijos turi būti apsaugotos. 

• Planuojant teikiama pirmenybė vietoje gaminamai energijai, naudojant atsinaujinančius 
energijos šaltinius, pavyzdžiui, vėjo energiją. 

• Planuojant pirmenybė teikiama uždaro aplinkos ciklo projektams. 

Regioninio augimo 
variklis 

• Malmė plečiasi kaip regioninis užimtumo ir turizmo centras. 
• Malmė ir Kopenhaga tampa viena ištisinė metropolinė zona, kurioje koja kojon eina 

augimas ir plėtra. 
• Stiprinamas bendradarbiavimas su Pietvakarių Skåne savivaldybėmis. Malmės ir Lundo 

savivaldybės stiprina bendradarbiavimą planavimo ir infrastruktūros srityse.  
• Skatinamas didesnis mobilumas ir prieinamumas tiek regioniniu, nacionaliniu ir 

tarptautiniu mastu.  

Į visuomenę orientuoti 
transporto sprendimai 

• Pagrindinės judėjimo formos – pėsčiomis, dviračiai ir viešasis transportas. 
• Viešojo transporto ir miesto infrastruktūros planavimas turi būti glaudžiai susiję. 

Skatinama transporto rūšis – tramvajai.  
• Planavimas turi prisidėti prie tvaraus automobilių eismo ir transporto sprendinių. 
• Gatvės turi atspindėti patrauklų miesto gyvenimą bei būti funkcionalios. 

Žalio miesto strategijos 

• Vienas miesto tankumo aspektų – žaliųjų plotų gausinimas. Kuriami žalesni, 
ekologiškesni gyvenamieji mikrorajonai ir gatvės.  

• Siekiant žemės panaudojimo efektyvumo, parkai ir viešosios erdvės turi būti multi-
funkciniai. 

• Malmės įvaizdis kaip „Parkų miestas“ turi būti stiprinamas ir toliau planuojant aukštos 
kokybės parkų ir skverų įrengimą.  

Kaimiškos vietovės, jūra 
ir pakrantė 

• Malmės kraštovaizdis turi būti saugomas, tačiau atviras pasikeitimams tiek formos, tiek 
funkcine prasme.  

• Sudaromos sąlygos didinti biologinę įvairovę. 
• Kuriant rekreacijos bei turizmo objektus, kaimiškos vietovės ir pakrantės tampa 

patraukliomis apsilankymo vietomis. 
• Kuriamas pakrantės apsaugos dėl kylančio jūros lygio planas. 

Miesto charakteris, 
aplinka ir architektūra  

• Malmės patrauklumas stiprinamas kuriant aukštos kokybės vizualinį miesto vaizdą. 
• Kuriamos „gyvos“, patrauklios miesto erdvės kultūrinių, socialinių poreikių tenkinimui. 
• Stiprinamas miesto patrauklumas didelį dėmesį skiriant aplinkai šalia vandens. 
• Darni statyba dabarties ir ateities kartoms. Stiprinti miesto charakterį ir pabrėžti Malmės 

istorinį paveldą. 

www.malmo.se 

Siekiant įgyvendinti strategijoje numatytus tikslus, miesto plėtra planuojama  numatant 
įgyvendinti tam tikrus projektus (gyvenamųjų rajonų plėtra, industrinių zonų konversija, švietimo 
įstaigų plėtra, transporto plėtra ir pan.). Plano įgyvendinimas stebimas vertinant projektų 
įgyvendinimo lygį ir atitikimą planui. Siekiami rodikliai dažniausiai numatomi sektorinėse studijose 
ir planuose. Pasiekimų rodikliai pateikiami atskirose, su tam tikru sektoriumi susijusiose ataskaitose 
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(nėra bendros, visuotinės ataskaitos). Malmės atveju didžiausias dėmesys skiriamas aplinkosaugos 
rodiklių stebėsenai.  

2.9.2. Strateginis planavimas Kylio miesto savivaldybėje  

Kylis – Šlėzvigo-Holšteino federalinės žemės sostinė, šiaurės Vokietijos populiariausias 
miestas, kuriame, 2010 m. duomenimis, gyveno  239,5 tūkst. gyventojų. 

Kylis yra apie 90 kilometrų nutolęs nuo Hamburgo. Dėl patogios geografinės padėties –
miestas yra šiaurinėje Vokietijos dalyje, Jutlandijos iškyšulio pietryčiuose ir Baltijos jūros 
pietvakariuose – tapo vienu pagrindiniu Vokietijos laivybos centru. Miestas garsėja kaip įvairių 
tarptautinių buriavimo renginių vieta. Garsiausias iš jų kasmetė „Kylio savaitė“  – didžiausias 
buriavimo renginys pasaulyje. Kylyje vyko  1936 m. bei 1972 m. vasaros Olimpinių žaidynių 
buriavimo varžybos. 

Kylis yra Vokietijos laivyno Baltijos flotilės buveinė ir vis dar yra didelis aukštųjų 
technologijų laivų statybos centras. Kylyje yra įsikūręs Kylio universiteto Jūreivystės mokslų 
Leibnico institutas (IFM-GEOMAR). Dėl Kylio fiordo ir judriausio pasaulyje dirbtinio vandens 
kelio – Kylio kanalo, miestas yra svarbus jūros transporto centras. Iš čia išvyksta daug keleivinių 
keltų į Švediją, Norvegiją ir kitas šalis.  Kylio uostas taip pat yra svarbi kruizinių laivų, 
plaukiojančių  Baltijos jūroje, prieplauka. 

Antrojo pasaulinio karo metu Kylis išliko viena svarbiausia Vokietijos Reicho jūrų baze ir 
laivų statybos centru. Dėl savo karinio jūrų laivyno statuso ir  buvimo povandeninių laivų statybos 
vieta, miestas buvo labai bombarduojamas.  Buvo sugriauta 80 % senamiesčio, 75 % miesto centro 
ir 83 % pramoninio rajono.  

Kaip ir kiti smarkiai sugriauti Vokietijos miestai, po karo Kylis buvo atstatytas. 1946 m. jis 
buvo paskelbtas Šlėzvigo – Holšteino vyriausybės būstine, 1952 m. oficialiai tapo federalinės žemės 
sostine. 

Šiandien Kylis vėl yra svarbus Vokietijos laivybos centras, pasižymintis aukštų technologijų 
karinių ir civilini ų  laivų statyba, povandeninių laivų konstravimu.  IFM-GEOMAR  yra vienas iš 
trijų svarbiausių Europos jūrinių mokslų institucijų, veikiančių Kylyje.  Mieste veikia daug tyrimo 
institutų, tame tarpe ir Kylio Universitetas, kuris yra seniausias, didžiausias ir garbingiausias 
universitetas federalinėje žemėje. 

Kylio ekonomikoje dominuoja aptarnavimo sektorius, transportas ir jūrinė industrija.  2005 
m. bendrasis vidaus produktas Kylyje vienam gyventojui sudarė 35.618 Eur ir viršijo Vokietijos 
nacionalinį vidurkį, bei buvo 159 % buvo didesnis už Europos Sąjungos vidurkį. 

Pagrindinis ilgalaikis miesto plėtros dokumentas - Integruotas Kylio miesto plėtros 
planas, kurį papildo atskiros galimybių studijos, sektoriniai bei teritoriniai tyrimai ir planai ir pan. 
Planas, priklausomai nuo situacijos, rengiamas su konsultantų pagalba arba savarankiškai. Šiuo 
metu (2011-2012 m.) rengiamas naujas Integruotas Kylio miesto plėtros planas. Plano sprendiniai 
orientuoti į urbanistinę miesto plėtrą, tuo pačiu sprendžiant ekonomines ir socialines miesto 
problemas.  Į šio plano rengimo procesą siekiama įtraukti kuo daugiau visuomenės atstovų ir 
suinteresuotų asmenų. Kaip pažymėjo Kylio miesto savivaldybės administracijos atstovai, dėl Kylio 
miesto dydžio yra per sudėtinga rengti bendras viešas diskusijas, todėl savivaldybė planuoja rengti 
atskirus susitikimus skirtingose miesto dalyse, taip pat susitikti atskirai su skirtingų sektorių 
atstovais.  

Plano rengimo metodologija. Naujoji miesto plėtros strategija (planas) rengiama remiantis  
senuoju planu. Visų pirma atliekami aplinkos tyrimai, analizės, rengiama kiekvienos strateginės 
srities SSGG ir vaizduojama grafiškai teminiuose žemėlapiuose. Vertinimas atliekamas 
vadovaujantis šiais kriterijais:  
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• Miesto plėtros principų laikymasis; 
• Visuomenės poreikių tenkinimas; 
• Miesto potencialo ir unikalumo išnaudojimas; 
• Sinergetinis efektas (įvairių sektorių ir veiklų integracija). 

Planuojant Kylio miesto urbanistinę plėtrą laikomasi šių principų:  

• Kylis, kaip miestas auga ir plečiasi viduje, savo teritorijos ribose. Siekiama 
maksimaliai išnaudoti visą teritoriją atsižvelgiant į gamtines sąlygas. 

• Urbanistinė struktūra ir diferencijuota urbanistinė plėtra. Kylyje puoselėjama atskirų 
mikrorajonų, vietovių charakterių įvairovė, siekiama išsaugoti kiekvienos vietovės 
identitetą ir skatinti jo plėtrą.  

• Policentrinė urbanistinė struktūra.  
• Urbanizuotas ir „gyvas“ miesto centras. 

Integruotame Kylio miesto plėtros plane miesto vizija nėra pateikiama, ji pakeista 
strateginiais tikslais. Kylis ateityje matomas kaip: 

• Socialus miestas 
• Draugiškas vaikui miestas 
• Klimato apsauga 
• Kūrybingas miestas 
• Inovatyvus miestas  

Taip pat numatoma, kurių miesto dalių ar sektorių plėtrai turėtų būti teikiamas prioritetas. 
Šiuo atveju buvo nustatyti tokie prioritetai: 

• Socialinė sritis 
• Miesto centras 
• Fiordai (įlankos) 
• Pietų Kylis 
• Tinklų infrastruktūra  

 Siekiant suderinti tarpusavyje strateginius tikslus bei uždavinius ir jų įgyvendinimą, 
numatomi bendri, kelis sektorius apimantys arba siejantys projektai. Nuspręsta, kad didžiausias 
dėmesys turėtų būti skiriamas: 

• Miesto pozicionavimo šalyje stiprinimui; 
• Mokslinės bazės stiprinimui; 
• Jūrų pramonės stiprinimui; 
• Energetikos ir aplinkosaugos ekonomikos stiprinimui; 
• Bendradarbiavimo Kylio fiordų regione stiprinimui; 
• Kūrybinės industrijos stiprinimui; 
• Numatytų infrastruktūros objektų naudojimui. 

 
Rengiant Integruotą Kylio miesto planą buvo remiamasi anksčiau atliktais tyrimais, 

galimybių studijomis bei sektorinėmis strategijomis ir koncepcijomis. Dalis jų pateikiama 2.9.2.1 
lentelėje.  

2.9.2.1 lentelė. Integruotą Kylio miesto plėtros planą papildantys dokumentai 

Planai ir strategijos Rengimo metai 

Integruotas socialinės miesto plėtros veiksmų planas 2007, 2009 
Būsto rinkos koncepcija  2007 
Transporto plėtros planas 2008 



Klaipėdos miesto strateginis plėtros planas 2013-2020 metams 

142 

Planai ir strategijos Rengimo metai 

Turizmo koncepcija  2008 
Kultūros politikos gairės  2008 
Mažmeninės prekybos plėtros koncepcija  2008 
Asmenų su negalia įtraukimo į visuomenę koncepcija   2007, atnaujinta 2011 
Slaugos ir ligonių priežiūros planas  2005 
Rekomendacijos dėl migracijos Kylio mieste 2006 
Viešbučių rinkos studija 2009 
Biurų rinkos studija 2009 
Apšvietimo koncepcija  2009 
Miesto plėtros koncepcija 2010 
Kylio energetikos ir klimato apsaugos koncepcija  2008 
Decentralizuoto energijos tiekimo koncepcija 2010 

Šaltinis: http://www.kiel.de/ 

Visos minėtos strategijos, studijos ir koncepcijos sąveikauja tarpusavyje, tai atsispindi ir 
Integruotame Kylio miesto plėtros plane.  

2.9.3 pav. Strateginių tikslų, sektorių ir prioritet ų sąveika Integruotame Kylio miesto plėtros 
plane 
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Remiantis numatytais plėtros prioritetais nustatomi pagrindiniai vykdytini projektai. Plane 
pateikiami trumpi jų aprašymai, nurodant tikslą, artimiausius veiksmus, atsakingus vykdytojus, 
numatoma išlaidas ir jų finansavimo šaltinius.  

Kaip buvo minėta, naujasis Integruotas Kylio miesto plėtros planas šiuo metu yra rengimo 
stadijoje. Šiuo metu yra numatyta eilė projektų, kurie turėtų būti įgyvendinami iki 2013 m. imtinai. 
Numatoma, kad pirmasis strategijos įgyvendinimo vertinimas bus atliekamas 2015 m.m tačiau 
vertinimo metodika nepateikiama.  

2.9.3. Pagrindinės išvados  

Susipažinus su dalies miestų, kurie VASAB 2010 miestų klasifikacijoje priklauso Baltijos 
regiono rango miestams (Malmė (Švedija), Gdanskas (Lenkija), Gdynė (Lenkija), Rostokas 
(Vokietija), Kylis (Vokietija), Turku (Suomija), Liepoja (Latvija)), ilgalaikėmis plėtros 
strategijomis bei strateginio planavimo procesu, galima teigti, kad nors visi miestai yra valstybėse, 
kurios yra pakankamai arti viena kitos ir priklauso toms pačioms jungtinėms struktūroms (t.y. 
VASAB) bei iš dalies bendrai planuoja atskirų sričių plėtrą, pasižymi gana skirtingomis strateginio 
planavimo sistemomis. Planai skiriasi tiek savo pobūdžiu, tiek struktūra.   

Kaimyninėse valstybėse (Lenkija ir Latvija) savivaldybių ilgalaikiai strateginiai planai yra 
panašaus pobūdžio kaip ir Lietuvoje. Jie panašūs savo struktūra, jų įgyvendinimo stebėsenai ir 
poveikio matavimui formuojamos stebėsenos sistemos. Urbanistinės plėtros planavimui atskirai  
rengiami bendrieji planai. Pagal poreikį rengiamos sektorinės galimybių studijos ar atskirų sričių 
strategijos, kurių pagrindu rengiami / atnaujinami plėtros planai. 

Tuo tarpu Švedijos ir Vokietijos miestams būdingos į urbanistinę plėtrą orientuotos 
strategijos. Šios strategijos (integruoti planai, bendrieji planai)  - tai tęstinio planavimo dokumentai, 
rengiami remiantis anksčiau parengtomis strategijomis bei papildomai atliktais tyrimais, atskirų 
sektorių strategijomis, galimybių studijomis, plėtros koncepcijomis. Itin daug dėmesio skiriama 
strategijų viešinimui ir sprendimų su visuomene derinimui.  

Taip pat verta paminėti ir strateginių plėtros krypčių skirtumus, kurie kyla dėl skirtingo 
valstybių išsivystymo lygio. Visi miestai siekia didinti savo patrauklumą – tiek siekiant sukurti 
palankias sąlygas gyvenimui, tiek verslo sektoriaus vystymui. To siekdami, miestai, esantys labiau 
išsivysčiusiose šalyse, orientuojasi daugiau į aplinkosaugą (Malmė, Kylis) bei išskirtinių objektų 
vystymą (Malmė), tuo tarpu miestai, esantys šiek tiek mažiau išsivysčiusiose šalyse orientuojasi į 
esamų problemų sprendimą.  
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