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Laikas bėga stebėtinai greitai. 2001-aisiais metais patvirtintas Klaipėdos miesto plėtros strateginis planas
dešimties metų laikotarpiui šiandien pareikalavo gana didelių permainų. Jūsų rankose – jau antroji Klaipėdos
miesto plėtros strateginio plano redakcija.
Kaip liudija kasmet rengiamos plano stebėsenos ataskaitos, nemažai jo planų, sumanymų įgyvendinta
anksčiau, o kitos dalys, pasikeitus aplinkybėms, prarado aktualumą. Praėjus šešeriems metams po patvirtinimo, nuspręsta atnaujinti dokumentą, papildant jį naujais veiksmais.
Strateginiame plane formuojama Klaipėdos vizija – gyvas jūrinis miestas, atviras pažangai ir pokyčiams
visose gyvenimo srityse.
Plane numatome tikslus – tapti klestinčiu verslo, inovacijų miestu. Ketiname stiprinti mokslo, verslo ir
savivaldos partnerystę palaikant mokslininkų iniciatyvas, tarpininkaujant tarp miesto profesinių bei aukštųjų
mokyklų ir verslininkų, sprendžiant miestui būtinų specialistų poreikio klausimus.
Šiandien mūsų tikslas – kuo daugiau išnaudoti miesto prie vandens plėtros galimybes, atlaisvinti miesto centrą nuo pramoninių teritorijų. Miesto centre, prie Danės upės ir marių krantų planuojame teritorijų
konversiją iš pramoninės paskirties į visuomeninę, komercinę ir gyvenamąją, pramonę iškeliant į kitas jai
suplanuotas teritorijas.
Numatome priemones miesto ekologinei būklei pagerinti – pirmenybę teikti viešajam transportui, plėtoti
vandentiekio ir nuotekų inžinerinius tinklus, sutvarkyti esamus ir įrengti naujus žaliuosius plotus.
Daug dėmesio skirsime turizmo skatinimui – planuojamu laikotarpiu mieste atsiras naujos jachtų prieplaukos, kita reikalinga infrastruktūra, Klaipėdoje apsilankys didžiosios pasaulinės regatos.
Kaip vieną iš prioritetų pasirinkome gyvenimo sąlygų gerinimą ir socialinio saugumo stiprinimą: skatinsime miesto „miegamųjų“ kvartalų atnaujinimą, didinsime socialinių paslaugų spektrą, plėtosime visuomenės
sveikatinimo veiklą, modernizuosime sporto infrastruktūrą.
Prioritetu išlieka kultūros ir švietimo vystymas, svarbiausi tikslai – gerinti ugdymo paslaugų kokybę ir prieinamumą, sudaryti sąlygas vaikų ir jaunimo saviraiškai ir socializacijai, stiprinti Klaipėdos, kaip kultūros centro
įvaizdį, formuoti mieste patrauklią kūrybinę aplinką ir skatinti miesto bendruomenės kultūrinį aktyvumą.
Klaipėdos miesto plėtros strateginiame plane iškelti ambicingi plėtros tikslai ir uždaviniai, kuriems įgyvendinti būtinas glaudus miesto savivaldos, mokslo institucijų, verslininkų, visuomeninių organizacijų bendradarbiavimas.
Veikdami kartu pasieksime, kad gražesnės Klaipėdos vizijos taptų realybe.

Klaipėdos miesto savivaldybės meras

Rimantas Taraškevičius
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KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL KLAIPĖDOS MIESTO PLĖTROS STRATEGINIO PLANO PAKEITIMO
2007 m. rugsėjo 27 d. Nr. T2-285
Klaipėda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049;
2000, Nr. 91-2832; 2001, Nr. 85-2969, Nr. 110-3984; 2002, Nr. 43-1604, Nr. 103-4605, Nr. 1124976; 2003, Nr. 17-704, Nr. 28-1124, Nr. 73-3357, Nr. 104-4636; 2004, Nr. 134-4839; 2005, Nr.
57-1941; 2006, Nr. 82-3251) 17 straipsnio 24 punktu, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
2003 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. 1-78 „Dėl Klaipėdos miesto plėtros strateginio plano monitoringo sistemos patvirtinimo“, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 metų balandžio 5 d. sprendimu Nr. T2-124 „Dėl Klaipėdos miesto plėtros strateginio plano parengimo
koncepcijos patvirtinimo“, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:
1. Pakeisti Klaipėdos miesto plėtros strateginį planą, patvirtintą Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2001 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. 110 „Dėl Klaipėdos miesto plėtros
strateginio plano patvirtinimo“, ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).
2. Skelbti apie šį sprendimą vietos spaudoje.

Savivaldybės meras

Rimantas Taraškevičius
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Tekste naudojami sutrumpinimai
BĮ – biudžetinė įstaiga.
DLK – didžiausia leistina koncentracija.
DNSB – daugiabučių namų savininkų bendrija.
ES – Europos Sąjunga.
ITT – informacinės technologijos ir telekomunikacijos.
KAVA – Klaipėdos apskrities viršininko administracija.
KEPA – Klaipėdos ekonominės plėtros agentūra.
KKT – Viešoji įstaiga „Klaipėdos keleivinis transportas“.
KMTP – Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas.
KRATC – UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras.
KTKIC – Viešoji įstaiga Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras.
KVJUD – Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija.
LEZ – Laisvoji ekonominė zona.
MLIM – Mažosios Lietuvos istorijos muziejus.
NVO – nevyriausybinės organizacijos.
PPAR – Pramonės, prekybos ir amatų rūmai.
P+R – lengvąjį automobilį palikus stovėjimo aikštelėje, kelionė tęsiama visuomeniniu
transportu (angl. park and ride).
PSP – pirminė sveikatos priežiūra.
TBC – tuberkuliozė.
VDA – Vilniaus dailės akademija.
VPK – Vyriausiasis policijos komisariatas.
VPP – viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė.
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KLAIPĖDOS MIESTO VIZIJA
KLAIPĖDA – VAKARŲ LIETUVOS SOSTINĖ
Pasaulis ir Europa
Klaipėda – Lietuvos vartai į pasaulį. Lietuvos uostamiestis išlaiko ir stiprina savo poziciją tarp kitų pasaulio ir
Europos miestų. Europos Sąjungos valstybių kontekste Lietuva suprantama kaip vienas regionas, kuriame
Klaipėdos miestas yra vienas iš dviejų svarbiausių centrų. Plačiame pasaulio ir Europos valstybių ir miestų
kontekste yra labai svarbu konkrečiau nustatyti Klaipėdos miesto misiją. Klaipėdos miestas – tai aukščiausio
lygio transporto mazgas, užtikrinantis geras sąlygas tranzitui Rytai–Vakarai. Lietuvos valstybė siekia tarptautinių srautų pritraukimo per Lietuvą.

Baltijos jūros regionas
Klaipėda yra gerai žinomas Baltijos jūros uostamiestis. Augančios uostų konkurencijos Baltijos jūros regiono
kontekste Klaipėda vystoma kaip Lietuvos uostamiestis. Klaipėdoje vystomi keleivių pervežimai jūra. Miestas
aktyviai bendradarbiauja su kitais Baltijos jūros regiono uostamiesčiais, pilnavertiškai įsijungia į Baltijos jūros
rekreacinių uostų sistemą.

Lietuvos valstybė
Klaipėda – Lietuvos uostamiestis ir Vakarų Lietuvos sostinė. Tai vienintelis Lietuvos didmiestis prie jūros. Išvystyti ryšiai su kitais Lietuvos regionais ir miestais užtikrina gerą Klaipėdos integraciją į Lietuvos ekonomiką.
Šalies kontekste infrastruktūros plėtojimui svarbiausia yra Rytų–Vakarų ašis. Klaipėdos miestas aktyviai bendradarbiauja su kitomis šalies savivaldybėmis.

Klaipėdos apskritis
Klaipėda – Vakarų Lietuvos centras. Didėja Klaipėdos miesto įtaka apskričiai ir visam Vakarų regionui. Lietuvos uostamiestis apskrityje vystosi sparčiausiai ir jam tenka didžiausios investicijos. Klaipėdos universitetas
pritraukia jaunimą. Klaipėdos miestui bendradarbiaujant su kitomis apskrities savivaldybėmis, darniai plėtojamas visas Vakarų Lietuvos regionas. Demograﬁnė situacija stabili, apskrities gyvenviečių sistema vystoma
tolygiai. Klaipėdos apskrities Šiaurės–Pietų ašyje plėtojama rekreacija ir turizmas.

Klaipėdos miestas
Klaipėda – intensyviai besivystantis aukštos gyvenimo ir aplinkos kokybės uostamiestis – pavyzdinis Lietuvos didmiestis. Tai gamybos, verslo, švietimo, mokslo, kultūros, sveikatos, sporto, rekreacijos administracinis
centras, turintis savitas tradicijas. Klaipėdos miesto ir uosto bendradarbiavimas yra sėkmingos ir abipusiai
naudingos uostamiesčio plėtros pagrindas. Klaipėdos aukštosios mokyklos – miesto pažangos kūrėjos. Tai
patraukliausias miestas jaunimui dirbti ir gyventi. Uostamiestyje yra palankios sąlygos vietinėms ir užsienio investicijoms bei naujų darbo vietų kūrimui (moderniai gamybai ir verslui, ypač susijusiems su jūriniu
kompleksu). Inžineriškai paruoštų teritorijų miesto plėtrai yra pakankamai. Klaipėdos miesto demograﬁnė
situacija stabili – gyventojų skaičius nuosekliai auga, visų pirma dėl migracijos iš Klaipėdos apskrities ir kitų
Vakarų Lietuvos rajonų.
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Svarbiausi miesto vizijos aspektai
Aspektas,
ypatybė

Trumpas apibūdinimas

1. Svarbiausias šalies jūrinis miestas,
Lietuvos, kaip
jūrų valstybės, simbolis

Mieste sukoncentruoti pagrindiniai šalies jūrinės administracijos organai, jūrinio švietimo, specialistų rengimo, jūrinės kultūros ugdymo valstybės ir visuomeninės organizacijos, funkcionuoja jūrinio komplekso įmonės ir organizacijos, koordinuojama krovinių
ir keleivių tranzito veikla. Mieste bazuojasi jūrinės karinės ir pasienio apsaugos pajėgos.
Miesto plėtra ir raida, architektūra ir planavimas atspindi jo jūrinį charakterį. Mieste sudarytos sąlygos vandens turizmui ir sportui.

2. Intermodalinio
transporto
mazgas

Klaipėdoje vystomos visos pagrindinės transporto rūšys: kelių, geležinkelio ir jūrų, taip
pat oro (Palanga). Transporto sistema orientuojama į didelius krovinių srautus, pervežimus su perkrovimais iš laivų į geležinkelio ir autotransporto priemones bei Ro-ro operacijas (geležinkelio vagonų ir autotreilerių pervežimai laivais neperkraunant krovinio).
Miesto plėtroje numatomi pakankamo galingumo privažiavimo keliai prie uosto bei
terminalai, kuriuos projektuojant atsižvelgiama į higieninius ir ekologinius reikalavimus.

3. Regioninis
pramonės,
transporto,
verslo, švietimo, mokslo,
kultūros,
visuomeninės veiklos
ir politikos
centras

Vystoma netarši pramonė, jūros verslai, jūrų transportas, plėtojami jūrinių specialistų
rengimo centrai. Versle ir pramonėje taikomos inovacijos, vystosi mokslo ir verslo ryšiai.
Sudaromos sąlygos ir skatinama švietimo, mokslo ir kultūros veikla, bendradarbiavimas
su šalies ir užsienio organizacijomis. Koncentruojama visuomeninė ir politinė veikla.

4. Miestas,
patogus ir
malonus jo
gyventojams
ir svečiams,
vystomas pagal šiuolaikinius gyvenimo kokybės
standartus

Miestas plėtojamas, atsižvelgiant į patogumą gyventojams. Gyvenamieji kvartalai patrauklūs, su išvystyta reikiama ﬁzine ir socialine infrastruktūra. Perplanuojami senieji
miesto „miegamieji“ kvartalai. Renovuojami daugiabučiai namai, jie tampa estetiškai
patrauklesni ir ekonomiškesni. Daugiabučių namų kiemai pritaikomi šiuolaikiniams gyventojų poreikiams, sprendžiamos automobilių laikymo daugiabučių namų kiemuose
problemos. Miesto gyventojams sudaromos sąlygos sportuoti, gauti kokybiškas, įvairius
poreikius atitinkančias švietimo, socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas netoli savo
gyvenamosios vietos. Netankinamas užstatymas esamuose kvartaluose, skatinama gyvenamoji statyba apleistose teritorijose, tokiu būdu jas sutvarkant. Pramonė traukiasi
iš miesto centro, užleisdama vietą moderniems daugiafunkciniams kvartalams. Tenkinami rekreaciniai gyventojų poreikiai: užtikrinamas patogus susisiekimas su rekreacinėmis teritorijomis iš visų miesto dalių, gyventojai laisvalaikį gali leisti rekreaciniams
poreikiams pritaikytose viešosiose erdvėse: parkuose, pajūryje, pamaryje, senamiestyje.
Miestas atsiveria vandens erdvėms: miesto centre atveriami priėjimai prie marių, sudaromos palankios sąlygos vystytis vandens sporto šakoms.

5. Miestas,
palankus
verslui ir
patrauklus
investicijoms

Rezervuojamos zonos verslo įmonėms, skatinama smulkaus ir vidutinio verslo plėtra,
rezervuojami plotai naujoms įmonėms kurti. Prioritetai teikiami intelektualiai imliai darbo jėgai, savivaldybės lobistinei veiklai valstybės valdymo organuose, siekiant užtikrinti
patrauklias sąlygas investuotojams bei vietos verslininkams.
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1 prioritetas. APLINKOS, PALANKIOS PRAMONEI, VERSLUI IR ŽINIŲ

EKONOMIKAI PLĖTOTI, KŪRIMAS.
1.1 tikslas.

Skatinti inovacijų diegimą pramonėje ir versle.
1.1.1 uždavinys. Patobulinti paramos verslui sistemą, sudarant palankias sąlygas
inovacijoms kurti ir taikyti.
1.1.2 uždavinys. Plėtoti mokslo, verslo ir savivaldos partnerystę, stiprinančią miesto žinių
ekonomikos potencialą.

1.1.1uždavinys.
Eil. Nr.

Patobulinti paramos verslui sistemą, sudarant palankias sąlygas inovacijoms kurti ir taikyti.
Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai Veiksmo įgyvendinimo
(m.)
rodikliai

1.1.1.1.

Remti aukštų ir vidutiniškai aukštų
technologijų, kūrybinių industrijų,
inovatyvių įmonių steigimąsi, suteikiant
joms įsikūrimo ir kitas lengvatas bei
padedant rengti paraiškas tarptautinių
fondų paramai gauti.

Ekonomikos
ir strategijos
departamentas,
KMTP.

2007–
2013

Įsisteigusių
įmonių skaičius;
gavusių paramą
iš savivaldybės ir
tarptautinių fondų
sąrašas; gautos
paramos dydis (Lt).

1.1.1.2.

Kas dvejus metus atlikti inovacijų
taikymo miesto įmonėse stebėseną,
nustatant perspektyvias inovacijų
taikymo sritis, tyrimo rezultatus
paviešinti.

Ekonomikos
ir strategijos
departamentas,
KMTP, miesto
aukštosios
mokyklos, verslo
įmonės, asocijuotos
verslo struktūros.

2008,
2010,
2012

Įmonių, savo veikloje
taikančių inovacijas,
skaičius (bendras
ir pagal sektorius);
leidinio tiražas.

1.1.1.3.

Remti technologijų perdavimo centro
(prie Klaipėdos mokslo ir technologijų
parko (KMTP) steigimą organizaciniais ir
žmogiškaisiais ištekliais.

Ekonomikos
ir strategijos
departamento
Investicijų ir verslo
plėtros skyrius,
KMTP.

2009–
2011

Parengta galimybių
studija; įsteigtas
technologijų
perdavimo centras.

1.1.1.4.

Miesto teritorijose, kuriose mažėja verslo
aktyvumas, diegti naujas inovatyvias
verslumo skatinimo formas, orientuotas į
socialiai pažeidžiamas tikslines grupes.

Ekonomikos
ir strategijos
departamentas,
KMTP, KEPA.

2007–
2013

Įdiegtų priemonių ir
formų sąrašas; naujai
įsisteigusių verslo
įmonių skaičius;
parengta tvarkų naujų
formų taikymui.

1.1.1.5.

Inicijuoti verslo inkubatorių steigimą,
pirmenybę teikiant jų kūrimuisi
esamuose apleistuose pastatuose, padėti
pritraukti lėšas kūrimuisi, organizuoti
jų valdymą ir administravimą,
lengvatinėmis sąlygomis teikti paslaugas
pradedantiems savo verslą.

Ekonomikos
ir strategijos
departamentas.

2007–
2013

Įsteigtų inkubatorių
sąrašas; inkubuojamų
subjektų skaičius.
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1.1.2 uždavinys. Plėtoti mokslo, verslo ir savivaldos partnerystę, stiprinančią miesto žinių ekonomikos potencialą.
Eil. Nr.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai
Veiksmo
(m.)
įgyvendinimo rodikliai

1.1.2.1.

Įsteigti Lietuvos Jūrinės metropolijos
integruoto mokslo, studijų ir verslo
centrą¹ Universiteto miestelyje.

KU, kitos mokslo
ir studijų įstaigos,
verslo įmonės,
asocijuotos
verslo struktūros,
Klaipėdos m.
savivaldybė, KAVA.

2007–
2008

Parengta koncepcija;
įkurtas centras.

1.1.2.2.

Siekti, kad povidurinio mokslo įstaigose
rengiamų specialistų skaičius ir struktūra
atitiktų miesto darbo rinkos poreikius:
- skatinti pramonės, verslo ir povidurinio
mokymo įstaigų dialogą;
- inicijuoti miestui aktualias aukštos
kvaliﬁkacijos specialistų rengimo
programas;
- atlikti verslui reikalingų darbininkiškų
profesijų tyrimą, pagal jį koreguoti
specialistų rengimą regiono profesinėse
mokyklose.

Klaipėdos m.
savivaldybė,
Klaipėdos darbo
birža, miesto
povidurinio
mokymo įstaigos,
verslo įmonės,
jų asocijuotos
struktūros,
Klaipėdos PPAR,
KAVA.

2007–
2013

Suorganizuota
pasitarimų;
patvirtintų,
įgyvendinamų
programų sąrašas;
atliktas tyrimas;
profesinių mokyklų,
pakoregavusių
specialistų rengimą,
sąrašas.

1.1.2.3.

Pritraukiant ES lėšas miesto projektams,
taikyti viešojo ir privataus sektoriaus
partnerystės principus (VPP), pirmenybę
teikiant viešojo sektoriaus projektams,
kuriuose planuojama naudoti VPP.

Ekonomikos
ir strategijos
departamentas,
Urbanistinės plėtros
departamentas.

2007–
2013

Viešųjų projektų,
kurie grindžiami
VPP principu ir kurių
įgyvendinimas
ﬁnansuojamas ES,
sąrašas.

1.2 tikslas.

Pritraukti vietos ir užsienio investicijas.
1.2.1 uždavinys. Sukurti patrauklius pramoninių ir nepramoninių teritorijų vystymo
investicinius paketus.
1.2.2 uždavinys. Plėtoti rinkodaros veiklą, pritraukiant investicijas.

1.2.1 uždavinys. Sukurti patrauklius pramoninių ir nepramoninių teritorijų vystymo investicinius paketus.
Eil. Nr.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

1.2.1.1.

Klaipėdos LEZ teritorijoje plėtoti
susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą,
reikiamas plėtrai lėšas siekiant gauti iš ES
bei valstybės fondų ir programų.

Ekonomikos
ir strategijos
departamentas,
Miesto ūkio
departamentas,
Klaipėdos LEZ
valdymo bendrovė.

Terminai Veiksmo įgyvendinimo
(m.)
rodikliai
2007–
2013

LEZ teritorijoje
nutiestų gatvių
ilgis (km); nutiestų
inžinerinių tinklų ilgis
(km).

¹ Numatoma, kad Jūrinės metropolijos integruoto mokslo, studijų ir verslo centras turėtų būti atsakingas ir už jūrinio klasterio koncepcijos sukūrimą,
koordinuotų šio klasterio kūrimąsi, suformuotų ir palaikytų duomenų bazę apie regione atliktus ir vykdomus mokslinius tyrimus.
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Eil. Nr.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai Veiksmo įgyvendinimo
(m.)
rodikliai

1.2.1.2.

Planuoti naujas teritorijas pramonės
plėtrai, atsižvelgiant į daromą poveikį
aplinkai, kartu numatant teritorijas,
kuriose galėtų būti formuojami
lygiaverčiai sklypai, perduodami
iškeliamiems iš pramonės plėtros
teritorijų (KLEZ, uosto plėtros, kitų)
gyventojams, paimant jų žemę
visuomenės poreikiams.

Urbanistinės plėtros
departamentas,
KAVA.

2007–
2013

Parengta detaliųjų
planų; pramonės
ir uosto plėtrai
atlaisvintų teritorijų
plotas (ha).

1.2.1.3.

Išanalizuoti galimybes ir sudaryti sąlygas
pramonės įmonių teritorijų, esančių
miesto centrinėje dalyje, konversijai į
komercinę ir / ar gyvenamąją funkciją,
gamybą iškeliant į naujai suplanuotas
pramonines teritorijas.

Ekonomikos
ir strategijos
departamentas,
Urbanistinės plėtros
departamentas,
KAVA.

2007–
2013

Įgyvendintų
konversijos projektų
sąrašas; į naujas
pramonines teritorijas
persikėlusių įmonių
skaičius.

1.2.1.4.

Siekti išplėsti miesto ribas ir rezervuoti
teritorijas pramonės įmonių plėtrai.

Klaipėdos miesto,
Klaipėdos rajono
savivaldybės, KAVA.

2008–
2013

Išplėstos Klaipėdos
miesto ribos (ha);
rezervuota teritorijų
pramonės plėtrai (ha).

1.2.2 uždavinys. Plėtoti rinkodaros veiklą, pritraukiant investicijas.
Eil. Nr.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai Veiksmo įgyvendinimo
(m.)
rodikliai

1.2.2.1.

Parengti miesto rinkodaros strategiją,
ją reguliariai atnaujinti, atsižvelgiant
į stebėsenos rezultatus ir aktualius
pokyčius rinkose.

Ekonomikos
ir strategijos
departamentas,
KEPA.

2008–
2013

Parengta ir
patvirtinta strategija
ir jos įgyvendinimo
stebėsenos
tvarka; strategijoje
numatytų ir per
metus įgyvendintų
priemonių sąrašas.

1.2.2.2.

Rengti ir platinti informaciją apie miesto
investicinę aplinką ir investicinius
projektus, prisistatyti nustatytuose
tiksliniuose vietos ir užsienio regionų
renginiuose.

Ekonomikos
ir strategijos
departamentas,
asocijuotos verslo
struktūros.

2007–
2013

Informacinių
leidinių ir jų tiražų
skaičius; leidinių
platinimo kanalų
sąrašas; informacinių
pranešimų ir
straipsnių apie
Klaipėdos miesto
ekonomikos
galimybes skaičius;
juos publikavusių
leidinių sąrašas;
parodų, kuriose
dalyvauta, skaičius;
organizuota verslo
delegacijų vizitų.
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Eil. Nr.
1.2.2.3.

Veiksmas
Plėtoti bendradarbiavimą su miesto ir
regiono įmonėmis, nekilnojamojo turto
kompanijomis ir kitomis institucijomis,
ieškant investuotojų ir pristatant
nekilnojamojo turto projektus.

1.3 tikslas.

Organizatoriai,
vykdytojai
Ekonomikos
ir strategijos
departamentas,
KEPA, KAVA,
Klaipėdos apskrities
savivaldybių
administracijos,
regiono įmonės,
asocijuotos verslo
struktūros.

Terminai Veiksmo įgyvendinimo
(m.)
rodikliai
2007–
2013

Bendrai organizuotų
renginių ir projektų
/ akcijų sąrašas;
renginį / projektą /
akciją organizavusių
institucijų sąrašas;
vykdomų ir įvykdytų
investicinių projektų
sąrašas ir skaičius;
investicijų dydis (Lt).

Kurti savivaldybės valdymo sistemą, patogią verslui ir gyventojams.
1.3.1 uždavinys. Tobulinti savivaldybės ir jos įstaigų vidaus administravimą, taikant
pažangius vadybos principus.
1.3.2 uždavinys. Pagerinti savivaldybės ir jos įstaigų administracinių ir viešųjų paslaugų
teikimo kokybę, išplėtojant elektroninių paslaugų spektrą ir tobulinant darbo
organizavimą.
1.3.3 uždavinys. Sudaryti sąlygas miesto organizacijoms ir miestiečiams aktyviau dalyvauti
miesto valdyme, plėtoti tarpsavivaldybinį bendradarbiavimą.

1.3.1 uždavinys. Tobulinti savivaldybės ir jos įstaigų vidaus administravimą, taikant pažangius vadybos principus.
Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai Veiksmo įgyvendinimo
(m.)
rodikliai

Eil. Nr.

Veiksmas

1.3.1.1.

Atlikti savivaldybės administracijos
struktūrinių padalinių funkcijų auditą,
vadovaujantis jo rekomendacijomis,
patobulinti administracijos struktūrą bei
patikslinti maksimalų leistiną pareigybių
skaičių.

Personalo skyrius

2008–
2009

Patvirtinta audito
ataskaita su
rekomendacijomis,
savivaldybės
tarybos sprendimas
dėl Savivaldybės
administracijos
struktūros pakeitimo.

1.3.1.2.

Savivaldybės darbe diegti visuotinės
kokybės vadybos ir į rezultatus
orientuoto valdymo principus.

Personalo skyrius,
Ekonomikos
ir strategijos
departamentas.

2008–
2013

Dalyvauta kokybės
vadybos konferencijų
ir seminarų;
įdiegta kokybės
vadybos sistema;
strateginiuose
planuose
suformuluoti trijų
pakopų (produkto,
rezultato, efekto)
vertinimo kriterijai.
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Eil. Nr.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

1.3.1.3.

Diegti savivaldybėje antikorupcinių
priemonių kompleksą, užtikrinantį
operatyvų korupcijos židinių išaiškinimą
ir jų efektyvų pašalinimą bei efektyvią
korupcijos prevenciją.

Centralizuota
vidaus audito
tarnyba, LR
Specialiųjų tyrimų
tarnybos Klaipėdos
valdyba.

Terminai Veiksmo įgyvendinimo
(m.)
rodikliai
2007–
2013

Įgyvendintų
antikorupcinių
priemonių skaičius;
užﬁksuotų korupcijos
atvejų skaičius; gautų
gyventojų skundų
dėl korupcijos
pasireiškimo skaičius.

1.3.2 uždavinys. Pagerinti savivaldybės ir jos įstaigų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo kokybę, išplėtojant elektroninių paslaugų spektrą ir tobulinant darbo organizavimą.
Eil. Nr.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai Veiksmo įgyvendinimo
(m.)
rodikliai

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.

Ryšių su
visuomene skyrius,
savivaldybės
įstaigos ir įmonės.

2008,
2010,
2012

Vertinimų rezultatai,
jų palyginamoji
dinamika.

1.3.2.2.

Tobulinti „vieno kontakto (vieno
langelio)“ principu pradėtą organizuoti
savivaldybės paslaugų teikimo sistemą,
pereinant nuo informacijos prie viešųjų
paslaugų teikimo asmenims, sistemingai
didinant teikiamų viešųjų paslaugų
įvairovę.

Klaipėdos m.
savivaldybė.

2008–
2013

Priimti teisės aktai
dėl savivaldybės
paslaugų teikimo bei
asmenų aptarnavimo
Savivaldybėje tvarkų
pakeitimo.

1.3.2.3.

Diegti ir tobulinti šiuolaikiškas, vidaus
administravimo procesus pagreitinančias
informacines sistemas (dokumentų
valdymo, ﬁnansų valdymo, veiklos
planavimo ir kt.).

Informacinių
technologijų
skyrius.

2007–
2013

Įdiegta naujų
informacinių sistemų
(IS); patobulinta IS;
darbuotojų, praėjusių
mokymus dirbti IS,
skaičius; darbuotojų,
dirbančių IS
(vartotojų), skaičius.

1.3.2.4.

Įdiegti 3 (dalinio interaktyvumo) ir 4
(visiško interaktyvumo) elektroninių
paslaugų brandos lygių Savivaldybės
viešųjų paslaugų teikimo sistemą.

Informacinių
technologijų
skyrius.

2008–
2013

Elektroninių viešųjų
paslaugų, teikiamų 3
ir 4 lygiu, sąrašas.

1.3.2.5.

Sudaryti miesto gyventojams galimybę
nemokamomis telefono linijomis:
- visą parą teikti informaciją apie mieste
susidariusias problemines situacijas;
- gauti informaciją apie savivaldybės
teikiamas paslaugas.

Klaipėdos m.
savivaldybė.

2008–
2009

Įsteigta telefono linija.
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1.3.3 uždavinys. Sudaryti sąlygas miesto organizacijoms ir miestiečiams aktyviau dalyvauti miesto valdyme,
plėtoti tarpsavivaldybinį bendradarbiavimą.
Eil. Nr.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

1.3.3.1.

Periodiškai (kas dvejus–trejus metus)
atlikti gyventojų dalyvavimo miesto
valdyme analizę; remiantis jos rezultatais
numatyti ir įgyvendinti tikslines
priemones, skatinančias gyventojus
tiesiogiai dalyvauti tvarkant miesto
viešuosius reikalus.

Ryšių su visuomene
skyrius; Klaipėdos
nevyriausybinių
organizacijų
bendradarbiavimo
taryba.

2008–
2013

Atlikta analizė; įdiegtų
priemonių sąrašas.

1.3.3.2.

Numatyti ir diegti priemones,
skatinančias nevyriausybinių
organizacijų koalicijų dalyvavimą miesto
valdyme.

Klaipėdos
nevyriausybinių
organizacijų
bendradarbiavimo
taryba, Klaipėdos
m. savivaldybė.

2008–
2013

Įgyvendintų
priemonių skaičius;
NVO koalicijų sąrašas
(pagal atstovaujamą
sritį).

1.3.3.3.

Stiprinti bendradarbiavimą tarp
QUATTRO savivaldybių, bendrai
pristatant regiono ekonomikos, turizmo
ir kultūros potencialą bei sprendžiant
tarpsavivaldybines problemas.

Klaipėdos miesto,
Klaipėdos
rajono, Palangos
ir Neringos
savivaldybės.

2007–
2013

Parengta „Quattro“
strategija, sukurta
organizacinė struktūra
jos įgyvendinimui
ir koordinavimui;
organizuotų bendrų
pristatymų skaičius;
vykdomų bendrų
projektų skaičius.
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Terminai Veiksmo įgyvendinimo
(m.)
rodikliai

2 prioritetas.
SUBALANSUOTA INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA
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2 prioritetas. SUBALANSUOTA INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA.
2.1 tikslas.

Vystyti subalansuotą miesto susisiekimo sistemą.
2.1.1 uždavinys. Užtikrinti darnų miesto išorinės susisiekimo sistemos vystymą, tenkinant
tranzitinio, poilsio ir rekreacijos susisiekimo bei gyventojų poreikius.
2.1.2 uždavinys. Didinti gatvių tinklo pralaidumą ir tankumą, rekonstruojant ir tiesiant
gatves, tiltus, užtikrinant saugaus eismo organizavimą bei diegiant automobilių laikymo
sistemą.
2.1.3 uždavinys. Vykdyti subalansuotą miesto transporto sistemos ir viešojo transporto
politiką, pirmenybę teikiant pėstiesiems, dviratininkams ir visuomeniniam transportui bei
gerinant miesto ekologinę būklę.

2.1.1 uždavinys. Užtikrinti darnų miesto išorinės susisiekimo sistemos vystymą, tenkinant tranzitinio, poilsio
ir rekreacijos susisiekimo bei gyventojų poreikius.
Eil. Nr.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai
(m.)

Rodikliai

2.1.1.1.

Modernizuoti magistralinį kelią A13
Klaipėda–Liepoja (Klaipėdos miesto
ribose).

Lietuvos
automobilių kelių
direkcija, KAVA,
Klaipėdos m.
savivaldybė.

2007–
2009

Modernizuotas kelias
(km).

2.1.1.2.

Įrengti magistralinių kelių A13 Klaipėda–
Liepoja ir A1 Vilnius–Klaipėda dviejų
lygių sankryžą (Jakų).

Lietuvos
automobilių kelių
direkcija, KAVA,
Klaipėdos m.
savivaldybė.

2008–
2011

Įrengta dviejų lygių
sankryža.

2.1.1.3.

Modernizuoti krašto kelią Nr. 141
Kaunas–Jurbarkas– Šilutė–Klaipėda
(Klaipėdos miesto ribose).

Lietuvos
automobilių kelių
direkcija, Klaipėdos
m. savivaldybė.

2013–
2015

Modernizuotas kelias
(km).

2.1.1.4.

Rekonstruoti Klaipėdos miesto pietinį
išvažiavimą – rajoninį kelią Nr. 2202
Klaipėda–Veiviržėnai–Endriejavas (Rimkų
gatvę).

Lietuvos
automobilių kelių
direkcija, KAVA,
Klaipėdos m.
savivaldybė.

2007–
2008

Įrengtas kelias (km).

2.1.1.5.

Siekti pagreitinti susisiekimą su
tarptautiniu Palangos oro uostu,
užbaigiant Palangos aplinkkelio II etapą.

Lietuvos
automobilių
kelių direkcija,
KAVA, Klaipėdos,
Palangos miestų ir
Kretingos rajono
savivaldybės.

2010–
2011

Įrengtas kelias (km).
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Eil. Nr.

Veiksmas

2.1.1.6.

Sukurti infrastruktūrą keleivinio upių
transporto plėtrai, ypač laivybos linijų,
jungiančių Klaipėdą su Kaunu, Jurbarku,
Nida ir kitais turistiniais bei rekreaciniais
objektais.

Organizatoriai,
vykdytojai
Susisiekimo
ministerija,
Klaipėdos miesto
savivaldybė.

Terminai
(m.)
2008–
2013

Rodikliai
Sukurta infrastruktūra,
veikiančių laivybos
linijų skaičius.

2.1.2 uždavinys. Didinti gatvių tinklo pralaidumą ir tankumą, rekonstruojant ir tiesiant gatves, tiltus, užtikrinant saugaus eismo organizavimą bei diegiant automobilių laikymo sistemą.
Eil. Nr.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai
(m.)

Veiksmo
įgyvendinimo
rodikliai

2.1.2.1.

Modernizuoti Centrinės miesto dalies
gatvių tinklą, rekonstruojant Bokštų,
Daržų, Danės, J. Janonio g., Švyturio g.,
restauruojant Biržos tiltą per Danės upę
ir Tiltų g. bei, pagal galimybes, pritaikant
juos pėstiesiems ir dviratininkams,
rekonstruojant ir tęsiant Baltikalnio g.
iki Danės g. su tiltu per Danės upę (tarp
jų ir Bangų g.); parengti Senamiesčio
eismo organizavimo schemą; kapitališkai
remontuoti tiltą ir viaduką Priestočio g.
iki Mokyklos g.

Ekonomikos
ir strategijos
departamentas
Miesto ūkio
departamentas,
KAVA.

2007–
2013

Rekonstruotos /
įrengtos gatvės (km);
restauruoti / įrengti
tiltai (m); parengta
eismo organizavimo
schema.

2.1.2.2.

Sujungti senamiesčio ir piliavietės
teritorijas, pertvarkant Pilies g.

Miesto ūkio
departamentas,
KAVA.

2010–
2013

Įrengtos gatvės (km).

2.1.2.3.

Modernizuoti šiaurinės miesto dalies
gatvių tinklą, statant Universiteto g.,
rekonstruojant įvažiavimą per Tauralaukį,
Kretingos g. tęsinį nuo Panevėžio g.
iki Liepojos pl., Utenos, Pakruojo,
Radviliškio, Rokiškio g., Labrenciškių ir
Tauralaukio gyvenviečių gatves.

Miesto ūkio
departamentas,
KAVA.

2007–
2012

Įrengtos gatvės (km).

2.1.2.4.

Modernizuoti Šiaurės-Pietų transporto
koridorių gatvių tinklą rekonstruojant
Minijos g. nuo Sausio 15-osios g. iki
Jūrininkų pr., Nemuno g., Šilutės pl. nuo
Kauno g., Mokyklos g. iki tilto, Taikos pr.
iki 6 eismo juostų tarp Tiltų ir Dubysos g.,
Taikos pr. tęsinį – Kairių g., Tilžės g. nuo
Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos,
pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir
Šilutės pl. sankryžą, tiesiant Taikos pr. II
juostą nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr.,
Rimkų gyvenvietės gatves.

Miesto ūkio
departamentas,
KAVA.

2007–
2013

Įrengtos gatvės (km).
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Eil. Nr.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai
(m.)

Veiksmo
įgyvendinimo
rodikliai

2.1.2.5.

Rekonstruoti Pamario gatvę, jungiančią
rekreacines Klaipėdos miesto teritorijas
ir jos priklausinius, pritaikant turizmo
poreikiams, Vėtros g. įrengiant
apsisukimą, rekonstruoti kelią nuo
Melnragės iki Girulių, nutiesti kelią nuo
Medelyno g. ties Labrenciškėmis iki
Girulių.

Miesto ūkio
departamentas,
KAVA.

2007–
2013

Įrengtos gatvės,
keliai (km).

2.1.2.6.

Modernizuoti Rytų–Vakarų krypties
gatvių tinklą, rekonstruojant įvažiavimą
nuo Jakų sankryžos iki geležinkelio
pervažos – Tilžės g., įvažiavimą
per Paupio kvartalą (Joniškės g.,
Klemiškės g.), Dubysos g. įrengiant
Vilniaus g. ir Pramonės g. dviejų lygių
sankryžą.

Lietuvos
automobilių
kelių direkcija,
KAVA, Miesto ūkio
departamentas.

2009–
2014

Įrengtos gatvės (km);
įrengta dviejų lygių
sankryža.

2.1.2.7.

Įrengti pramoninio parko gatvių tinklą
(Pramonės, Verslo, Metalo g. II eilė),
Statybininkų pr. tęsinį į kelią Nr. 141,
įrengti geležinkelio atšaką į Pramonės
parką.

Klaipėdos LEZ
valdymo bendrovė,
Ekonomikos
ir strategijos
departamentas,
Miesto ūkio
departamentas,
KAVA.

2007–
2013
(2016)

Įrengtos gatvės (km);
įrengta geležinkelio
atšaka.

2.1.2.8.

Įrengti asfalto dangą 20 proc. vietinės
reikšmės kelių (gatvių) su žvyro danga.

Miesto ūkio
departamentas.

2007–
2013
(2016)

Parengta ištisinių
dangų įrengimo
programa;
įrengtos gatvės su
asfalto danga (km),
kelių (gatvių) su
žvyro danga ilgis (%).

2.1.2.9.

Siekiant pagerinti transporto eismą
mieste, atlikti tyrimus:
- tyrimą dėl miesto transporto rūšių
sudėties (kasmet);
- tyrimus dėl transporto eismo
intensyvumo atskirose miesto dalyse
(pagal poreikį);
- tyrimus dėl viešojo transporto keleivių
srautų (kas 3 metus).

Miesto ūkio
departamentas.

2007–
2013

Atlikta tyrimų; jų
pagrindu numatyta
ir įgyvendinta
eismo organizavimo
priemonių.

2.1.2.10.

Parengti ir įdiegti koordinuotą šviesoforų
reguliavimo ir valdymo sistemą.

Miesto ūkio
departamentas,
Klaipėdos m. VPK
Eismo priežiūros
skyrius.

2007–
2010

Parengta „Žaliosios
bangos“ transporto
valdymo sistema.
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Eil. Nr.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai
(m.)

Veiksmo
įgyvendinimo
rodikliai

2.1.2.11.

Parengti kompleksines, atitinkančias
tarptautinius standartus, automobilių
transporto eismo saugumo gerinimo
priemones ir jas įgyvendinti.

Miesto ūkio
departamentas,
Klaipėdos m. VPK
Eismo priežiūros
skyrius.

2007–
2013
(2016)

Parengtų ir
įgyvendintų
automobilių
transporto eismo
saugumo gerinimo
priemonių skaičius;
nukentėjusių eismo
įvykiuose skaičius.

2.1.2.12.

Atsižvelgiant į didėjantį automobilių
stovėjimo vietų poreikį, plėsti esamas ir
statyti naujas įvairių tipų (antžemines,
požemines, daugiaaukštes, vieno lygio)
automobilių laikymo aikšteles centrinėje
miesto dalyje, daugiaaukščiuose
gyvenamuosiuose rajonuose.

Miesto ūkio
departamentas,
Urbanistinės plėtros
departamentas.

2009–
2013

Įrengtų papildomų
automobilių laikymo
vietų skaičius.

2.1.2.13.

Riboti transporto eismą centrinėje
miesto dalyje, įvesti mokestį už
automobilių laikymą tam skirtose
aikštelėse.

Miesto ūkio
departamentas.

20072013
2008

Mokamų
automobilių
stovėjimo vietų
skaičius.

2.1.2.14.

Pagerinti miesto transporto susisiekimo
informacinę sistemą, mažinant
automobilių ridą reikiamam objektui
surasti.

Miesto ūkio
departamentas.

2008–
2010

Pastatyta kelio
ženklų.

2.1.3 uždavinys. Vykdyti subalansuotą miesto transporto sistemos ir viešojo transporto politiką, pirmenybę
teikiant pėstiesiems, dviratininkams ir visuomeniniam transportui bei gerinant miesto ekologinę būklę.
Eil. Nr.

2.1.3.1.

Veiksmas

Rekonstruoti geležinkelio ir Kretingos g.
sankryžą:
- įrengti pėsčiųjų tiltą per geležinkelį
Priestočio g.;
- išanalizuoti viaduko įrengimo
galimybes.

Organizatoriai,
vykdytojai

AB „Lietuvos
geležinkeliai“
direkcija,
Klaipėdos m.
savivaldybė.
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Terminai
(m.)

2009–
2010

Veiksmo
įgyvendinimo
rodikliai
Rekonstruotas tiltas,
atlikta galimybių
studija.
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Eil. Nr.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai
(m.)

Veiksmo
įgyvendinimo
rodikliai

2.1.3.2.

Nutiesti racionalaus išplanavimo dviračių
takus pagal patvirtintą Klaipėdos miesto
(taip pat Smiltynėje) dviračių transporto
infrastruktūros išvystymo schemą
(2000 03 30 Tarybos sprendimas Nr. 55).

Ekonomikos
ir strategijos
departamentas,
Miesto ūkio
departamentas,
KAVA.

2007–
2013
(2016)

Parengta bevariklio
transporto plėtros
programa, nutiesta
dviračių takų (km).

2.1.3.3.

Plėtoti miesto visuomeninio transporto
maršrutinį tinklą su stotelių ir galinių
punktų įrengimu naujai užstatomose
teritorijose, jį optimizuoti reguliarių (ne
rečiau kaip treji metai) keleivių srautų
tyrimų pagrindu.

Miesto ūkio
departamentas,
KKT.

2007–
2013
(2016)

Įrengta naujų
maršrutų (km);
įrengtų naujų
stotelių skaičius;
įrengtų galinių
punktų skaičius.

2.1.3.4.

Rekonstruojant gatves, sudaryti
prioritetines eismo sąlygas viešajam
transportui, išskiriant specialias eismo
juostas.

Miesto ūkio
departamentas,
KKT.

2007–
2008

Įrengta specialių
eismo juostų (km).

2.1.3.5.

Siekiant diegti ekologiškai švarų
transportą Klaipėdos regione, parengti
alternatyvaus viešojo transporto
(elektrotraukiniais, greitaisiais traukiniais,
tramvajumi) galimybių studiją.

Ekonomikos
ir strategijos
departamentas,
Miesto ūkio
departamentas,
KKT.

2008–
2010

Parengta galimybių
studija su
rekomendacijomis.

2.1.3.6.

Ieškoti galimybių didinti biodegalų
ir gamtinių dujų naudojimą viešojo
transporto priemonėms.

Miesto ūkio
departamentas,
KKT.

2007–
2013

Panaudota
biodegalų (t),
gamtinių dujų (m3)
viešojo transporto
priemonėse.

2.1.3.7.

Atlikti tyrimus ir diegti P+R sistemą, kuri
leistų miesto ir Kuršių Nerijos prieigose
palikti automobilius ir tęsti kelionę
autobusais ar vandens transportu pagal
keleivių poreikius.

Miesto ūkio
departamentas,
verslininkai.

2010–
2011

P+R sistemos
diegimo studija;
įdiegta P+R sistema
miesto ir Kuršių
Nerijos prieigose.

2.1.3.8.

Diegti priemones, nukreiptas į keleivių
aptarnavimo kokybės gerinimą miesto
viešajame transporte.

Miesto ūkio
departamentas,
KKT, viešojo
transporto
bendrovės.

2009–
2013

Atnaujinta
transporto
priemonių, kitų
įgyvendintų
priemonių sąrašas.

2.1.3.9.

Integruoti reguliaraus viešojo transporto
(autobusų, maršrutinių taksi ir kitų rūšių)
maršrutų ir tvarkaraščių tinklus bei
bilietų sistemas.

Miesto ūkio
departamentas,
KKT, viešojo
transporto
bendrovės.

20072013

Galimybė e.
bilietu atsiskaityti
už automobilių
laikymą bei
viešojo transporto
paslaugas.
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2.2 tikslas.

Efektyviai naudoti, atnaujinti ir plėtoti inžinerinio aprūpinimo sistemas.
2.2.1 uždavinys. Patobulinti inžinerinio aprūpinimo planavimo ir realizavimo tvarką.
2.2.2 uždavinys. Vystyti vandentiekio ir nuotėkų tinklus.
2.2.3 uždavinys. Pagerinti elektros tiekimo sistemą.
2.2.4 uždavinys. Perplanuoti energetikos ūkį ir dujotiekį.
2.2.5 uždavinys. Pagerinti lietaus nuotekų tinklų sistemą.
2.2.6 uždavinys. Patobulinti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą.

2.2.1 uždavinys. Patobulinti inžinerinio aprūpinimo planavimo ir realizavimo tvarką.
Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai Veiksmo įgyvendinimo
(m.)
rodikliai

Eil. Nr.

Veiksmas

2.2.1.1.

Suformuoti atskirą Savivaldybės
administracijos padalinį, atsakingą už
inžinerinių tinklų priežiūrą, rekonstrukciją
ir plėtrą.

Klaipėdos m.
savivaldybė.

2008–
2009

Įsteigtas padalinys.

2.2.1.2.

Sukurti inžinerinių tinklų ir susisiekimo
koridorių duomenų banką GIS pagrindu
pagal miesto bendrąjį planą ir parengtus
specialiuosius planus.

Urbanistinės plėtros
departamentas.

2008–
2009

Sukurtas duomenų
bankas.

2.2.1.3.

Bendradarbiaujant miestui su
kaimyninėmis savivaldybėmis,
valstybinėmis institucijomis bei rengiant
tarptautinius projektus, prioritetą teikti
inžinerinės infrastruktūros plėtojimui ir
jos kokybės gerinimui.

Ekonomikos
ir strategijos
departamentas,
KAVA, KEPA.

2007–
2013

Tarpinstitucinių
ir tarptautinių
projektų sąrašas;
bendradarbiavimo
sutarčių sąrašas.

2.2.1.4.

Pertvarkyti infrastruktūros ﬁnansavimo
sistemą: naudoti lėšas, gautas iš
aukcionuose parduotų sklypų,
bendradarbiavimo su privačiais
investuotojais sutarčių ir infrastruktūros
įmonių dividendų infrastruktūros
vystymui.

Finansų skyrius,
Urbanistinės plėtros
departamentas,
Miesto ūkio
departamentas.

2008

Priimti teisės aktai
dėl infrastruktūros
vystymo ﬁnansavimo.

2.2.2 uždavinys. Vystyti vandentiekio ir nuotekų tinklus.
Eil. Nr.
2.2.2.1.

Veiksmas
Siekiant sukurti atskirą nuo miesto
Smiltynės aprūpinimo geriamu
vandeniu tinklo sistemą, atlikti
hidrogeologinius tyrimus ir parengti
studiją dėl vandenvietės įrengimo Jūrų
muziejaus zonoje.

Organizatoriai,
vykdytojai
Urbanistinės plėtros
departamentas,
Miesto ūkio
departamentas.
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Terminai Veiksmo įgyvendinimo
(m.)
rodikliai
20082009

Atlikti
hidrogeologiniai
tyrimai; parengta
studija su
rekomendacijomis
dėl vandenvietės
įrengimo vietos.
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Eil. Nr.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai Veiksmo įgyvendinimo
(m.)
rodikliai

2.2.2.2.

Parengti Klaipėdos m. vandens
tiekimo ir nuotekų šalinimo Smiltynėje
specialųjį planą, techninius projektus
(su priešgaisrinių priemonių planais) ir
organizuoti jų įgyvendinimą.

Urbanistinės plėtros
departamentas,
Miesto ūkio
departamentas.

2009,
2010–
2013

Parengtų projektų
sąrašas; nutiesta
vandentiekio ir
nuotekų šalinimo
tinklų (km).

2.2.2.3.

Paruošti Melnragės–Girulių gyvenamųjų
ir poilsio teritorijų prijungimo prie
centralizuotų tinklų techninius projektus
ir vykdymo planus, organizuoti jų
įgyvendinimą.

Miesto ūkio
departamentas,
AB „Klaipėdos
vanduo”.

2008–
2009,
2010–
2013

Parengti techniniai
projektai ir vykdymo
planai; teritorijų,
prijungtų prie
centralizuotų tinklų,
sąrašas.

2.2.2.4.

Parengti ir įgyvendinti nuotekų valyklos
dumblo apdorojimo techninius
projektus, numatančius oro taršos
sumažinimą.

AB „Klaipėdos
vanduo”.

2008,
2009–
2010

Parengti techniniai
projektai; pastatyti
įrenginiai.

2.2.2.5.

Atlikti vandentiekio ir buitinių nuotekų
tinklų, kurių savininkas nežinomas,
teisinę registraciją ir teikti akcininkams
siūlymus dėl AB „Klaipėdos vanduo”
įstatinio kapitalo didinimo turtiniais
įnašais.

Ekonomikos
ir strategijos
departamentas.

2008–
2009

Atlikta teisinė
registracija, priimti
teisės aktai dėl AB
„Klaipėdos vanduo“
įstatinio kapitalo
didinimo.

2.2.2.6.

Pagal parengtus techninius projektus
rekonstruoti / įrengti Trinyčių, Tauralaukio
gyvenamųjų kvartalų, perspektyvinių
miesto plėtros teritorijų į šiaurę nuo
Vilniaus plento, Paupio gyvenvietės,
Smeltės ir Rimkų gyvenamųjų kvartalų
vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklus
bei įrenginius ir lietaus nuotekų tinklus.

AB „Klaipėdos
vanduo“,
Miesto ūkio
departamentas.

2008–
2010

Rekonstruota / įrengta
tinklų (km), pastatyta
siurblinių (vnt.).

2.2.2.7.

Parengti techninius projektus ir prie
miesto centralizuotų vandens tiekimo ir
nuotekų šalinimo tinklų prijungti:
- Labrenciškių gyvenamojo kvartalo II
eilės ir Medelyno kvartalo,
- sodų (kurių paskirtis keičiama į
gyvenamąją),
- planuojamų gyvenamųjų kvartalų tarp
Šiaulių, Virkučių, Daugulių,
- Žardupės gyvenamojo kvartalo
vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo
tinklus; šiose teritorijose vystyti lietaus
nuotekų tinklus.

Klaipėdos m.
savivaldybė,
AB „Klaipėdos
vanduo“.

2008–
2010

Parengta projektų,
įgyvendinimo
programų; įrengta
tinklų (km); naujų
prisijungusių
vartotojų skaičius.

Parengti žiedijančios vandentiekio linijos
nuo Liepų g. iki Tauralaukio projektą ir
įgyvendinimo programą.

Klaipėdos m.
savivaldybė, AB
„Klaipėdos vanduo“.

2.2.2.8.

2010–
2012
20102011
2011–
2013
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2013

Parengtas projektas
ir programa,
įgyvendintos
priemonės.
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Eil. Nr.

Veiksmas

2.2.2.9.

Įsigyti magistralinių, kvartalinių
vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklus,
kurie būtini viešajam vandens tiekimui
bei nuotekų šalinimui.

2.2.2.10. Plėtoti (statyti) naujus viešojo vandens
tiekimo ir nuotekų šalinimo objektus, jei
užsakovas ne viešasis vandens tiekėjas
ar ne savivaldybė, tik esant trišalei
savivaldybės, viešojo vandens tiekėjo ir
užsakovo (objekto statytojo) sutarčiai;
parengti vandentiekio ir nuotekų tinklų
statybos, ﬁnansuojamos investuotojų
lėšomis, įgyvendinimo ir perdavimo
savivaldybei arba savivaldybės viešajam
tiekėjui tvarką, nustatyti vienkartinę
prijungimo įmoką juridiniams asmenims,
pageidaujantiems savo tinklus prijungti
prie viešojo vandens tiekėjo valdomos
tinklų ir įrenginių infrastruktūros.

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai Veiksmo įgyvendinimo
(m.)
rodikliai

Klaipėdos m.
savivaldybė,
AB „Klaipėdos
vanduo“.

2008–
2013

Įsigyta tinklų, km.

Klaipėdos m.
savivaldybė,
AB „Klaipėdos
vanduo“,
investuotojai.

2008–
2013

Parengta projektų,
pastatyta tinklų
privačių investuotojų
lėšomis; perduota
nuosavybės teisių
savivaldybei ar
savivaldybės
kontroliuojamai
įmonei (pagal tinklų
ilgį, vertes); patvirtinta
perdavimo tvarka;
priimti teisės aktai
dėl prijungimo
įmokos; lėšų, gautų iš
prijungimo įmokų ir
panaudotų vandens
tiekimo ir nuotekų
infrastruktūros plėtrai,
dydis (Lt).

2.2.3 uždavinys. Pagerinti elektros tiekimo sistemą ir gatvių bei pastatų apšvietimą.
Eil. Nr.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

2.2.3.1.

Parengti galimybių studiją dėl
viso miesto aukštos įtampos linijų
kabeliavimo ir specialiuosius planus,
numatančius iškelti ir kabeliuoti aukštos
įtampos linijas, esančias vertingose
miesto teritorijose (tuo atlaisvinant
plotus naujiems sklypams formuoti).

Urbanistinės plėtros
departamentas.

2009–
2010

Patvirtinta galimybių
studija.

2.2.3.2.

Parengti elektros energijos tinklų plėtros
strategiją ir specialųjį planą, numatantį
ir šio sektoriaus sąveiką su visu miesto
energetikos ūkiu.

Urbanistinės plėtros
departamentas.

2010

Parengta ir patvirtinta
strategija, parengtas
specialusis planas.

2.2.3.3.

Pramonės įmonių vystymui rytiniame
pramonės rajone (LEZ teritorijoje)
pastatyti transformatorinę pastotę.

Akcinė bendrovė
„VST”, LEZ valdymo
bendrovė.

2009

Pastatyta
transformatorinė
pastotė.

2.2.3.4.

Palaipsniui pakeisti orines apšvietimo
ir elektros linijas kabelinėmis; naujai
planuojamose teritorijose projektuoti tik
kabelines linijas.

UAB „Gatvių
apšvietimas”,
Akcinė bendrovė
„VST”.

2007–
2013

Orinių elektros
apšvietimo linijų,
pakeistų kabelinėmis,
ilgis (km) ir dalis nuo
visų orinių apšvietimo
linijų (%).
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Eil. Nr.

2.2.3.5.

Veiksmas

Pagerinti miesto gatvių, gyvenamųjų
kvartalų, pastatų, krantinių,
reprezentacinių zonų apšvietimą.

Organizatoriai,
vykdytojai
Miesto ūkio
departamentas,
UAB „Gatvių
apšvietimas”.

Terminai Veiksmo įgyvendinimo
(m.)
rodikliai
2008–
2013

Parengta miesto
apšvietimo gerinimo
programa; parengti
techniniai projektai;
įgyvendintos
programoje
numatytos
priemonės.

2.2.4 uždavinys. Perplanuoti energetikos ūkį ir dujotiekį.
Eil. Nr.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

2.2.4.1.

Atnaujinti Klaipėdos miesto šilumos
tiekimo specialųjį planą, kuriame,
išnagrinėjus alternatyvius sprendinius,
būtų parinktos optimaliausios energijos
rūšys šildymui, numatyta šilumos ūkio
rekonstrukcija.

Klaipėdos m.
savivaldybė,
AB „Klaipėdos
energija“.

2008–
2009

Parengtas ir
patvirtintas specialusis
planas.

2.2.4.2.

Atlikti parengiamuosius planavimo
darbus dėl magistralinio dujotiekio
dujų skirstymo stoties, turinčios didelę
apsaugos zoną ir ribojančios veiklą
vertingoje miesto žemėje, iškėlimo už
miesto ribų.

Urbanistinės plėtros
departamentas,
Miesto ūkio
departamentas.

2008–
2012

Parengta galimybių
studija, parengtas
dujų skirstymo stoties
iškėlimo projektas ir
sąmata.

2.2.4.3.

Parengti dujotiekio tinklų išvystymo
schemą Klaipėdos dujų skirstymo
stoties aptarnaujamoje zonoje (naujai
planuojamoms ir projektuojamoms
miesto teritorijoms).

AB „Lietuvos dujos“,
Urbanistinės plėtros
departamentas.

2009

Parengta schema.

2.2.4.4.

Parengti miesto energijos išteklių
taupymo galimybių studiją, skirtą
naujausių, alternatyvių technologijų –
terminio vandens, vėjo, saulės energijos
ir kt. – panaudojimo galimybių analizei.

Miesto ūkio
departamentas.

2010–
2011

Parengta studija;
priimti sprendimai dėl
technologijų diegimo.

2.2.4.5.

Kasmet atlikti 8–10 km termoﬁkacinių
tinklų rekonstrukciją, keičiant juos iš
anksto izoliuotais vamzdynais.

AB „Klaipėdos
energija“.

2008–
2013
(2015)

Rekonstruotų
termoﬁkacinių
tinklų ilgis (km),
rekonstruotų
termoﬁkacinių tinklų
ilgis nuo bendro
tinklų ilgio, proc.
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2.2.5 uždavinys. Pagerinti lietaus nuotekų tinklų sistemą.
Eil. Nr.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

2.2.5.1.

Klaipėdos vandens išteklių valdymo
sistemų, įskaitant ir lietaus drenažo
sistemą, gerinimo ir plėtros koncepcijos
pagrindu:
- parengti miesto lietaus nuotekų
specialųjį planą,
- įrengti baseininius lietaus nuotekų
valymo įrenginius,
- sumažinti lietaus nuotekų debitą ir
tinklų hidraulinį pralaidumą.

Ekonomikos
ir strategijos
departamentas,
Urbanistinės plėtros
departamentas,
Miesto ūkio
departamentas,
AB „Klaipėdos
vanduo“.

2008–
2013

Parengtas specialusis
planas; rezervuota
sklypų baseininių
valymo įrenginių
statybai (vnt.);
pastatyta baseininių
valymo įrenginių
(vnt.); suremontuota /
rekonstruota / įrengta
tinklų (km) ir įrenginių
(vnt.); pašalinta kritinių
gedimų; lietaus
nuotekų kiekis (m3 /
m.), bendras lietaus
nuotekų tinklų ilgis;
rekonstruotų lietaus
nuotekų tinklų ilgis
nuo bendro ilgio,
proc.

2.2.5.2.

Parengti pajūrio ruožo paviršinių
nuotekų, upelių, vandens telkinių
(esančių rekreacinėse teritorijose ir prie
jų, taip pat miško plotuose) sutvarkymo
planą, suderinant jį su miškotvarkos
projektais; organizuoti suplanuotų
priemonių įgyvendinimą.

Urbanistinės plėtros
departamentas,
Miesto ūkio
departamentas.

2008,
2009–
2013

Parengtas planas,
įgyvendinta
priemonių; sutvarkyta
upelių, vandens
telkinių.

2.2.5.3.

Įvesti vietinę rinkliavą už paviršinių
nuotekų tvarkymo paslaugas Klaipėdos
miesto savivaldybės teritorijoje, diegti
visuomenės informavimo apie paviršinių
nuotekų tvarkymą ir tvarkymo svarbos
propagavimo priemones.

Miesto ūkio
departamentas.

2008–
2013

Patvirtinti vietinės
rinkliavos nuostatai,
įdiegtų priemonių
sąrašas, paviršinių
nuotekų tvarkomas
kiekis (proc. nuo
bendro nuotekų
tinklų ilgio bei kiekio).

2.2.5.4.

Mažinti lietaus vandenų patekimo į
buitinius nuotekų tinklus kiekį, nutiesiant
naujus lietaus nuotekų nuvedimo
tinklus.

Klaipėdos m.
savivaldybė,
AB „Klaipėdos
vanduo“.

2008–
2013

Nutiesta lietaus
nuotekų nuvedimo
tinklų (km); lietaus
vandenų, patenkančių
į miesto valyklą, kiekis.
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2.2.6 uždavinys. Patobulinti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą.
Eil. Nr.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai
(m.)

Rodikliai

2.2.6.1.

Integruoti Klaipėdos m. savivaldybės
atliekų tvarkymo sistemą į Klaipėdos
regiono atliekų tvarkymo sistemą.

KRATC, KAVA,
Miesto ūkio
departamentas.

2007–
2008

Veikiantis regioninis
atliekų sąvartynas
(Dumpiuose);
funkcionuojanti
regioninė atliekų
tvarkymo sistema;
parengti teisės
aktai, atitinkantys
tarpsavivaldybinius
susitarimus.

2.2.6.2.

Parengti ir įgyvendinti komunalinių
atliekų konteinerių aikštelių išdėstymo
specialųjį planą.

KRATC, Miesto ūkio
departamentas,
Urbanistinės plėtros
departamentas.

2008–
2013

Suplanuotų / įrengtų
komunalinių atliekų
konteinerių aikštelių
skaičius.

2.2.6.3.

Parengti galimybių studiją dėl
kogeneracinės jėgainės (naudojančios
degias municipalines atliekas,
biokurą ir kitą iškastinį kurą) statybos
Klaipėdos mieste; esant teigiamoms
galimybių studijos išvadoms, pastatyti
kogeneracinę jėgainę.

AB „Klaipėdos
energija”,
Klaipėdos m.
savivaldybė.

2007–
2013

Parengta galimybių
studija su
rekomendacijomis;
savivaldybės tarybos
sprendimas; pastatyta
jėgainė.

2.3 tikslas.

Gerinti miesto gamtinės aplinkos kokybę.
2.3.1 uždavinys. Kompleksiškai formuoti, atnaujinti ir plėtoti miesto želdynus.
2.3.2 uždavinys. Išvalyti miesto vandens telkinius ir pritaikyti juos rekreacijai.
2.3.3 uždavinys. Vykdyti prevencines aplinkosaugos priemones.

2.3.1 uždavinys. Kompleksiškai formuoti, atnaujinti ir plėtoti miesto želdynus.
Eil. Nr.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

2.3.1.1.

Suplanuoti ir įrengti naujus parkus bei
rekreacinius želdynus pamario zonoje,
prie trečiosios miesto vandenvietės, prie
Smiltelės upelio, želdynų teritorijoje prie
Šilutės plento ir Jūrininkų prospekto,
prie rytinių miesto gyvenamųjų teritorijų
(formuojant naujus želdinius), užbaigti
parko įrengimą pietinėje miesto
dalyje; sutvarkyti ir pritaikyti rekreacijai
teritorijas prie Danės upės, Melnragės ir
Girulių gyvenviečių.

Urbanistinės plėtros
departamentas,
Miesto ūkio
departamentas,
KAVA.
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(m.)
rodikliai
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2013

Įrengtų naujų parkų
bei želdynų skaičius ir
plotas (ha).
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Terminai Veiksmo įgyvendinimo
(m.)
rodikliai

Eil. Nr.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

2.3.1.2.

Įregistruoti Nekilnojamojo turto registre
miesto parkų sklypus, sutvarkyti
esamų parkų ir želdynų aplinką bei
infrastruktūrą (prioritetiškai pietinėje
miesto dalyje):
- teritoriją tarp Smiltelės g. ir
Jūrininkų pr.;
- Draugystės parką;
- Skulptūrų parką;
- Trinyčių parką;
- teritoriją tarp Baltijos pr. ir
Debreceno g.;
- teritoriją tarp Statybininkų pr. ir
Smiltelės g.

Miesto ūkio
departamentas,
Urbanistinės plėtros
departamentas.

2008–
2013

Įregistruotų sklypų
sąrašas; sutvarkytų
parkų skaičius ir plotas
(ha).

2.3.1.3.

Parengti miesto poilsio parko vystymo
schemos koncepciją ir tyrimą dėl
Vasaros estrados tolesnio panaudojimo
galimybių; jais remiantis sudaryti
parko vystymo priemonių planą ir jį
įgyvendinti.

Ekonomikos
ir strategijos
departamentas,
Urbanistinės plėtros
departamentas,
Miesto ūkio
departamentas.

2008–
2013

Parengta koncepcija,
Vasaros estrados
panaudojimo
galimybių tyrimas;
parko vystymo
priemonių planas;
įgyvendintų
priemonių sąrašas.

2.3.1.4.

Išduodant sąlygas naujai planuojamų ar
esamų gyvenamųjų kvartalų detaliųjų
planų rengimui, nustatyti tikslius
kiekvieno kvartalo privalomai išsaugomų
ar naujai suformuojamų žaliųjų plotų
normatyvus.

Urbanistinės plėtros
departamentas,
Miesto ūkio
departamentas,
KAVA.

2007–
2013

Želdynų dalis nuo viso
naujai planuojamų
gyvenamųjų rajonų
(kvartalų) ploto (%).

2.3.1.5.

Formuoti apsauginius želdynus bei
užtikrinti jų planavimą ir įrengimą prie
esamų (kur yra galimybės) ir naujai
planuojamų gyvenamųjų kvartalų,
magistralinių gatvių ir gamybinių rajonų.

Urbanistinės plėtros
departamentas,
Miesto ūkio
departamentas.

2007–
2013

Įrengtų apsauginių
želdynų plotas (ha).
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2.3.2 uždavinys. Išvalyti miesto vandens telkinius ir pritaikyti juos rekreacijai.
Eil. Nr.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai Veiksmo įgyvendinimo
(m.)
rodikliai

2.3.2.1.

Išvalyti užterštus ir rekultivuoti apleistus
vandens telkinius, vykdyti jų stebėseną.

Miesto ūkio
departamentas.

2007–
2013

Išvalytų vandens
telkinių, kuriuose nėra
stambiagabaričių
atliekų, skaičius;
rekultivuotų vandens
telkinių skaičius.

2.3.2.2.

Įrengti rekreacinę infrastruktūrą,
rekreacinius ir taršą absorbuojančius
želdynus vandens telkinių pakrantėse.

Miesto ūkio
departamentas,
Urbanistinės plėtros
departamentas.

2008–
2013

Vandens telkinių,
prie kurių įrengti
želdynai ir rekreacinė
infrastruktūra, skaičius.

2.3.2.3.

Sugriežtinti privačių namų, esančių
Danės upės pakrantėje ir leidžiančių
neišvalytas nuotekas į upę, kontrolę,
bendradarbiaujant su savininkais
privačių namų nuotekas prijungti prie
magistralinių nuotekų tinklų.

Miesto ūkio
departamentas.

2008–
2013

Prijungta privačių
namų nuotekų
prie magistralinių
nuotekų tinklų;
namų, teršiančių upę,
skaičius; patikrinimo
aktų skaičius.

2.3.3 uždavinys. Vykdyti prevencines aplinkosaugos priemones.
Eil. Nr.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai Veiksmo įgyvendinimo
(m.)
rodikliai

2.3.3.1.

Parengti Klaipėdos miesto strateginį
triukšmo žemėlapį.

Miesto ūkio
departamentas,
Socialinis
departamentas.

2007–
2010

Parengtas miesto
triukšmo žemėlapis.

2.3.3.2.

Siekiant užtikrinti detalesnę informaciją
apie aplinkos kokybę, vykdyti Klaipėdos
miesto aplinkos monitoringo programą.

Miesto ūkio
departamentas.

2008–
2013

Atskirų aplinkos
komponentų stebimų
taškų skaičius.

2.3.3.3.

Stiprinti aplinkos užterštumo iš uoste
ir LEZ‘e veikiančių įmonių kontrolę,
inicijuoti akredituotos laboratorijos,
tiriančios speciﬁnius teršalus, įsteigimą
Klaipėdos regione.

KAVA, Miesto ūkio
departamentas,
Klaipėdos regiono
aplinkos apsaugos
departamentas,
Klaipėdos
visuomenės
sveikatos centras,
chemijos pramonės
ir kitos, aplinką
teršiančios, įmonės.

20072013

Įsteigta laboratorija.
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Terminai Veiksmo įgyvendinimo
(m.)
rodikliai

Eil. Nr.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

2.3.3.4.

Vykdyti prevencines priemones, siekiant
neviršyti leistinų oro taršos kietosiomis
dalelėmis (KD10) normatyvų.

Miesto ūkio
departamentas
Urbanistinės plėtros
departamentas.

2007–
2013

Įgyvendintų
priemonių sąrašas,
neviršyti leistini
normatyvai.

2.3.3.5.

Rengti ir įgyvendinti pasirengimo
klimato kaitos sukeltiems reiškiniams
(miškų gaisrams, karščio bangoms,
potvyniams) ir jų padarinių šalinimo
priemones.

KAVA,
Civilinės
saugos tarnyba,
Miesto ūkio
departamentas.

2007–
2013

Parengta strategijų,
studijų, miškų gaisrų
atvejų skaičius per
metus, sukurta
gyventojų dėl
gresiančių stichinių
nelaimių perspėjimo
sistema.

2.3.3.6.

Vykdyti visuomenės aplinkosauginį
švietimą (informacijos sklaida, seminarai,
aplinkosauginės akcijos), įtraukti miesto
visuomenę į aplinkos tvarkymą, skatinti
atliekų rūšiavimą.

Klaipėdos m.
savivaldybės Miesto
ūkio departamento
Aplinkos kokybės
skyrius.

2007–
2013

Nuolat veikiantis
interneto puslapis
apie aplinkos
kokybę, pravesta
aplinkosauginio
švietimo priemonių;
suorganizuota
aplinkos tvarkymo
akcijų, surinktų
antrinių žaliavų kiekis,
proc.
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3 prioritetas. JŪRINIO MIESTO VYSTYMAS.
3.1 tikslas.

Stiprinti miesto ir uosto plėtros vientisumą.
3.1.1 uždavinys. Užtikrinti Klaipėdos intermodalinio transporto mazgo išvystymą.
3.1.2 uždavinys. Stiprinti miesto ir uosto sąveiką, aktyvinant bendradarbiavimą plėtros
projektuose.

3.1.1 uždavinys. Užtikrinti Klaipėdos intermodalinio transporto mazgo išvystymą.
Eil. Nr.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai Veiksmo įgyvendinimo
(m.)
rodikliai

3.1.1.1.

Įrengti šiaurinį išvažiavimą iš Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto.

KVJUD, Lietuvos
automobilių kelių
direkcija, Klaipėdos
m. savivaldybė.

2007–
2008

Įrengtas šiaurinis
išvažiavimas iš jūrų
uosto (km).

3.1.1.2.

Nutiesti pietinę jungtį tarp Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto ir IX B transporto
koridoriaus.

KVJUD, Lietuvos
automobilių kelių
direkcija, KAVA,
Klaipėdos m.
savivaldybė.

2007–
2013

Parengta pietinio
išvažiavimo techninė
dokumentacija;
įrengtas pietinis
išvažiavimas iš jūrų
uosto (km).

3.1.1.3.

Modernizuoti Centrinio Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto įvado jungtį,
rekonstruojant Baltijos pr. su žiedinėmis
sankryžomis, prioritetą teikiant
Baltijos pr.–Šilutės pl. sankryžai.

KVJUD, Lietuvos
automobilių kelių
direkcija, KAVA,
Klaipėdos m.
savivaldybė.

2007–
2011

Rekonstruotas Baltijos
pr. (km); rekonstruotų
sankryžų skaičius.

3.1.1.4.

Vystyti Klaipėdos geležinkelio mazgo
šiaurinės uosto dalies (Anglinės ir
Pauosčio kelynai) geležinkelį, laikantis
aplinkos apsaugos reikalavimų ir
palaipsniui mažinant geležinkelio mazgo
centrinėje miesto dalyje apkrovimą.

KVJUD,
AB „Lietuvos
geležinkeliai“
direkcija.

2007–
2016

Įrengta ir kapitališkai
suremontuota
geležinkelio kelių
(km).

3.1.1.5.

Vystyti Klaipėdos geležinkelio mazgo
pietinės uosto dalies (Nemuno, Minijos,
Perkėlos kelynai, Draugystės ir Rimkų
stočių kelynai, geležinkelio tiltas per
Smiltelės upę ir pervaža, išvažiavimas
iš Draugystės geležinkelio stoties
į pagrindinį kelią Šilutės–Pagėgių
kryptimi) geležinkelį, laikantis aplinkos
apsaugos reikalavimų.

KVJUD,
AB „Lietuvos
geležinkeliai“
direkcija.

2007–
2016

Įrengta ir kapitališkai
suremontuota
geležinkelio kelių
(km); įrengta
geležinkelio pervažų,
viadukų (vnt.).

3.1.1.6.

Įrengti Klaipėdos keleivių ir krovinių
terminalą bei privažiavimo kelius į jį.

KVJUD,
AB „Lietuvos
geležinkeliai“
direkcija, KAVA.

2007–
2009

Įrengtas keleivių ir
krovinių terminalas;
įrengta automobilių
privažiavimo
kelių (km); įrengta
geležinkelio kelių
(km).
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Eil. Nr.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai Veiksmo įgyvendinimo
(m.)
rodikliai

3.1.1.7.

Skatinti logistikos centrų kūrimąsi.

Susisiekimo
ministerija, KAVA,
Klaipėdos m.
savivaldybė,
verslininkai.

2007–
2013

Įkurti logistikos
centrai.

3.1.1.8.

Išnagrinėti įvairias uosto plėtros
galimybes, įvertinant Lietuvos vandens
transporto strategiją ir uosto plėtros
poveikį bei ekonominę naudą Klaipėdos
miestui, didinti savivaldybės įtaką uosto
valdyme.

Susisiekimo
ministerija, KVJUD,
Klaipėdos miesto
savivaldybė.

2007–
2008

Parengta galimybių
studija, priimtos
įstatymų ir kitų teisės
aktų pataisos.

3.1.2. uždavinys. Stiprinti miesto ir uosto sąveiką, aktyvinant bendradarbiavimą plėtros projektuose.
Eil. Nr.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai Veiksmo įgyvendinimo
(m.)
rodikliai

3.1.2.1.

Pagal galimybes organizaciniais ir
/ ar ﬁnansiniais ištekliais prisidėti
įgyvendinant priemones, orientuotas į
keleivių judėjimo per Klaipėdos uostą
intensyvinimą.

KVJUD,
Klaipėdos m.
savivaldybė.

2007–
2013

Įgyvendintos
priemonės; keleivių
skaičiaus dinamika.

3.1.2.2.

Miesto teritorijų, esančių prie keleivinių ir
kruizinių terminalų, užstatymą planuoti,
atsižvelgiant į keleivių (turistų) poreikius.

Urbanistinės plėtros
departamentas,
KVJUD.

2007–
2013

Parengta projektų.

3.1.2.3.

Aktyviai dalyvauti uosto plėtros projektų,
turinčių tiesiogines sąsajas su miesto
plėtra ir aplinka, vertinimuose.

KVJUD,
Klaipėdos m.
savivaldybė.

2007–
2013

Posėdžių, kuriuose
dalyvauta, sąrašas;
pateiktų pastabų
/ rekomendacijų
sąrašas.

3.1.2.4.

Teikti bendras paraiškas tarptautiniams
bei šalies fondams ir programoms
dėl svarbių miestui ir uostui projektų
įgyvendinimo ﬁnansavimo.

Klaipėdos m.
savivaldybė,
KVJUD.

2007–
2013

Parengtų ir laimėjusių
konkursus paraiškų
skaičius.

3.1.2.5.

Klaipėdos uosto rezervines teritorijas
perduoti uostui įstatymų nustatyta
tvarka.

KVJUD, uosto
naudotojai,
Klaipėdos m.
savivaldybės
administracija.

2008–
2010

Perduota teritorijų
(ha).

3.1.2.6.

Ruošiant uosto teritorijų ir akvatorijų
planus, pirmame planavimo etape
atlikti žvalgomuosius tyrimus, istorinių
duomenų ir planų analizę, siekiant
nustatyti šiose teritorijose ir akvatorijose
esančius jūrinio paveldo objektus.

KVJUD.

2008–
2013

Ištirta teritorijų,
akvatorijų; nustatyta
jūrinio paveldo
objektų.
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Eil. Nr.
3.1.2.7.

Veiksmas
Kurti smulkiam ir vidutiniam žuvų
verslui reikalingą uosto infrastruktūrą:
užtikrinti pakankamą vietų skaičių
mažųjų priekrantės laivų švartavimuisi
prieplaukose (rekonstravus Danės
upės krantines nuo Pilies tilto iki upės
žiočių, dalį jų skirti mažųjų priekrantės
laivų švartavimuisi), sudaryti sąlygas
mažmeninei prekybai šviežia žuvimi.

3.2 tikslas.

Organizatoriai,
vykdytojai
Žuvininkystės
departamentas
prie ŽŪM, žvejų
asociacijos,
Klaipėdos m.
savivaldybė,
būsimas
jachtų uostelio
operatorius, KVJUD.

Terminai Veiksmo įgyvendinimo
(m.)
rodikliai
2008–
2013

Vietų skaičius mažųjų
priekrantės laivų
švartavimuisi uoste
(lyginant su bendru
laivų skaičiumi);
įrengti infrastruktūros
objektai.

Plėtoti rekreacijos ir turizmo infrastruktūrą ir paslaugas, didinti jų
paklausą.
3.2.1 uždavinys. Išvystyti rekreacinių teritorijų infrastruktūrą.
3.2.2 uždavinys. Išplėsti turizmo paslaugų ir renginių įvairovę bei pagerinti kokybę.
3.2.3 uždavinys. Gerinti miesto turistinį įvaizdį rinkodaros priemonėmis.

3.2.1 uždavinys. Išvystyti rekreacinių teritorijų infrastruktūrą.
Terminai Veiksmo įgyvendinimo
(m.)
rodikliai

Eil. Nr.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

3.2.1.1.

Parengti esančių Smiltynėje buvusios
karinės paskirties objektų (dzotų)
pertvarkymo į kultūrinės-rekreacinės
paskirties objektus galimybių studiją,
detaliuosius planus (bendrame tinkle su
gretimomis savivaldybėmis) ir techninius
projektus.

Urbanistinės plėtros
departamentas,
Socialinis
departamentas,
Klaipėdos rajono
ir Neringos
savivaldybės, KAVA.

2008–
2012

Parengta galimybių
studija, detalieji
planai, techniniai
projektai.

3.2.1.2.

Vietoje „laivų kapinių“ įrengti pramogųpažintinį kompleksą.

Urbanistinės plėtros
departamentas,
Ekonomikos
ir strategijos
departamentas,
Miesto ūkio
departamentas,
KAVA.

2008–
2013

Parengtas detalusis
planas, parengtas
techninis projektas,
įrengtas kompleksas.

3.2.1.3.

Dalyvauti sukuriant rekreacinių uostų,
pritaikytų šiuolaikinei laivybai ir poilsiui,
tinklą pakrantės ruože, apimančiame
Klaipėdos piliavietę, Kintų, Drevernos,
Nidos, Preilos, Juodkrantės vietoves,
Kopgalio prieplauką, Palangos ir
Šventosios uostus.

KVJUD, KAVA,
Klaipėdos m.,
Klaipėdos rajono,
Neringos, Palangos
ir Šilutės rajono
savivaldybės.

2008–
2013

Parengti techniniai
projektai; įrengtų
rekreacinių uostų
sąrašas, veikiančių
rekreacinės laivybos
linijų skaičius.
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Eil. Nr.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai Veiksmo įgyvendinimo
(m.)
rodikliai

3.2.1.4.

Išanalizuoti galimybes ir įrengti mažųjų
pramoginių laivų nuleidimo / pakėlimo
bei priekabų jiems pervežti stovėjimo
aikšteles pietinėje ir centrinėje uosto
dalyse.

Miesto ūkio
departamentas,
KVJUD, KAVA.

2010

Įrengta aikštelių (vnt.).

3.2.1.5.

Efektyviai panaudoti rekreacinę zoną
prie marių pietinėje miesto dalyje,
sukuriant infrastruktūrą vandens sporto
šakų ir vandens turizmo vystymui,
gyventojų aktyviam poilsiui.

Miesto ūkio
departamentas,
KVJUD, KAVA.

2008–
2013

Parengti techniniai
projektai; pastatyta
/ įrengta vandens
turizmo ir sporto
infrastruktūros
objektų.

3.2.1.6.

Įkurti jūros teikiamų pramogų, pažinimo
ir sveikatingumo kompleksą Kopgalyje.

Lietuvos jūrų
muziejus, LR
kultūros ministerija,
Klaipėdos miesto
savivaldybė
(žmogiškieji ir
organizaciniai
ištekliai), KAVA.

2008–
2013

Įkurtas delﬁnų
terapijos centras,
rekonstruota
muziejaus akvariumo
ekspozicija, parengta
edukacinių programų
vaikams su specialiais
poreikiais, aptarnauta
neįgalių vaikų,
apmokyta šeimų,
auginančių neįgalius
vaikus; augantis
lankytojų skaičius.

3.2.1.7.

Parengus planavimo dokumentus
ir platinant marketingo medžiagą,
pritraukti investuotojus Girulių
laisvalaikio ir pramogų centro,
nepriklausančio nuo sezonų, statybai.

Urbanistinės plėtros
departamentas,
Ekonomikos
ir strategijos
departamentas.

2008–
2013

Parengti planavimo
dokumentai;
pritrauktų
investuotojų sąrašas,
pastatytas laisvalaikio
ir pramogų centras.

3.2.1.8.

Įrengti vandentiekio ir kanalizacijos
centralizuotas sistemas ir prijungti
prie jų sanitarinius mazgus pajūrio
poilsio zonose: Melnragėje, Giruliuose,
Smiltynėje.

Miesto ūkio
departamentas.

2008–
2011

Įrengta vandentiekio
ir kanalizacijos
sistemų pajūrio poilsio
zonose; prijungta prie
jų sanitarinių mazgų.

3.2.1.9.

Įgyvendinti Klaipėdos m. savivaldybės
tarybos 2005 12 22 sprendimu Nr. T2-394
patvirtintą „Klaipėdos miesto viešųjų
tualetų išdėstymo schemą – specialųjį
planą“.

Miesto ūkio
departamentas.

2007–
2010

Atnaujintų / įrengtų
stacionarių ir
kilnojamų tualetų
skaičius; įregistruotų
sanitarinių mazgų
skaičius.

Miesto ūkio
departamentas.

2008–
2009

Parengti techniniai
projektai; į vieną tinklą
apjungtų sistemų
dalis zonoje (%).

3.2.1.10. Pajūrio zonoje sujungti į vieną tinklą
dviračių, pėsčiųjų takus su informacinių
ženklų, aptarnavimo ir apšvietimo
sistemomis.
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3.2.2 uždavinys. Išplėsti turizmo paslaugų ir renginių įvairovę bei pagerinti kokybę.
Eil. Nr.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai Veiksmo įgyvendinimo
(m.)
rodikliai

3.2.2.1.

Parengti turizmo sektoriaus plėtros ir
paslaugų įvairovės bei kokybės tyrimų
ir didžiųjų miesto renginių socialinėsekonominės naudos vertinimo
metodiką; ja remiantis, atlikti turizmo
sektoriaus tyrimą ir renginių socialinėsekonominės naudos vertinimą.

Ekonomikos
ir strategijos
departamentas,
Socialinis
departamentas, KU,
KTKIC, KEPA.

2008–
2009

Patvirtinta tyrimų
ir vertinimo
metodika; tyrimo ir
vertinimo ataskaitos
su išvadomis ir
rekomendacijomis.

3.2.2.2.

Stiprinti tarptautinių jūrinių renginių
(Baltic Sprint Cup, Tall Ship Race, Baltic
Sail) tradicijas.

Ekonomikos
ir strategijos
departamentas,
KTKIC.

2007–
2013

Organizuota regatų;
jose dalyvavusių
burlaivių skaičius.

3.2.2.3.

Tobulinti miesto turizmo informacinę
sistemą, įsteigiant turizmo informacijos
punktus (taip pat – mobilius),
kompiuterių terminalus autobusų /
geležinkelio stotyse, jūrų perkėloje,
kruizinių laivų terminale, senamiestyje,
kitose turistų lankomose vietose; turizmo
informacinius užrašus rašyti lietuvių,
rusų, anglų ir vokiečių kalbomis.

Ekonomikos
ir strategijos
departamentas,
KTKIC.

2007–
2013

Įsteigtų punktų ir
terminalų skaičius,
aptarnautų turistų
skaičius.

3.2.2.4.

Parengti ir įgyvendinti kultūrinio turizmo
maršrutus (Danės upės, Tauralaukio,
Senamiesčio, Kuršių marių).

Socialinis
departamentas,
Ekonomikos
ir strategijos
departamentas,
KTKIC,
BĮ Etnokultūros
centras, NVO,
Lietuvos jūrų
muziejus, jūrų
verslo atstovai.

2007–
2010

Įdiegti maršrutai.

3.2.2.5.

Inicijuoti ir rengti jūrinę kultūrą
propaguojančius renginius, siekiant
tolygiai išdėstyti per kalendorinius
metus.

Socialinis
departamentas,
Biudžetinės
kultūros įstaigos,
Lietuvos Jūrų
muziejus, NVO,
verslo atstovai,
KTKIC.

2007–
2013

Įgyvendintų ir
paremtų renginių
skaičius ir sąrašas,
bendra paramos
apimtis (Lt), vidutinė
paramos apimtis
vienam renginiui (Lt).

3.2.2.7.

Krantinėje, esančioje šalia Klaipėdos
piliavietės, įrengti nuolat veikiančią
senovinių laivų ekspoziciją.

Socialinis
departamentas,
Urbanistinės plėtros
departamentas,
MLIM.

2009–
2012

Veikianti ekspozicija.
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Eil. Nr.
3.2.2.8.

Veiksmas
Sutvarkyti Danės upės pakrančių
infrastruktūrą (nuo Biržos tilto iki
Palangos plento), pritaikant vandens
turizmo poreikiams.

Organizatoriai,
vykdytojai
Urbanistinės plėtros
departamentas,
Miesto ūkio
departamentas.

Terminai Veiksmo įgyvendinimo
(m.)
rodikliai
2008–
2013

Parengti techniniai
projektai;
rekonstruotų /
įrengtų infrastruktūros
objektų skaičius.

3.2.3 uždavinys. Gerinti miesto turistinį įvaizdį rinkodaros priemonėmis.
Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai Veiksmo įgyvendinimo
(m.)
rodikliai

Eil. Nr.

Veiksmas

3.2.3.1.

Periodiškai atnaujinti turistams skirtus
informacinius leidinius ir parengti
naujus leidinius apie turistams siūlomus
teminius maršrutus / pramogų paketus ir
miesto jūrinę kultūrą, naudojant miesto
prekės ženklo ﬁrminį stilių.

Ekonomikos
ir strategijos
departamentas,
KTKIC.

2007–
2013

Atnaujintų ir naujų
informacinių leidinių
skaičius; leidinių
tiražas.

3.2.3.2.

Klaipėdos miesto turizmo galimybes
tarptautinėse parodose ir kituose
renginiuose pristatyti, bendradarbiaujant
su QUATTRO savivaldybėmis.

Ekonomikos
ir strategijos
departamentas,
KTKIC.

2007–
2013

Tarptautinių
parodų, kuriose
buvo pristatytos
Klaipėdos turizmo
galimybės, sąrašas
ir skaičius (tarp jų
– bendrų su Quattro
savivaldybėmis
pristatymų);
užmegztų kontaktų
su užsienio turizmo
agentūromis skaičius,
surengtų susitikimų
ir reprezentuojančių
turų skaičius (tarp jų
– bendrų su Quattro
savivaldybėmis
renginių); parengtų
informacinių paketų
skaičius (tarp jų
– bendrų su Quattro
savivaldybėmis).

3.2.3.3.

Rengti publikacijas ir reportažus apie
miesto jūrinę kultūrą vietos ir užsienio
žiniasklaidos priemonėms, parengti
ekspoziciją apie miesto jūrinę kultūrą
ir pristatyti Lietuvos miestuose bei
tarptautinėse parodose.

Ryšių su visuomene
skyrius, Socialinis
departamentas,
biudžetinės
kultūros įstaigos.

2008–
2010

Parengta publikacijų
ir reportažų; renginių,
kuriuose pristatyta
ekspozicija, skaičius.
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3.3 tikslas.

Stiprinti miesto urbanistinės plėtros darną, gerinti miesto vizualinę
kokybę.
3.3.1 uždavinys. Pagerinti subalansuotos urbanistinės plėtros planavimą.
3.3.2 uždavinys. Didinti miesto viešųjų erdvių vizualinį patrauklumą, restauruoti ir tvarkyti
kultūros paveldo objektus.

3.3.1 uždavinys. Pagerinti subalansuotos urbanistinės plėtros planavimą.
Eil. Nr.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai Veiksmo įgyvendinimo
(m.)
rodikliai

3.3.1.1.

Įsteigti instituciją, kurios veikla
būtų orientuota į miesto teritorijų
kompleksinio vystymo koordinavimą,
miesto ir privačių investuotojų interesų
suderinimą, vystant teritorijas ir
kooperuojant lėšas.

Urbanistinės plėtros
departamentas,
Ekonomikos
ir strategijos
departamentas.

2008–
2009

Įsteigta institucija.

3.3.1.2.

Miesto urbanistinės plėtros planavimo
procese įdiegti atskirų miesto teritorijų
(rajonų) perspektyvinio vystymo
koncepcijų, apimančių teritorijos
vystymą urbanistiniu, paveldosauginiu,
gamtosauginiu, ekonominiu bei
socialiniu požiūriais, parengimą.

Urbanistinės plėtros
departamentas,
Ekonomikos
ir strategijos
departamentas.

2009–
2013

Parengtų teritorijų
vystymo koncepcijų
skaičius ir sąrašas.

3.3.1.3.

Zonose prie vandens (jūros, marių,
upių) teikti pirmenybę visuomeninės
ir gyvenamosios paskirties teritorijų
vystymui.

Urbanistinės plėtros
Architektūros ir
miesto planavimo
skyrius.

2008–
2013

Parengta esančių
prie vandens
gyvenamosios
ir visuomeninės
paskirties teritorijų
vystymo koncepcijų.

3.3.2 uždavinys. Didinti miesto viešųjų erdvių vizualinį patrauklumą, restauruoti ir tvarkyti kultūros paveldo
objektus.
Eil. Nr.
3.3.2.1.

Veiksmas
Parengti kompleksinę Klaipėdos miesto
kultūros paveldo koncepciją.

Organizatoriai,
vykdytojai
Kultūros paveldo
departamentas
prie LR kultūros
ministerijos,
Klaipėdos m.
savivaldybė
(žmogiškieji ir
organizaciniai
ištekliai), NVO.
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Terminai Veiksmo įgyvendinimo
(m.)
rodikliai
2008

Patvirtinta koncepcija.
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Terminai Veiksmo įgyvendinimo
(m.)
rodikliai

Eil. Nr.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

3.3.2.2.

Įvesti privalomus reikalavimus dėl
pastatų, esančių senamiestyje,
miesto istorinėje dalyje ir kitose
reprezentacinėse miesto zonose, fasadų
tvarkymo, bendradarbiaujant su pastatų
savininkais juos įgyvendinti.

Urbanistinės plėtros
departamentas,
Miesto ūkio
departamentas,
Kultūros paveldo
departamentas
prie Kultūros
ministerijos.

2007–
2013

Priimti teisės aktai
dėl reikalavimų
įvedimo, patvirtinta
įgyvendinimo
tvarka; sutvarkytų ir
nesutvarkytų pastatų
sąrašas.

3.3.2.3.

Siekiant pagerinti miesto vizualinį vaizdą
bei diegiant vieningą jūrinį stilių miesto
apipavidalinimo objektuose:
- parengti ir įgyvendinti miesto
mažųjų architektūros formų ir įrangos
kompleksinį projektą;
- parengti ir įgyvendinti miesto
šventinio papuošimo sistemos ir įrangos
kompleksinį projektą;
- parengti ir įgyvendinti miesto
vizualinės informacijos priemonių
sisteminio išsidėstymo projektą.

Urbanistinės plėtros
departamentas,
Miesto ūkio
departamentas.

2007–
2013

Parengti projektai;
įrengtų mažosios
architektūros objektų
skaičius; esančių
miesto šventinio
papuošimo sistemoje
objektų skaičius;
įrengtų vizualinės
informacijos
priemonių skaičius.

3.3.2.4.

Atnaujinti esamus ir įrengti naujus
gėlynus gyvenamuosiuose rajonuose
bei miesto teritorijoje esančiuose
parkuose ir skveruose; diegti priemones,
skatinančias miesto gyventojus
apželdinti privačią gyvenamąją aplinką
(sodybas, kiemus, balkonus).

Miesto ūkio
departamentas.

2007–
2013

Naujai įrengtų gėlynų
skaičius ir plotas;
įdiegtų priemonių,
skatinančių
gyventojus apželdinti
gyvenamąją aplinką,
skaičius.

3.3.2.5.

Atlikti fontanų būklės inventorizaciją,
parengti techninius projektus ir juos
rekonstruoti.

Miesto ūkio
departamentas.

2008–
2013

Rekonstruotų fontanų
skaičius; darbų
priėmimo-perdavimo
aktai.

3.3.2.6.

Restauruoti savivaldybės saugomus
kultūros paveldo objektus.

Urbanistinės plėtros
departamentas,
Socialinis
departamentas,
Miesto ūkio
departamentas.

2007–
2013

Restauruotų
savivaldybės
saugomų kultūros
paveldo objektų
skaičius, procentas
nuo bendro skaičiaus.

3.3.2.7.

Sutvarkyti senamiesčio ir istorinės miesto
dalies reprezentacinių viešųjų erdvių
(Teatro, Turgaus, Atgimimo aikščių,
Ferdinando ir kitų skverų) infrastruktūrą,
pritaikant jas turizmo reikmėms bei
masiniams renginiams.

Urbanistinės plėtros
departamentas,
Miesto ūkio
departamentas,
KAVA.

2008–
2013

Parengti techniniai
projektai; sutvarkytos
aikštės.
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Terminai Veiksmo įgyvendinimo
(m.)
rodikliai

Eil. Nr.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

3.3.2.8.

Atstatyti Klaipėdos pilies tūrį bei
gynybinius pylimus, įrengiant tarptautinį
konferencijų centrą ir išplečiant pilies ir
miesto raidos muziejų.

Socialinis
departamentas,
Urbanistinės plėtros
departamentas,
Miesto ūkio
departamentas,
Ekonomikos
ir strategijos
departamentas,
MLIM, KTKIC.

2008–
2013

Parengta galimybių
studija, techninis
projektas,
įgyvendintas
rekonstrukcijos
projektas, gautos
paramos iš ES
struktūrinių fondų
dydis (Lt).

3.3.2.9.

Pagal parengtus techninius projektus
sutvarkyti miesto teritorijoje esančius
piliakalnius ir istorines miesto kapinaites.

Miesto ūkio
departamentas.

2008–
2013

Sutvarkyti piliakalniai
ir istorinės miesto
kapinaitės.
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4 prioritetas. GYVENIMO SĄLYGŲ GERINIMAS IR SOCIALINIO

SAUGUMO STIPRINIMAS.
4.1 tikslas.

Gerinti ir plėtoti miesto gyvenamąjį fondą.
4.1.1 uždavinys. Užtikrinti efektyvų miesto gyvenamojo fondo naudojimą, priežiūrą,
atnaujinimą ir modernizavimą.
4.1.2 uždavinys. Humanizuoti gyvenamųjų rajonų aplinką.
4.1.3 uždavinys. Vykdyti subalansuotą ir racionalią naujo būsto plėtrą.
4.1.4 uždavinys. Aprūpinti būstu socialiai remtinus ir mažas pajamas gaunančius
gyventojus, gerinti ir prižiūrėti socialinio būsto fondą.

4.1.1 uždavinys. Užtikrinti efektyvų miesto gyvenamojo fondo naudojimą, priežiūrą, atnaujinimą ir modernizavimą.
Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai Veiksmo įgyvendinimo
(m.)
rodikliai

Eil. Nr.

Veiksmas

4.1.1.1.

Skatinti daugiabučių namų savininkų
bendrijų (DNSB) kūrimąsi: kompensuoti
dalį DNSB įstatų registravimo mokesčio,
rengti konsultacinius susirinkimus
ir seminarus, leisti informacinius
lankstinukus apie galimybes gauti
paramą.

Miesto ūkio
departamentas.

2008–
2013

Sukurta bendrijų
(vnt./metus); skirta
biudžeto lėšų
DNSB (Lt); pravesta
seminarų; išleista
informacinių
lankstinukų ir leidinių.

4.1.1.2.

Skatinti DNSB samdyti atestuotus
administratorius bei pastatų konstrukcijų
prižiūrėtojus.

Miesto ūkio
departamentas.

2008–
2013

Bendrijų,
pasamdžiusių
atestuotus
administratorius ir
pastatų konstrukcijų
prižiūrėtojus, skaičius.

4.1.1.3.

Parengti daugiabučių namų centrinio
šildymo sistemų rekonstravimo
(įrengiant automatizuotą, nepriklausomą
sistemą) dalinio ﬁnansavimo kartu su
gyventojais tvarką; šiuo klausimu teikti
informaciją gyventojams.

Miesto ūkio
departamentas.

2009–
2013

Patvirtinta tvarka;
daugiabučių namų,
kuriuose rekonstruota
centrinio šildymo
sistema, sąrašas.

4.1.1.4.

Parengti ir įgyvendinti priemones,
skatinančias DNSB ir daugiabučių namų
administratorius aktyviau įsijungti į
daugiabučių namų modernizavimo
procesus.

Miesto ūkio
departamentas.

2007–
2013

Paremta DNSB
(vnt. ir Lt).
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Eil. Nr.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai Veiksmo įgyvendinimo
(m.)
rodikliai

4.1.1.5.

Organizuoti tikrinimus bei gyventojų
apklausas, siekiant nustatyti, kaip
daugiabučių namų administratoriai
ir DNSB atlieka gyvenamųjų namų
bendrojo naudojimo objektų priežiūros
funkcijas; parengti ir įgyvendinti
priemones, leidžiančias kontroliuoti
administratorių darbą ir sudarančias
galimybę nutraukti sutartis.

Miesto ūkio
departamentas,
Urbanistinės plėtros
departamentas.

2007–
2013

Atlikta tikrinimų;
organizuota apklausų.

4.1.1.6.

Parengti esamų daugiabučių
gyvenamųjų namų kvartalų ir teritorijų
detaliuosius planus, priskirti ir suformuoti
žemės sklypus.

Urbanistinės plėtros
departamentas.

2007–
2013

Parengta ir patvirtinta
detaliųjų planų.

4.1.1.7.

Parengti daugiabučių namų konstrukcijų
avarinės būklės likvidavimo dalinio
ﬁnansavimo kartu su gyventojais
tvarką; šiuo klausimu teikti informaciją
gyventojams.

Miesto ūkio
departamentas.

20082009

Patvirtinta tvarka;
įgyvendintų
informacinių
priemonių sąrašas.

4.1.1.8.

Paruošti tipinius kartotinių daugiabučių
gyvenamųjų namų modernizavimo
projektų variantus, kuriuose, išlaikant
vieningą architektūrinį stilių, būtų
numatytos renovacijos darbų
medžiagos, preliminarūs darbų tempai,
kaštai ir ﬁnansavimo šaltiniai.

Urbanistinės plėtros
departamentas,
Miesto ūkio
departamentas.

2007–
2009

Paruošta projektų
variantų.

4.1.1.9.

Supaprastinti gyventojų atsiskaitymą už
komunalines paslaugas.

Klaipėdos m.
savivaldybė,
komunalines
paslaugas
teikiančios įmonės.

2008

Įvesta vieninga
atsiskaitymo sistema.

4.1.2 uždavinys. Humanizuoti gyvenamųjų rajonų aplinką.
Eil. Nr.
4.1.2.1.

Veiksmas
Rengiant gyvenamųjų kvartalų
detaliuosius planus, neužstatytose
teritorijose tarp gyvenamųjų namų
pirmiausia numatyti vaikų žaidimo
aikšteles, poilsio ir želdynų, tylos zonas,
automobilių stovėjimo aikšteles.

Organizatoriai,
vykdytojai
Urbanistinės plėtros
departamentas,
KAVA.
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Terminai Veiksmo įgyvendinimo
(m.)
rodikliai
2007–
2013

Įrengta vaikų
žaidimo aikštelių;
įrengta automobilių
stovėjimo aikštelių;
detaliųjų planų su
tylos zonomis skaičius.
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Eil. Nr.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai Veiksmo įgyvendinimo
(m.)
rodikliai

4.1.2.2.

Spręsti automobilių laikymo
daugiabučių namų kvartaluose
problemą: bendradarbiaujant su
gyventojais praplėsti įvažiavimus į
kiemus bei mašinų laikymo aikšteles;
sudaryti sąlygas gyventojamas
supaprastinta tvarka praplėsti
automobilių laikymo aikšteles.

Urbanistinės plėtros
departamentas,
Miesto ūkio
departamentas,
KAVA.

2008–
2013

Parengta tvarka;
suremontuota kiemų
dangos (iš viso kiemų,
kv. m); praplėsta
stovėjimo aikštelių;
skirta biudžeto lėšų.

4.1.2.3.

Remontuoti esamas ir įrengti
naujas vaikų žaidimų aikšteles
gyvenamuosiuose kvartaluose ir
viešosiose erdvėse.

Miesto ūkio
departamentas,
KAVA.

2007–
2013

Atnaujinta / įrengta
naujų vaikų žaidimo
aikštelių.

4.1.2.4.

Atnaujinti esamas ir įrengti naujas šunų
vedžiojimo aikšteles numatytose vietose.

Miesto ūkio
departamentas,
KAVA.

2008–
2010

Naujų aikštelių
skaičius; sutvarkytų
aikštelių skaičius.

4.1.2.5.

Įrengti naminių gyvūnų kapines.

Miesto ūkio
departamentas,
KAVA.

2009–
2011

Savivaldybės tarybos
sprendimas dėl
kapinių įrengimo;
įrengtos kapinės.

4.1.2.6.

Pritaikyti gyvenamąją aplinką ir viešąsias
erdves neįgaliųjų poreikiams.

Miesto ūkio
departamentas,
Socialinis
departamentas.

2007–
2013

Neįgaliems pritaikytų
butų ir vietų
(nuvažiavimų ir pan.)
skaičius, neįgaliesiems
lankytis pritaikytų
savivaldybės
biudžetinių ir viešųjų
įstaigų skaičius.

4.1.3 uždavinys. Vykdyti subalansuotą ir racionalią naujo būsto plėtrą.
Eil. Nr.
4.1.3.1.

Veiksmas
Planuoti teritorijas daugiaaukštei ir
mažaaukštei gyvenamajai statybai,
netankinant esamų gyvenamųjų
teritorijų užstatymo, skatinant
gyvenamąją statybą apleistuose ir
buvusiuose pramonės rajonuose.

Organizatoriai,
vykdytojai
Urbanistinės plėtros
departamentas.
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Terminai Veiksmo įgyvendinimo
(m.)
rodikliai
2007–
2013

Per metus patvirtintų
gyvenamųjų kvartalų
detaliųjų planų
skaičius ir teritorijų
plotas; planuojamas
pastatyti gyvenamasis
plotas (kv. m); 1-am
gyventojui tenkantis
gyvenamasis plotas.
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Terminai Veiksmo įgyvendinimo
(m.)
rodikliai

Eil. Nr.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

4.1.3.2.

Teritorinio planavimo dokumentuose
naujai planuojamuose ir esamuose
gyvenamuosiuose kvartaluose
suformuoti savivaldybės bendriesiems
poreikiams reikalingus sklypus ir
įregistruoti juos savivaldybės vardu, kaip
reikalingus bendruomenei plotus.

Urbanistinės plėtros
departamentas,
KAVA.

2007–
2013

Įregistruotų
sklypų skaičius ir
sąrašas; rezervuota
sklypų socialinės
infrastruktūros
objektų statybai
(vnt. ir ha).

4.1.3.3.

Inicijuoti kolektyvinių sodų bendrijų
(pirmiausia esančių arčiausia miesto
centro), kuriose įmanoma išplėtoti
reikalingą infrastruktūrą, pertvarkymą į
gyvenamuosius kvartalus.

Urbanistinės plėtros
departamentas.

2008–
2013

Pertvarkytų
kolektyvinių sodų
bendrijų skaičius ir
dydis (ha).

4.1.4 uždavinys. Aprūpinti būstu socialiai remtinus ir mažas pajamas gaunančius gyventojus, gerinti ir prižiūrėti socialinio būsto fondą.
Eil. Nr.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai Veiksmo įgyvendinimo
(m.)
rodikliai

4.1.4.1.

Siekiant patenkinti socialinio būsto
poreikį, padidinti savivaldybės butų
fondą.

Socialinis
departamentas.

2007–
2013

Gavusių būstą
laukimo eilėje laikas;
asmenų / šeimų,
pageidaujančių
išsinuomoti socialinį
būstą, skaičius;
apgyvendintų
asmenų / šeimų
skaičius; nupirkta
socialinio būsto (butų
skaičius ir plotas);
pastatyta socialinio
būsto (butų skaičius ir
plotas).

4.1.4.2.

Rezervuoti inžineriškai parengtus sklypus
socialinio būsto statybai.

Urbanistinės plėtros
departamentas.

2007–
2013

Rezervuotų sklypų
skaičius ir plotas (ha).

4.1.4.3.

Gerinti savivaldybei priklausančio
socialinio būsto nuomos administravimą,
siekiant sumažinti įsiskolinimus už
nuomą bei pagerinti nuomojamo būsto
ﬁzinę būklę.

VšĮ ,,Klaipėdos
butai”, Socialinis
departamentas.

2007–
2013

Surinkta nuomos
mokesčių; įsiskolinimo
lygis (proc.);
suremontuotų
savivaldybės butų
skaičius ir plotas
(kv. m); skirta lėšų
remonto darbams (Lt).
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4.2 tikslas.

Gerinti socialinių paslaugų kokybę, didinti įvairovę ir prieinamumą
miesto gyventojams.
4.2.1 uždavinys. Didinti bendrųjų socialinių paslaugų įvairovę ir aprėptį, skatinti jų
neinstitucinę plėtrą bendruomenėje.
4.2.2 uždavinys. Didinti socialinės priežiūros paslaugų aprėptį ir institucinį prieinamumą.
4.2.3 uždavinys. Plėtoti socialinę globą, pirmenybę teikiant alternatyvių ilgalaikei socialinei
globai paslaugų ir jų infrastruktūros plėtrai.

4.2.1 uždavinys. Didinti bendrųjų socialinių paslaugų įvairovę ir aprėptį, skatinti jų neinstitucinę plėtrą bendruomenėje.
Eil. Nr.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai Veiksmo įgyvendinimo
(m.)
rodikliai

4.2.1.1.

Teikti sociokultūrines paslaugas senyvo
amžiaus asmenims skirtinguose miesto
rajonuose (keturiuose).

Socialinis
departamentas,
BĮ Klaipėdos m.
socialinės paramos
centras, NVO.

2007–
2013

Tarybos sprendimai
dėl dienos centrų
arba bendruomenės
namų senyvo amžiaus
asmenims steigimo;
senyvo amžiaus
žmonių, gaunančių
sociokultūrines
paslaugas, skaičius.

4.2.1.2.

Plėtoti specialiojo transporto
paslaugų teikimą socialinių paslaugų
gavėjams, neįgaliųjų nevyriausybinėms
organizacijoms.

Socialinis
departamentas,
BĮ Klaipėdos m.
socialinės paramos
centras.

2007–
2013

Gavusių specialiojo
transporto paslaugas
asmenų ir organizacijų
skaičius; suteiktų
paslaugų skaičius.

4.2.1.3.

Inicijuoti socialinių įmonių, kuriose
galėtų dirbti neįgalūs, sutrikusio
intelekto suaugusieji, sergantys psichikos
ligomis, žmonės su ﬁzine negalia ir
rizikos grupių asmenys, steigimą.

Socialinis
departamentas,
Klaipėdos darbo
birža, NVO.

2007–
2013

Įsteigtų socialinių
įmonių skaičius ir
sąrašas, darbo vietų
jose skaičius.

4.2.1.4.

Telkti nevyriausybines organizacijas
darbui, teikiant pagalbą žmonėms,
patiriantiems socialinę atskirtį.

Socialinis
departamentas,
Jaunimo reikalų
koordinatorius,
BĮ Klaipėdos m.
socialinės paramos
centras, NVO.

2007–
2013

Socialinės atskirties
žmonių, kuriems buvo
suteikta NVO pagalba,
skaičius; suteikusių
(teikiančių) pagalbą
NVO skaičius; lėšų,
skirtų biudžetinėms
savivaldybės
įstaigoms ir NVO
vykdyti šią veiklą,
dydis (Lt) ir santykis
(%).
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Eil. Nr.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

4.2.1.5.

Užtikrinti socialiai remtinų asmenų
(šeimų) galimybę gauti nemokamą
maitinimą, organizuojamą, atsižvelgiant
į jų savarankiškumą ir pageidavimus
(maitinimo įstaigose, namuose, gaunant
maisto talonus, gaunant sauso maisto
davinius).

BĮ Klaipėdos m.
socialinės paramos
centras, NVO.

Terminai Veiksmo įgyvendinimo
(m.)
rodikliai
2007–
2013

Asmenų, gaunančių
nemokamą maitinimą,
skaičius; jų dalis nuo
visų socialiai remtinų
asmenų, pareiškusių
norą gauti nemokamą
maitinimą, skaičiaus
(%).

4.2.2 uždavinys. Didinti socialinės priežiūros paslaugų aprėptį ir institucinį prieinamumą.
Eil. Nr.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai Veiksmo įgyvendinimo
(m.)
rodikliai

4.2.2.1.

Pradėti teikti auginančioms vaikus su
negalia šeimoms socialinių įgūdžių
ugdymo ir palaikymo paslaugas jų
namuose ar nestacionarioje socialinių
paslaugų įstaigoje.

Socialinis
departamentas.

2007–
2013

Socialinių įgūdžių
ugdymo ir palaikymo
paslaugas namuose
ar nestacionarioje
socialinių paslaugų
įstaigoje gaunančių
vaikų su negalia ir juos
auginančių šeimų
metinis skaičius; jų
dalis nuo visų vaikų
su negalia, kuriems
yra teiktinos tokios
paslaugos, skaičiaus
(%).

4.2.2.2.

Išplėsti BĮ Klaipėdos miesto vaiko krizių
centro laikinos globos grupę vaikams iš
socialinės rizikos šeimų.

Socialinis
departamentas,
BĮ Klaipėdos m.
vaiko krizių centras.

2008

Vaikų, kuriems
suteiktos paslaugos
Vaiko krizių centre,
skaičius; Vaiko krizių
centro laikinos globos
grupėje dirbančio
personalo skaičius.

4.2.2.3.

Padidinti BĮ Klaipėdos m. vaiko krizių
centre teikiamų paslaugų apimtis,
vykdant socialinės rizikos šeimų
priežiūrą.

Socialinis
departamentas,
BĮ Klaipėdos m.
vaiko krizių centras.

2007–
2013

Rizikos šeimų, kurioms
suteiktos paslaugos
Vaiko krizių centre,
skaičius; Vaiko krizių
centro personalo
skaičius.
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Eil. Nr.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai Veiksmo įgyvendinimo
(m.)
rodikliai

4.2.2.4.

Teikti socialinės priežiūros paslaugas
socialinės rizikos vaikams skirtinguose
miesto rajonuose, perkant tokias
paslaugas arba steigiant vaikų dienos
centrus (BĮ Klaipėdos m. vaiko krizių
centro padalinius) esamų institucijų
patalpose ar statant naują pastatą.

Socialinis
departamentas,
Švietimo skyrius,
mokyklos.

2007–
2013

Tarybos sprendimai
dėl vaikų dienos
centrų socialinės
rizikos vaikams
bendrojo lavinimo
mokyklose įkūrimo;
vaikų, gaunančių
socialinės priežiūros
paslaugas bendrojo
lavinimo mokyklose,
skaičius.

4.2.2.5.

Išplėtoti socialines paslaugas moterims,
patyrusioms smurtą šeimoje, moterims
bei merginoms, nukentėjusioms nuo
prekybos žmonėmis ir prostitucijos.

Klaipėdos m.
savivaldybė, NVO.

2007–
2013

Suteiktų konsultacijų,
tarpininkavimo ir
atstovavimo atvejų
skaičius; moterų,
gavusių socialines
paslaugas, skaičius.

4.2.2.6.

Inicijuoti savarankiško gyvenimo namų
žmonėms su negalia (sergantiems
psichikos ligomis, turintiems ﬁzinę
negalią), senyvo amžiaus žmonėms
bei socialinės rizikos grupių asmenims
įsteigimą.

Klaipėdos m.
savivaldybė.

2009

Tarybos sprendimas
dėl savarankiško
gyvenimo namų
įsteigimo; įsteigtų
vietų skaičius.

4.2.2.7.

Inicijuoti grupinio gyvenimo namų
įsteigimą (vaikams, likusiems be
tėvų globos, socialinės rizikos
vaikams, senyvo amžiaus asmenims,
suaugusiems asmenims su negalia).

Klaipėdos m.
savivaldybė.

2009

Tarybos sprendimai
dėl grupinio
gyvenimo namų
įsteigimo; įsteigtų
vietų skaičius.

4.2.2.8.

Didinti pagalbos į namus sutrikusios
psichikos bei senyvo amžiaus
asmenims aprėptį.

Socialinis
departamentas,
BĮ Neįgaliųjų dienos
užimtumo centras
„Klaipėdos lakštutė“,
NVO.

2007–
2013

Savo namuose
gaunančių socialinės
priežiūros paslaugas
sutrikusios psichikos
bei pagyvenusio
amžiaus asmenų
skaičius; jų dalis
nuo visų sutrikusios
psichikos bei
pagyvenusių
asmenų, kuriems
teiktinos socialinės
priežiūros paslaugos
jų namuose, skaičiaus
(%).
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Eil. Nr.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai Veiksmo įgyvendinimo
(m.)
rodikliai

4.2.2.9.

Plėtoti socialinės priežiūros paslaugas
socialinės rizikos suaugusiems
asmenims ir jų šeimoms, perkant šias
paslaugas ir / arba steigiant krizių
centrus socialinės rizikos suaugusiems
asmenims.

Socialinis
departamentas,
Klaipėdos darbo
birža, NVO.

2007–
2013

Socialinės rizikos
suaugusių asmenų,
gaunančių socialinės
priežiūros paslaugas,
skaičius.

4.2.2.10.

Užtikrinti, kad savivaldybės biudžetinių
socialinių paslaugų įstaigos būtų
laiku aprūpinamos reikiama įranga
ir inventoriumi, jų patalpos atitiktų
higienos normas.

Socialinis
departamentas,
savivaldybės
socialinių paslaugų
BĮ.

2007–
2013

Savivaldybės
biudžetinių socialinių
paslaugų įstaigų
pateiktų paraiškų dėl
įrangos ir inventoriaus
įsigijimo (atnaujinimo)
skaičius ir patenkintų
paraiškų skaičius;
savivaldybės socialinių
paslaugų BĮ, kurių
patalpos neatitinka
higienos normų,
sąrašas; įstaigų, kurių
patalpos naujai
suremontuotos,
sąrašas.

4.2.2.11.

Įkurti alternatyvią laisvės atėmimui
bausmę atliekančių nepilnamečių
dienos centrą.

Klaipėdos m.
pataisos inspekcija.

2007–
2013

Įsteigtas dienos
centras; jį lankančių
nepilnamečių skaičius.

4.2.3 uždavinys. Plėtoti socialinę globą, pirmenybę teikiant alternatyvių ilgalaikei socialinei globai paslaugų
ir jų infrastruktūros plėtrai.
Eil. Nr.

4.2.3.1.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

Išplėtoti dienos socialinės
globos paslaugas nepakankamai
savarankiškiems senyvo amžiaus
žmonėms, perkant tokias paslaugas ir /
arba steigiant senyvo amžiaus žmonių
dienos socialinės globos centrą.

Socialinis
departamentas,
BĮ Klaipėdos m.
socialinės paramos
centras, NVO.
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Terminai Veiksmo įgyvendinimo
(m.)
rodikliai
2007–
2013

Senyvo amžiaus
asmenų, gaunančių
dienos socialinės
globos paslaugas,
skaičius.
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Eil. Nr.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai Veiksmo įgyvendinimo
(m.)
rodikliai

4.2.3.2.

Išplėtoti dienos socialinės globos
paslaugas vaikams su negalia, perkant
tokias paslaugas ir / arba steigiant tokių
vaikų dienos socialinės globos centrą /
centrus.

Socialinis
departamentas,
NVO.

2007–
2013

Vaikų su negalia,
gaunančių dienos
socialinės globos
paslaugas, skaičius; jų
dalis nuo visų vaikų
su negalia, kuriems
yra teiktinos tokios
paslaugos, skaičius
(%).

4.2.3.3.

Išplėsti dienos socialinės globos
paslaugas asmenims su proto negalia,
steigiant Neįgaliųjų dienos užimtumo
centro „Klaipėdos lakštutė” ﬁlialus.

Socialinis
departamentas,
BĮ Neįgaliųjų dienos
užimtumo centras
„Klaipėdos lakštutė“.

2008–
2013

Skirtos patalpos BĮ
Neįgaliųjų dienos
užimtumo centrui
„Klaipėdos lakštutė”,
vietų skaičius, etatų
skaičius.

4.2.3.4.

Išplėtoti dienos socialinės globos
paslaugas sutrikusios psichikos
suaugusiems asmenims, perkant
tokias paslaugas ir / arba steigiant
tokių asmenų dienos socialinės globos
centrą / centrus.

Socialinis
departamentas,
NVO.

2007–
2013

Sutrikusios psichikos
suaugusių asmenų,
gaunančių dienos
socialinės globos
paslaugas, skaičius;
jų dalis nuo visų
sutrikusios psichikos
asmenų, kuriems
yra teiktinos tokios
paslaugos, skaičius
(%).

4.2.3.5.

Išplėtoti dienos socialinės globos
paslaugas asmenims su ﬁzine
negalia, perkant tokias paslaugas ir /
arba steigiant tokių asmenų dienos
socialinės globos centrą / centrus.

Socialinis
departamentas,
NVO.

2007–
2013

Asmenų su ﬁzine
negalia, gaunančių
dienos socialinės
globos paslaugas,
skaičius; jų dalis nuo
visų asmenų su ﬁzine
negalia, kuriems
yra teiktinos tokios
paslaugos, skaičius
(%).

4.2.3.6.

Išplėtoti ilgalaikės globos paslaugas
seniems neįgaliems asmenims (statant
naują įstaigą arba perkant ilgalaikės
globos paslaugą).

Socialinis
departamentas,
NVO.

2007–
2013

Senų ir neįgalių
asmenų, gaunančių
globos paslaugas,
skaičius; jų dalis nuo
visų senų ir neįgalių
asmenų, kuriems
yra teiktinos tokios
paslaugos, skaičius.
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4.3 tikslas.

Gerinti sveikatos priežiūros organizavimo kokybę ir paslaugų
prieinamumą.
4.3.1 uždavinys. Padidinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą miesto
gyventojams.
4.3.2 uždavinys. Stiprinti ir kryptingai plėtoti visuomenės sveikatinimo veiklą.
4.3.3 uždavinys. Modernizuoti savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigas, siekiant
aukštesnės jų teikiamų paslaugų kokybės.

4.3.1 uždavinys. Padidinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą miesto gyventojams.
Eil. Nr.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

4.3.1.1.

Parengti ir įdiegti SP paslaugų
prieinamumo ir kokybės stebėsenos bei
kontrolės sistemą.

Socialinis
departamentas.

2007–
2013

Stebėsenos
ataskaitos; sukurta
SPC pasiskirstymo
savivaldybės
teritorijoje duomenų
bazė; lovų dienos
stacionaruose
skaičiaus dinamika.

4.3.1.2.

Atsižvelgiant į esamą situaciją ir poreikį,
remti sveikatos priežiūros paslaugas
nustatytų kategorijų gyventojams.

Socialinis
departamentas.

2007–
2013

Tarybos sprendimu
patvirtinta nustatytų
kategorijų gyventojų
sveikatos priežiūros
rėmimo tvarka ir
nuostatai; remiamų
kategorijų sąrašas;
paremtų asmenų
skaičius.

4.3.1.3.

Užtikrinti greitosios medicinos pagalbos
operatyvumą ir kokybę.

Klaipėdos m.
savivaldybės
administracijos
Socialinio
departamento
Sveikatos apsaugos
skyrius,
VšĮ Klaipėdos
greitosios
medicinos
pagalbos stotis.

2008–
2013

Transporto priemonių
ir kitos įrangos, kurią
įsigijo VšĮ Klaipėdos
greitosios medicinos
pagalbos stotis,
sąrašas; maksimalus
laikotarpis, per kurį
greitosios medicinos
pagalbos komanda
pasiekia pacientą
(min.).
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Eil. Nr.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai Veiksmo įgyvendinimo
(m.)
rodikliai

4.3.1.4.

Plėtoti slaugos ir palaikomojo gydymo
paslaugas pacientų namuose.

Klaipėdos m.
savivaldybės
Socialinio
departamento
Sveikatos apsaugos
skyrius.

2007–
2013

Gavusių slaugos ir
palaikomojo gydymo
paslaugas namuose
gaunančių asmenų
metinis skaičius;
apsilankymų skaičius;
panaudai skiriamos
kompensacinės
technikos skaičius;
ambulatorinei slaugai
įsigytų automobilių
skaičius.

4.3.1.5.

Siekiant pagreitinti pacientų
aptarnavimo procesą, savivaldybės
sveikatos priežiūros įstaigose įdiegti e.
sveikata sistemą (elektronines sveikatos
paslaugas).

Klaipėdos m.
savivaldybės
įsteigtos sveikatos
priežiūros įstaigos.

2007–
2013

Įstaigų, įdiegusių
elektronines sveikatos
paslaugas, skaičius.

4.3.1.6.

Plėtoti pirminės psichinės sveikatos
priežiūros paslaugų spektrą.

Klaipėdos m.
savivaldybės
Socialinis
departamentas.

2007–
2013

Įsteigtas dienos
centras, pacientų
skaičius dienos centre,
teikiamų paslaugų
rūšių skaičius ir
apimtys.

4.3.2 uždavinys. Stiprinti ir kryptingai plėtoti visuomenės sveikatinimo veiklą.
Organizatoriai,
vykdytojai

Veiksmas

4.3.2.1.

Įsteigti visuomenės
sveikatos biurą.

Socialinis
departamentas.

2008

Įsteigtas biuras.

4.3.2.2.

Įdiegti visuomenės sveikatos
stebėsenos (monitoringo)
kompiuterizuotą sistemą.

Socialinis
departamentas.

2008–
2013

Stebėsenos (monitoringo)
rezultatų kasmetinės ataskaitos.
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Veiksmo įgyvendinimo rodikliai

Eil. Nr.
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Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai
(m.)

Veiksmo įgyvendinimo rodikliai

Eil. Nr.

Veiksmas

4.3.2.3.

Vykdyti prevencinę veiklą
prioritetinėse srityse:
- narkomanija, ŽIV / AIDS;
- širdies ir kraujagyslių
ligos;
- traumatizmo,
mirtingumo ir invalidumo
dėl nelaimingų atsitikimų;
- vaikų sveikata;
- tuberkuliozė;
- onkologiniai susirgimai.

Socialinis
departamentas.

2008–
2013

Priemonių, vykdytų prioritetinėse
srityse, sąrašas; asmenų,
dalyvavusių proﬁlaktinėse
programose, skaičius pagal
sritis; naujų ŽIV / AIDS atvejų
skaičius (kasmet); jaunesnių nei
65 amžiaus žmonių mirtingumas
nuo širdies ir kraujagyslių ligų;
darbingo amžiaus žmonių,
pirmą kartą pripažintų invalidais
dėl traumų, skaičius (kasmet);
laikinojo nedarbingumo dienų
sk. 1 darbuotojui dėl traumų
(kasmet); mirtingumo dėl išorinių
mirties priežasčių rodikliai
(kasmet); vaikų sergamumas
skolioze, regos sutrikimais,
laikysenos sutrikimų skaičius,
burnos ertmės ligų paplitimas;
suaugusių asmenų ir vaikų
sergamumas TBC, sergamumas
atvira TBC (kasmet); tiesiogiai
kontroliuojamų besigydančių TBC
pacientų skaičius, nutraukusių
gydymą skaičius (kasmet);
mirtingumas nuo gimdos kaklelio
vėžio, mirtingumas nuo krūties
vėžio, sergamumas odos vėžiu,
sergamumas plaučių vėžiu,
sergamumas priešinės liaukos
vėžiu (kas 5 metus).

4.3.2.9.

Bendradarbiauti su NVO,
remiant sveikatinimo srityje
vykdomus projektus.

Socialinis
departamentas.

2007–
2013

Įgyvendintų projektų sąrašas,
paramos dydis (Lt).

4.3.3 uždavinys. Modernizuoti savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigas, siekiant aukštesnės jų teikiamų paslaugų kokybės.
Eil. Nr.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

4.3.3.1.

Įgyvendinti projektą „Bendrosios
praktikos gydytojų paslaugų
infrastruktūros plėtra ir modernizavimas“.

Savivaldybės
pirminės sveikatos
priežiūros
centrai, Socialinis
departamentas.
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(m.)
rodikliai
2007–
2008

Gauta ES parama (Lt);
projekto vykdymo
metinės ataskaitos.
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Eil. Nr.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai Veiksmo įgyvendinimo
(m.)
rodikliai

4.3.3.2.

Atnaujinti savivaldybės sveikatos
priežiūros įstaigų medicinos
technologijų bazę.

Klaipėdos m.
savivaldybės
sveikatos priežiūros
įstaigos.

2007–
2013

Savivaldybės
sveikatos priežiūros
įstaigų, atnaujinusių
medicinos
technologijų bazę,
sąrašas; medicinos
technologinės įrangos
atnaujinimui skirtų
lėšų kiekis (Lt).

4.3.3.3.

Siekiant sumažinti energijos ir
išteklių suvartojimo kaštus, atnaujinti
savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų
pastatus / patalpas, inžinerinius tinklus
bei įrenginius.

Klaipėdos m.
savivaldybė,
savivaldybės
sveikatos priežiūros
įstaigos.

2007–
2013

Savivaldybės
sveikatos priežiūros
įstaigų, kurių pastatai
/ patalpos ir / ar
inžineriniai tinklai
bei įrenginiai buvo
atnaujinti, sąrašas;
atnaujinimui skirtų
lėšų kiekis (Lt).

4.3.3.4.

Siekiant užtikrinti nepertraukiamą
paslaugų teikimą, antrinio lygio sveikatos
priežiūros įstaigose įrengti alternatyvius
elektros generatorius.

Klaipėdos m.
savivaldybė,
savivaldybės
sveikatos priežiūros
įstaigos.

2007–
2013

Įrengtų alternatyvių
elektros generatorių
skaičius.

4.4 tikslas.

Didinti gyventojų aktyvumą kūno kultūros ir sportinėje veikloje, sudaryti
palankias sąlygas jaunųjų talentų tobulėjimui.
4.4.1 uždavinys. Atnaujinti, modernizuoti ir išplėtoti kūno kultūros ir sporto infrastruktūrą.
4.4.2 uždavinys. Aktyvinti kūno kultūros ir sportinės veiklos propagavimą, didinti sporto
visiems prieinamumą.
4.4.3 uždavinys. Sudaryti palankias sąlygas jaunų talentų ugdymui, sportiniais pasiekimais
padėti formuoti gerą miesto įvaizdį.

4.4.1 uždavinys. Atnaujinti, modernizuoti ir išplėtoti kūno kultūros ir sporto infrastruktūrą.
Eil. Nr.

4.4.1.1.

Veiksmas

Sukurti kūno kultūros bei sporto
infrastruktūros objektų registrą, vykdyti
būklės priežiūrą.

Organizatoriai,
vykdytojai
Socialinis
departamentas.
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Terminai
(m.)
2007–
2013

Veiksmo
įgyvendinimo
rodikliai
Parengta ir įdiegta
registro sistema;
vykdoma priežiūra.
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Eil. Nr.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai
(m.)

Veiksmo
įgyvendinimo
rodikliai

4.4.1.2.

Gyvenamuosiuose rajonuose ir naujai
planuojamuose kvartaluose planuoti
ir rezervuoti sklypus sporto objektų
bei multifunkcinių sporto kompleksų
statybai.

Urbanistinės plėtros
departamentas,
Socialinis
departamentas.

2007–
2013

Rezervuotų sklypų
skaičius ir plotas (ha).

4.4.1.3.

Parengti pasiūlymus investuotojams
dėl naujų sporto kompleksų, laisvalaikio
ir pramogų bei rekreacijos objektų
statybos mieste, organizuoti susitikimus
su investuotojais, skleisti informaciją
šalyje ir užsienyje.

Ekonomikos
ir strategijos
departamentas,
Socialinis
departamentas.

2007–
2013

Parengtų pasiūlymų
skaičius; privačių
investuotojų lėšomis
pastatytų sporto
objektų skaičius.

4.4.1.4.

Kas ketverius metus rengti gyventojų
apklausas, siekiant geriau išsiaiškinti
jų poreikius sporto infrastruktūros
objektams pagal gyvenamuosius
rajonus.

Socialinis
departamentas.

2007–
2013

Apklausos ataskaita.

4.4.1.5.

Siekiant atnaujinti ir išplėtoti
gyvenamųjų ir rekreacinių zonų viešąją
sporto infrastruktūrą:
- renovuoti sporto aikštynus, įrengti
naujus sveikatingumo takus, bėgimo
trasas, riedutininkų aikšteles;
- remti gyventojų iniciatyvas renovuoti
gyvenamųjų rajonų sporto aikštynus.

Socialinis
departamentas,
Miesto ūkio
departamentas.

2007–
2013

Skirta lėšų sporto
aikštynų renovacijai;
suremontuota,
rekonstruota ir
įrengta naujų
sporto aikštynų,
kitų rekreacinio
sporto objektų, iš jų
bendromis lėšomis
su gyventojais.

4.4.1.6.

Siekiant sudaryti geresnes sąlygas sporto
šakų plėtrai ir užtikrinti sporto statinių
atitikimą higienos normoms, atlikti
miesto sporto bazių remontą:
- lengvosios atletikos maniežo (Taikos
pr. 54),
- Klaipėdos centrinio stadiono
(Sportininkų g. 46);
„Viesulo“ sporto centro
(Naikupės g. 25A).

Socialinis
departamentas,
Miesto ūkio
departamentas.

Pastatyti universalią areną.

Klaipėdos m.
savivaldybė,
privatūs
investuotojai.

4.4.1.7.

Suremontuotų
sporto bazių skaičius
ir sąrašas.
2008
2008
2010
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Eil. Nr.

4.4.1.8.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai
(m.)

Veiksmo
įgyvendinimo
rodikliai

Sudaryti palankesnes sąlygas plaukimo
sporto plėtrai:
- suremontuoti „Gintaro” sporto centro
baseiną (S. Daukanto g. 29/25);
- pastatyti plaukimo baseiną su sporto
sale (P. Lideikio g.);
- suremontuoti baseiną (Paryžiaus
Komunos g. 16A);
- numatyti (teritorijų planavimo
dokumentuose) baseino įrengimą
pietinėje miesto dalyje.

Socialinis
departamentas,
Miesto ūkio
departamentas.

2008–
2009

4.4.1.9.

Rekonstruoti Klaipėdos miesto
moksleivių sporto kompleksą (Paryžiaus
Komunos g. 16A), pritaikant krepšinio ir
futbolo kultivavimui.

Socialinis
departamentas,
Miesto ūkio
departamentas.

2008–
2013

Rekonstruotas
kompleksas.

4.4.1.10.

Rekonstruoti sporto sveikatingumo
kompleksą (Smiltynės g. 13), pritaikant
turizmo, sporto ir rekreacijos funkcijoms.

Socialinis
departamentas,
Miesto ūkio
departamentas.

2008–
2011

Rekonstruotas
kompleksas.

4.4.1.11.

Rekonstruoti dviračių treką
(Kretingos g. 38) į universalų sporto
statinį, siekiant pritaikyti jį kuo
įvairesnėms sporto šakoms.

Socialinis
departamentas,
Miesto ūkio
departamentas.

2008–
2009

Įrengtas universalus
sporto statinys;
jame kultivuojamų
sporto šakų skaičius
ir sąrašas.

4.4.1.12.

Sudaryti palankesnes sąlygas sportinių
šokių šakos plėtrai, įrengiant Sporto
salėje (S. Daukanto g. 24) sportiniams
šokiams būtiną infrastruktūrą.

Socialinis
departamentas, BĮ
Klaipėdos sporto
centras.

2008–
2009

Įrengtų
infrastruktūros
objektų skaičius.

4.4.1.13.

Sudaryti palankias sąlygas irklavimo
sportui vystytis, rekonstruojant Klaipėdos
irklavimo centrą (Gluosnių skg. 8) ir
inicijuojant senosios irklavimo bazės
(Pylimo g. 6) pritaikymo irklavimo sportui
galimybių tyrimus ir, esant galimybei
ir poreikiui, organizuoti projekto
įgyvendinimo darbus.

Socialinis
departamentas,
Urbanistinės plėtros
departamentas,
Miesto ūkio
departamentas.

2009–
2013

Rekonstruotų
irklavimo bazių
skaičius ir sąrašas.

4.4.1.14.

Rezervuoti visuomenės poreikiams
žemės sklypą miesto naujo centrinio
stadiono statybai.

Socialinis
departamentas,
Urbanistinės plėtros
departamentas,
KAVA.

2008–
2009

Stadiono statybai
rezervuotas sklypas.

4.4.1.15.

Inicijuoti sezoninių, laikinų „sportavimo
zonų“ bei įvairių netradicinio sporto šakų
aikštelių įrengimą Melnragės, Smiltynės
ir Girulių paplūdimių zonose, pritraukiant
privačias investicijas.

Socialinis
departamentas,
Miesto ūkio
departamentas,
KAVA.

2008–
2013

Įrengta sporto
aikštelių; įrengta
„sportavimo zonų“;
pritrauktų privačių
investicijų dydis (Lt).
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Suplanuotų /
suprojektuotų
/ pastatytų /
suremontuotų
baseinų skaičius ir
sąrašas.
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4.4.2 uždavinys. Aktyvinti kūno kultūros ir sportinės veiklos propagavimą, didinti sporto visiems prieinamumą.
Eil. Nr.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai
(m.)

Veiksmo
įgyvendinimo
rodikliai

4.4.2.1.

Organizuoti silpnos sveikatos,
nesportuojančių vaikų, taip pat turinčių
tam tikrų sveikatos sutrikimų, kūno
kultūros ir sporto ugdymą.

Socialinis
departamentas,
BĮ Kūno kultūros ir
rekreacijos centras.

2008–
2013

Skirta biudžeto
lėšų vaikų, turinčių
sveikatos sutrikimų,
kūno kultūros
ugdymui; užimtų
vaikų skaičius.

4.4.2.2.

Sudaryti galimybę gyventojams
sportuoti sporto kompleksuose ir sporto
mokyklose rytinėmis valandomis, kai jos
yra mažiau apkrautos.

Socialinis
departamentas.

2008–
2013

Pasirašyta sutarčių su
sporto kompleksais ir
sporto mokyklomis.

4.4.2.3.

Organizuoti akcijas su profesionalaus
sporto klubais dėl žaidėjų vedamų viešų
treniruočių, varžybų ir renginių vaikams
mokyklų sporto bazėse.

Socialinis
departamentas.

2007–
2013

Sudaryta sutarčių;
treniruočių skaičius;
treniruočių dalyvių
skaičius; varžybų
skaičius.

4.4.2.4.

Organizuoti leidinių ,,sporto visiems”
tematika leidybą bei sporto naudos
ir sveikos gyvensenos propagavimą
žiniasklaidoje.

Socialinis
departamentas.

2007–
2013

Išleista sporto
leidinių; parengta
TV laidų ir straipsnių
spaudoje.

4.4.2.5.

Padidinti masinių sporto –
sveikatingumo renginių, sportavimo
akcijų, sportas visiems festivalių įvairaus
amžiaus grupių miesto gyventojams
skaičių.

Socialinis
departamentas,
NVO.

2007–
2013

Sporto renginių
ir dalyvių
skaičius mieste
organizuotuose
masiniuose sporto
ir sveikatingumo
renginiuose.

4.4.2.6.

Savaitgaliais ir vasaros atostogų metu
gyvenamuosiuose rajonuose organizuoti
ir vykdyti sporto renginius vaikams ir
jaunimui, visiems kitiems bendruomenės
nariams.

Socialinis
departamentas,
BĮ Kūno kultūros ir
rekreacijos centras.

2007–
2013

Sportinių renginių
skaičius; dalyvių
skaičius.
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4.4.3 uždavinys. Sudaryti palankias sąlygas jaunų talentų ugdymui, sportiniais pasiekimais padėti formuoti
gerą miesto įvaizdį.
Eil. Nr.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai
(m.)

Veiksmo
įgyvendinimo
rodikliai

4.4.3.1.

Parengti ir patvirtinti savivaldybės
prioritetinių sporto šakų rėmimo
biudžetinėmis lėšomis tvarką.

Socialinis
departamentas.

2007

Patvirtinta tvarka;
stebėsenos
ataskaitos; iškovotų
prizinių vietų
skaičius.

4.4.3.2.

Sistemingai kelti sporto ir kūno
kultūros įstaigų darbuotojų vadybos ir
kvaliﬁkacijos lygį.

Socialinis
departamentas.

2007–
2013

Kvaliﬁkaciją
pakėlusių sporto
įstaigų darbuotojų
skaičius.

4.4.3.3.

Bendradarbiauti su Kūno kultūros
ir sporto departamentu, Lietuvos
olimpiniu sporto centru, BĮ Klaipėdos
sporto centre įkuriant olimpinio rezervo
sportininkų ruošimo padalinį.

Socialinis
departamentas.

2007–
2010

Įkurtas centras;
rengiamų
sportininkų skaičius;
sveikatą patikrinusių
neprofesionalių
sportininkų ir
mėgėjų skaičius.

4.4.3.4.

Inicijuoti daugiašalių sutarčių
pasirašymą tarp šalies ir miesto sporto
organizacijų dėl didelio meistriškumo
ir perspektyvių sportininkų išlaikymo,
rėmimo ar stipendijų mokėjimo bei su
Klaipėdos aukštojo mokslo įstaigomis
dėl palankesnių sąlygų studijuojantiems
didelio meistriškumo sportininkams
sudarymo.

Socialinis
departamentas.

2007–
2013

Pasirašyta
sutarčių; remiamų
sportininkų skaičius;
paramos dydis
(Lt); studijuojančių
sportininkų skaičius.

4.4.3.5.

Steigti sporto klases ar perspektyvių
sportininkų grupes pasirinktose bazinėse
ugdymo įstaigose, siekiant patobulinti
vaikų bei jaunimo atrankos ir ruošimo
didžiajam sportui sistemą.

Socialinis
departamentas,
sporto klubai,
sporto
organizacijos.

2007–
2013

Rengiamas
perspektyvių sportui
jaunuolių skaičius;
sporto klasių ir
sportininkų grupių
skaičius sporto
mokyklose.

4.4.3.6.

Rengti paraiškas šalies ir tarptautiniams
fondams bei ieškoti kitų ﬁnansavimo
šaltinių, siekiant gauti papildomas
lėšas profesionalių sportininkų veiklos
ﬁnansavimui ir aukštos kvaliﬁkacijos
specialistų pritraukimui.

Socialinis
departamentas.

2007–
2013

Parengta paraiškų;
gauta lėšų iš fondų.

4.4.3.7.

Pritraukti į Klaipėdą prestižinius šalies ir
tarptautinius sporto renginius.

Socialinis
departamentas.

2007–
2013

Parengtas veiksmų
planas; prestižinių
šalies ir tarptautinių
sporto renginių
skaičius; jų dalyvių
skaičius.

- 63 -

Klaipėdos miesto plėtros strateginis planas 2007–2013 metams • 4 prioritetas

4.5 tikslas.

Sukurti saugią aplinką miesto gyventojams ir svečiams.
4.5.1 uždavinys. Plėtoti bendradarbiavimą su policija ir socialiniais partneriais, kuriant
saugią aplinką mieste.
4.5.2 uždavinys. Diegti efektyvias nusikalstamumo prevencijos priemones potencialiai
pavojingose miesto vietose.

4.5.1 uždavinys. Plėtoti bendradarbiavimą su policija ir socialiniais partneriais, kuriant saugią aplinką mieste.
Eil. Nr.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai
(m.)

Veiksmo
įgyvendinimo
rodikliai

4.5.1.1.

Suaktyvinti bendradarbiavimą su policija,
nevyriausybinėmis organizacijomis,
neformaliojo ugdymo ir sporto
įstaigomis bei kitomis organizacijomis,
vykdant ir remiant nusikalstamumo
prevencijos projektus ir iniciatyvas.

Miesto ūkio
departamentas,
Socialinis
departamentas
Klaipėdos m. VPK.

2007–
2013

Bendrai įgyvendintų
projektų skaičius.

4.5.1.2.

Rengti paraiškas šalies ir tarptautiniams
fondams, siekiant pritraukti papildomas
lėšas nusikalstamumo prevencijos
projektų ﬁnansavimui.

Miesto ūkio
departamentas,
Klaipėdos m. VPK.

2008–
2013

Parengta paraiškų;
gauta lėšų (Lt).

4.5.1.3.

Skatinti mokinius dalyvauti Jaunųjų
policijos rėmėjų ir Jaunųjų eismo
patrulių būrelių veikloje.

Socialinis
departamentas,
neformaliojo
ugdymo įstaigos,
Klaipėdos m. VPK.

2008–
2013

Bendrų su policija
renginių skaičius, jų
dalyvių skaičius.

4.5.1.4.

Organizuoti specializuotus teminius
seminarus pedagogams apie
nusikalstamumo priežastis ir prevenciją.

Socialinis
departamentas,
Klaipėdos m. VPK.

20082013

Renginių skaičius, jų
dalyvių skaičius.

4.5.1.5.

Kas dvejus metus organizuoti
nusikalstamumo priežasčių teritorinius
tyrimus ir sociologines apklausas,
siekiant išaiškinti klaipėdiečių ir miesto
svečių nuomonę dėl viešojo saugumo
situacijos mieste.

Miesto ūkio
departamentas,
Klaipėdos m. VPK.

2008–
2013

Tyrimų ir apklausų
ataskaitos.

4.5.1.6.

Parengti ir savivaldybės internetiniame
puslapyje pateikti nuolat atnaujinamą
informaciją apie policijos veiklą,
kriminogeninės situacijos apibūdinimą
mieste ir atskirose miesto dalyse,
nusikalstamumo prevencijos projektus ir
priemones.

Miesto ūkio
departamentas,
Klaipėdos m. VPK.

2008–
2013

Reguliariai
atnaujinama
informacija.
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Eil. Nr.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai
(m.)

Veiksmo
įgyvendinimo
rodikliai

4.5.1.7.

Žiniasklaidos priemonėse organizuoti
ir vykdyti visuomenės informavimo ir
švietėjiškus renginius nusikalstamumo
prevencijos klausimais.

Miesto ūkio
departamentas,
Klaipėdos m. VPK.

2008–
2013

Radijo laidų skaičius;
televizijos laidų
skaičius; straipsnių
skaičius.

4.5.1.8.

Kasmet pagerbti ir apdovanoti labiausiai
miestui nusipelniusius policininkus,
aktyviausius policijos jaunuosius rėmėjus
ir savanorius, visuomenės narius.

Klaipėdos m.
VPK, Miesto ūkio
departamentas.

2008–
2013

Įteikta
apdovanojimų.

4.5.2 uždavinys. Diegti efektyvias nusikalstamumo prevencijos priemones potencialiai pavojingose miesto
vietose.
Eil. Nr.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai
(m.)

Veiksmo
įgyvendinimo
rodikliai

4.5.2.1.

Bendradarbiaujant su policija įrengti
vaizdo stebėjimo kameras potencialiai
pavojingose vietose.

Miesto ūkio
departamentas,
Klaipėdos m. VPK.

2007–
2013

Įrengtų vaizdo
stebėjimo
kamerų skaičius;
vaizdo stebėjimo
kameromis
užﬁksuotų ir
iš jų išaiškintų
nusikalstamų veikų ir
kitų teisės pažeidimų
skaičius.

4.5.2.2.

Inventorizuoti apleistus pastatus, vykdyti
jų stebėseną, organizuoti darbą su
apleistų pastatų savininkais dėl pastatų
sutvarkymo, siekiant išvengti potencialiai
pavojingų židinių susidarymo mieste.

Miesto ūkio
departamentas,
Klaipėdos m. VPK.

2007–
2013

Inventorizuota
pastatų; stebimų
pastatų skaičius,
sutvarkytų buvusių
apleistų pastatų
skaičius.
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5 prioritetas. ŠVIETIMO IR KULTŪROS VYSTYMAS.
5.1 tikslas.

Sudaryti sąlygas aukštesnei bendrojo lavinimo ir neformaliojo švietimo
kokybei.
5.1.1 uždavinys. Sukurti prielaidas tęstiniam ir prieinamam ugdymui mieste.
5.1.2 uždavinys. Padidinti galimybes mokinių saviraiškai ir socializacijai.
5.1.3 uždavinys. Plėtoti mokymosi visą gyvenimą galimybes.
5.1.4 uždavinys. Atnaujinti savivaldybės švietimo įstaigų materialinę bazę.

5.1.1 uždavinys. Sukurti prielaidas tęstiniam ir prieinamam ugdymui mieste.
Nr.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai
(m.)

Veiksmo
įgyvendinimo
rodikliai

5.1.1.1.

Pertvarkyti bendrojo lavinimo mokyklų
tinklą, sudarant lygias galimybes
ugdymosi kokybei.

Socialinis
departamentas,
bendrojo lavinimo
mokyklos.

2007–
2012

Pertvarkytų mokyklų
skaičius; mokyklų
užpildomumas;
mokyklų, dirbančių
dviem pamainomis,
skaičius; antroje
pamainoje
besimokančių
mokinių skaičius.

5.1.1.2.

Įdiegti naujus mokyklų struktūros
valdymo modelius ir pagerinti mokyklų
veiklos administravimą.

Socialinis
departamentas,
bendrojo lavinimo
mokyklos.

2009–
2013

Mokyklų, įdiegusių
naujus valdymo
modelius, sąrašas.

5.1.1.3.

Savivaldybės teritorinio planavimo
dokumentuose numatyti žemės sklypus
švietimo įstaigų statybai ir jas statyti
pagal poreikį; naujų švietimo įstaigų
poreikį ir prioritetus nustatyti galimybių
studija.

Socialinis
departamentas,
Miesto ūkio
departamentas.

2007–
2013

Teritorinio planavimo
dokumentuose
numatytų žemės
sklypų švietimo
įstaigų statybai
skaičius; pastatytų
mokyklų sąrašas
ir pastatų plotas
(kv. m).

5.1.1.4.

Pagal poreikį didinti vietų skaičių
ikimokyklinio ugdymo mokyklose,
pertvarkant jų arba mokyklų-darželių
patalpas.

Socialinis
departamentas.

2007–
2013

Papildomų
vietų, atsiradusių
pertvarkius
ikimokyklinio
ugdymo
mokyklas, skaičius,
užpildomumas ir
poreikis.
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Nr.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai
(m.)

Veiksmo
įgyvendinimo
rodikliai

5.1.1.5.

Esant poreikiui, steigti priešmokyklines
ir nepilnos dienos grupes ikimokyklinio
ugdymo mokyklų patalpose.

Socialinis
departamentas.

2007–
2013

Priešmokyklinių,
nepilnos dienos
grupių skaičius;
jas lankančių
vaikų skaičius;
nepatenkintų
paraiškų dėl
vaikų priėmimo į
priešmokyklines
ir nepilnos dienos
grupes skaičius.

5.1.1.6.

Sudaryti galimybes užsieniečių vaikų
ugdymui ikimokyklinėse ir bendrojo
lavinimo mokyklose.

Socialinis
departamentas.

2007–
2013

Ikimokyklinio
ugdymo ir bendrojo
lavinimo mokyklų,
kuriose ugdomi
užsieniečių vaikai,
sąrašas; jose
ugdomų užsieniečių
vaikų skaičius;
mokytojų, įgijusių
kompetenciją ugdyti
užsieniečių vaikus,
skaičius.

5.1.1.7.

Sukurti ir diegti nelankančių mokyklos
mokinių grąžinimo į mokyklą
tarpinstitucinę sistemą.

Klaipėdos m.
savivaldybės
Socialinio
departamento
Švietimo skyrius,
Vaikų teisių
apsaugos tarnyba,
Socialinės
paramos skyrius,
Klaipėdos m. VPK.

2007–
2013

Sukurta sistema;
sugrįžusių į
mokyklas vaikų
skaičius, jų dalis
nuo visų mokyklos
nelankančių vaikų
skaičiaus (proc.).

5.1.1.8.

Stiprinti ugdymo turinio diferencijavimą
ir individualizavimą.

Socialinis
departamentas,
švietimo įstaigos.

2001–
2013

Vienam mokiniui
skiriamų
individualaus
ugdymo(si)
valandų skaičius;
įgyvendinamų
programų skaičius;
integruotų neįgalių
vaikų skaičius.
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Nr.

5.1.1.9.

Veiksmas

Diegti kompleksines gabių mokinių
ugdymo ir skatinimo priemones.

Organizatoriai,
vykdytojai
Socialinis
departamentas,
BĮ Klaipėdos
jaunimo centras,
BĮ Klaipėdos
moksleivių
saviraiškos centras,
bendrojo lavinimo
mokyklos.

Terminai
(m.)
2007–
2013

Veiksmo
įgyvendinimo
rodikliai
Patvirtintas gabių
mokinių ugdymo ir
skatinimo priemonių
planas; mokinių,
dalyvavusių dalyko
olimpiadose (miesto
ir šalies) skaičius, iš
jų, užėmusių prizines
vietas, skaičius;
paskatintų mokinių
skaičius.

5.1.2 uždavinys. Padidinti galimybes mokinių saviraiškai ir socializacijai.
Eil. Nr.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai
(m.)

Veiksmo
įgyvendinimo
rodikliai

5.1.2.1.

Skatinti rengti ir įgyvendinti mokyklose
projektus, susijusius su pagalbos
teikimu socialinę atskirtį patiriantiems ir
delinkventinio elgesio vaikams.

Socialinis
departamentas.

Nuo
2008

Parengtų ir
įgyvendintų projektų
sąrašas; pritraukta
lėšų (Lt).

5.1.2.2.

Padidinti teikiamų pedagoginiųpsichologinių paslaugų įvairovę.

Socialinis
departamentas,
BĮ Klaipėdos
pedagoginė
psichologinė
tarnyba, švietimo
įstaigos, NVO.

2007–
2013

Klaipėdos švietimo
įstaigose teikiamų
pedagoginiųpsichologinių
paslaugų sąrašas,
šių paslaugų gavėjų
skaičius, vykdomų
programų sąrašas,
paslaugoms teikti
pritaikytos patalpos.

5.1.2.3.

Didinti tikslingo užimtumo atostogų
metu projektų įvairovę.

Socialinis
departamentas,
NVO.

2007–
2013

Įgyvendintų projektų
sąrašas; projektuose
dalyvavusių mokinių
skaičius.

5.1.2.4.

Optimizuoti neformaliojo ugdymo
sistemą ir infrastruktūrą.

Socialinis
departamentas,
neformaliojo
ugdymo įstaigos.

2007–
2013

Naujų įgyvendinamų
programų ir
paslaugų sąrašas;
neformalaus
ugdymo paslaugų
kokybės vertinimo
rezultatai.
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Eil. Nr.

5.1.2.5.

Veiksmas

Pagal galimybes sudaryti sąlygas tautinių
mažumų šeštadieninių, sekmadieninių
mokyklų veiklai.

Organizatoriai,
vykdytojai

Socialinis
departamentas,
Ekonomikos
ir strategijos
departamentas,
tautinių mažumų
bendrijos.

Terminai
(m.)

2007–
2013

Veiksmo
įgyvendinimo
rodikliai
Tautinių mažumų
šeštadieninių,
sekmadieninių
mokyklų, veikiančių
savivaldybės
suteiktose patalpose,
sąrašas; jas lankančių
vaikų skaičius.

5.1.3 uždavinys. Plėtoti mokymosi visą gyvenimą galimybes.
Eil. Nr.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai
(m.)

Veiksmo
įgyvendinimo
rodikliai

5.1.3.1.

Padidinti suaugusiųjų bendrojo lavinimo
ir neformaliojo švietimo paslaugų
įvairovę.

Socialinis
departamentas,
švietimo įstaigos.

2007–
2013

Vykdomų
programų sąrašas;
besimokančių
suaugusiųjų skaičius.

5.1.3.2.

Plėtoti profesinio konsultavimo
paslaugas ir profesinio informavimo
taškų tinklą.

Socialinis
departamentas,
švietimo ir kitos
įstaigos.

2007–
2013

Įkurtų profesinio
informavimo taškų
sąrašas ir skaičius;
suteiktų konsultacijų
skaičius.

5.1.3.3.

Diegti ir plėtoti distancinį mokymą,
užtikrinant nuosekliojo ir tęstinio
mokymosi galimybes pagal bendrojo
lavinimosi programas.

Socialinis
departamentas.

2007–
2013

Mokinių,
besimokančių
distancinio mokymo
forma, skaičius.

5.1.3.4.

Rengti (atnaujinti) ir įgyvendinti
mokytojų, neteksiančių darbo dėl
mokyklų tinklo pertvarkos, naujų
kompetencijų įgijimo planus.

Socialinis
departamentas,
BĮ Klaipėdos miesto
pedagogų švietimo
ir kultūros centras,
KU Tęstinių studijų
institutas.

Kasmet
nuo
2007

Priemonių, skirtų
mokytojams
įgyti naujas
kompetencijas,
sąrašas;
įgijusių naujas
kompetencijas
mokytojų skaičius;
įsidarbinusių
mokytojų skaičius.
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Eil. Nr.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai
(m.)

Veiksmo
įgyvendinimo
rodikliai

5.1.3.5.

Diegti mokytojų profesinės pagalbos
sistemą.

Socialinis
departamentas,
bendrojo lavinimo
mokyklos, KU
Tęstinių studijų
institutas.

Nuo
2009

Mokyklų, kuriose
įdiegta profesinės
pagalbos sistema,
sąrašas; mentoriaus
kompetenciją
įgijusių mokytojų
skaičius; jaunų
mokytojų (dirbančių
pedagoginį darbą
ne ilgiau kaip dvejus
metus), kuriems
suteikta pagalba,
skaičius.

5.1.3.6.

Sudaryti sąlygas visiems neformaliojo
ugdymo mokytojams įgyti reikiamą
profesinę kompetenciją.

Socialinis
departamentas,
Miesto ūkio
departamentas;
BĮ Klaipėdos miesto
pedagogų švietimo
ir kultūros centras,
KU Tęstinių studijų
institutas.

2007–
2013

Tobulinimosi
kursus baigusių
neformaliojo
ugdymo mokytojų
skaičius; mokytojų,
turinčių (įgijusių)
reikiamą profesinę
kompetenciją,
skaičius; jų dalis nuo
visų neformaliojo
ugdymo mokytojų
skaičiaus (%);
pritrauktų lėšų dydis
(Lt).

5.1.4 uždavinys. Atnaujinti savivaldybės švietimo įstaigų materialinę bazę.
Eil. Nr.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai
(m.)

Veiksmo
įgyvendinimo
rodikliai

5.1.4.1.

Remontuoti ir / ar rekonstruoti
savivaldybės švietimo įstaigų pastatus,
patalpas, inžinerinius tinklus ir įrenginius,
neatitinkančius keliamų higienos ir
technologinių reikalavimų.

Socialinis
departamentas,
Miesto ūkio
departamentas;
savivaldybės
švietimo įstaigos.

2007–
2013

Švietimo įstaigų,
kurių pastatai,
patalpos, inžineriniai
tinklai ir įrenginiai
buvo suremontuoti
ar rekonstruoti,
sąrašas; atliktų
darbų perdavimopriėmimo aktų
skaičius.

5.1.4.2.

Iškelti švietimo įstaigas iš rezervinių
uosto teritorijų.

Klaipėdos m.
savivaldybė, KVJUD.

2008–
2013

Įstaigų, iškeltų į
pritaikytas patalpas
arba naujus pastatus,
skaičius.
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Eil. Nr.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai
(m.)

Veiksmo
įgyvendinimo
rodikliai

5.1.4.3.

Atnaujinti bendrojo lavinimo mokyklų
sporto aikštynus ir sporto bazes.

Socialinis
departamentas,
Miesto ūkio
departamentas;
bendrojo lavinimo
mokyklos.

2008–
2013

Mokyklų, kuriose
atnaujinti sporto
aikštynai ir sporto
bazės, sąrašas; jų
dalis nuo mokyklų,
kurių sporto
aikštynai ir bazės yra
tvarkytini, skaičiaus
(proc.).

5.1.4.4.

Atnaujinti ikimokyklinio ugdymo
mokyklų žaidimų aikšteles.

Socialinis
departamentas,
Miesto ūkio
departamentas;
ikimokyklinio
ugdymo mokyklos.

2008–
2013

Atnaujintų
ikimokyklinio
ugdymo mokyklų
žaidimų aikštelių
sąrašas; atliktų
darbų perdavimopriėmimo aktų
skaičius.

5.1.4.5.

Diegti saugumo priemones švietimo
įstaigose ir jų teritorijose.

Socialinis
departamentas,
Miesto ūkio
departamentas,
bendrojo lavinimo
mokyklos.

2008–
2013

Švietimo įstaigų,
kuriose įdiegtos
saugumo priemonės
(aptvertos teritorijos,
įrengtos vaizdo
kameros, kt.), sąrašas.

5.1.4.6.

Diegti ir / ar atnaujinti savivaldybės
švietimo įstaigų informacines ir
komunikacines technologijas, jų tinklus.

Socialinis
departamentas,
švietimo įstaigos.

2001–
2013

Mokinių,
besinaudojančių
vienu kompiuteriu,
skaičius; švietimo
įstaigų, kuriose
įdiegta intraneto
sistema, sąrašas;
švietimo įstaigų,
prisijungusių
prie greitaveikio
internetinio ryšio,
sąrašas.

5.1.4.7.

Užtikrinti savivaldybės ugdymo įstaigų
aprūpinimą baldais, atitinkančiais
higienos normas ir aprūpinimo
standartus.

Socialinis
departamentas.

2007–
2013

Ugdymo įstaigų,
kuriose atnaujinti
baldai, sąrašas.
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Eil. Nr.

5.1.4.8.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

Bendrojo lavinimo mokyklose atnaujinti
ar įrengti gamtos ir technologijų
kabinetus ir laboratorijas.

Socialinis
departamentas,
bendrojo lavinimo
mokyklos.

5.2 tikslas.

Terminai
(m.)

2007–
2013

Veiksmo
įgyvendinimo
rodikliai
Įrengtų ar atnaujintų
kabinetų ir
laboratorijų skaičius.

Stiprinti Klaipėdos, kaip kultūros centro, įvaizdį, formuoti patrauklią
kūrybinę aplinką ir skatinti miesto bendruomenės kultūrinį aktyvumą.
5.2.1 uždavinys. Sudaryti sąlygas Klaipėdos miesto kultūros infrastruktūros plėtrai ir meno
žanrų sklaidai šalies bei tarptautiniu mastu, gerinti kultūrinės informacijos paslaugas.
5.2.2 uždavinys. Skatinti miesto bendruomenės kultūrinį ir kūrybinį aktyvumą, stiprinti
gyventojų kultūrinį identitetą.
5.2.3 uždavinys. Patobulinti biudžetinių kultūros įstaigų veiklos administravimą ir pagerinti
materialines-technines sąlygas kultūros paslaugų teikimui.

5.2.1 uždavinys. Sudaryti sąlygas Klaipėdos miesto kultūros infrastruktūros plėtrai ir meno žanrų sklaidai
šalies bei tarptautiniu mastu, gerinti kultūrinės informacijos paslaugas.
Eil. Nr.

5.2.1.1.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

Skatinti miesto kultūros institucijų
ir kūrybinių organizacijų iniciatyvas,
siekiant užtikrinti tradicinio ir modernaus
meno įvairovę bei jo sklaidą šalies ir
tarptautiniu mastu.

Socialinis
departamentas,
biudžetinės
kultūros įstaigos,
kūrybinės
organizacijos, NVO.
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Terminai
(m.)

2007–
2013

Veiksmo
įgyvendinimo
rodikliai
Paremtų projektų
skaičius (sąrašas);
skirtų lėšų dydis
(Lt); paremtų meno
žanrų suvestinė
(skaičiais); paremtų
kultūros įstaigų
bei kūrybinių
organizacijų skaičius
(sąrašas); Lietuvoje
ir tarptautiniuose
renginiuose
pristatytų Klaipėdos
kūrėjų meno
projektų skaičius.

Klaipėdos miesto plėtros strateginis planas 2007–2013 metams • 5 prioritetas

Eil. Nr.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai
(m.)

Veiksmo
įgyvendinimo
rodikliai

5.2.1.2.

Rengti susistemintą, nuolat atnaujinamą
informaciją apie Klaipėdoje teikiamas
kultūros paslaugas ir periodiškai platinti
šią informaciją spausdinta ir elektronine
formomis.

Socialinis
departamentas,
biudžetinės
kultūros įstaigos.

2007–
2013

Kultūrų
komunikacijų centro
interneto svetainės
www.kulturpolis.lt
lankytojų skaičius;
platinamas
mėnesinis kultūrinės
informacijos leidinys;
sukurta internetinė
Klaipėdos menininkų
duomenų bazė.

5.2.1.3.

Įgyvendinti informacinių ir
komunikacinių technologijų įdiegimo
ir modernizavimo Klaipėdos m.
savivaldybės viešojoje bibliotekoje (ir jos
ﬁlialuose) bei Mažosios Lietuvos istorijos
muziejuje projektus.

Socialinis
departamentas.

2007–
2013

Įgyvendintų projektų
skaičius ir sąrašas;
skirtų lėšų dydis (Lt);
įsigytų kompiuterių
LIBIS diegimui
skaičius.

5.2.1.4.

Skatinti kino meno vystymąsi mieste.

Socialinis
departamentas,
kino teatrai,
biudžetinės ir
viešosios kultūros
įstaigos, kūrybinės
organizacijos, NVO.

2007–
2013

Kino meno centro
įkūrimas esamoje
arba kuriamoje
kultūros įstaigų
infrastruktūroje;
organizuotų kino
meno festivalių
sąrašas, dalyvių
skaičius, dalyvavusių
šalių sąrašas; paramą
gavusių projektų
sąrašas, paramos
dydis (Lt).

5.2.1.5.

Plėtoti moderniojo šokio žanrą.

Socialinis
departamentas,
biudžetinės ir
viešosios kultūros
įstaigos, KU, NVO.

2008–
2013

Esamai arba
kuriamai kultūros
įstaigai priskirta
modernaus šokio
sklaidos funkcija;
įkurta šokio teatro
trupė; organizuotų
modernaus šokio
festivalių sąrašas,
dalyvių skaičius,
dalyvavusių šalių
sąrašas; paramą
gavusių projektų
sąrašas; paramos
dydis (Lt).
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Eil. Nr.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai
(m.)

Veiksmo
įgyvendinimo
rodikliai

5.2.1.6.

Sudaryti tinkamas sąlygas Klaipėdos lėlių
teatro veiklai.

Socialinis
departamentas.

2008–
2009

Skirtos patalpos
Klaipėdos lėlių
teatrui; sudaryta
ilgametė
bendradarbiavimo
sutartis tarp lėlių
teatro paslaugas
teikiančios
organizacijos
ir Klaipėdos m.
savivaldybės.

5.2.1.7.

Įkurti Kultūros fabriką buvusio Tabako
fabriko teritorijoje.

Socialinis
departamentas,
Ekonomikos
ir strategijos
departamentas.

2007–
2011

Parengta galimybių
studija, techninis
projektas,
įgyvendintas
rekonstrukcijos
projektas, gautos
paramos iš ES
struktūrinių fondų
dydis (Lt), Kultūros
fabrike įsikūrusių
verslo ir kultūros
subjektų skaičius.

5.2.1.8.

Inicijuoti institucijos, kurios veikla būtų
susijusi su dizaino, kaip meno ir mokslo
šaka, sklaida, įkūrimą Klaipėdos mieste.

Socialinis
departamentas,
VDA Klaipėdos
vizualinio dizaino
katedra.

2008–
2011

Įsteigta institucija.

5.2.1.9.

Parengti Kultūros centro „Žvejų rūmai“
restruktūrizacijos projektą, numatant
pastato rekonstrukcijos galimybes
bei įstaigos veiklos pokyčius ir
įsteigiant kultūros saviraiškos centrus
gyvenamuosiuose miesto rajonuose.

Socialinis
departamentas.

2007–
2011

Restruktūrizuota
įstaiga.
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Eil. Nr.

5.2.1.10.

Veiksmas

Siekiant plėtoti vienintelio Muzikinio
teatro Vakarų Lietuvoje veiklą, pastatyti
naują Muzikinio teatro pastatą su
modernia scenine įranga.

Organizatoriai,
vykdytojai

Klaipėdos
valstybinis
muzikinis teatras,
LR kultūros
ministerija.

Terminai
(m.)

2008–
2013

Veiksmo
įgyvendinimo
rodikliai
Skirtas sklypas,
pastatytas pastatas.

5.2.2 uždavinys. Skatinti miesto bendruomenės kultūrinį ir kūrybinį aktyvumą, stiprinti gyventojų kultūrinį
identitetą.
Eil. Nr.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai
(m.)

Veiksmo
įgyvendinimo
rodikliai

5.2.2.1.

Parengti edukacines kultūrinio ugdymo
priemones bei esamoje miesto kultūros
infrastruktūroje įsteigti alternatyvios
meninės saviraiškos kultūros centrą
jaunimui.

Socialinis
departamentas,
biudžetinės
kultūros įstaigos,
mokyklos, NVO.

2007–
2013

Parengtų programų
skaičius (sąrašas);
savivaldybės
tarybos sprendimas
dėl alternatyvios
meninės kultūros
centro jaunimui
įsteigimo.

5.2.2.2.

Skatinti jaunuosius talentus ir jų meninę
veiklą, siekiant kelti jų meistriškumą.

Socialinis
departamentas.

2007–
2013

Patvirtinta jaunųjų
menininkų kūrybinės
veiklos skatinimo
programa ir
priemonių planas;
paremtų projektų
skaičius ir skirtos
lėšos (Lt).

5.2.2.3.

Skatinti miesto gyventojų saviraišką,
remiant jų iniciatyvas ir projektus;
prioritetą teikti:
- nevyriausybinių organizacijų
projektams, skirtiems jaunimo kūrybinės
veiklos ir kultūrinio užimtumo plėtrai;
- neįgalių ir vyresnio amžiaus žmonių
organizacijų kultūriniams projektams,
skirtiems šių žmonių integracijos į
miesto kultūrinį gyvenimą didinimui;
- tautinių mažumų organizacijų
kultūrinės veiklos projektams.

Socialinis
departamentas.

2007–
2013

Paremtų iniciatyvų
ir projektų skaičius
ir sąrašas; skirtos
paramos dydis (Lt).
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Eil. Nr.

5.2.2.4.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

Socialinis
departamentas.

Parengti kultūrinių paslaugų dalinio
kainos kompensavimo mažas pajamas
turinčioms gyventojų grupėms tvarką ir
ją vykdyti.

Terminai
(m.)

Nuo
2008

Veiksmo
įgyvendinimo
rodikliai
Priimti teisės aktai
dėl kultūrinių
paslaugų
kompensavimo
mažas pajamas
turintiems
gyventojams;
kompensuojamų
lėšų dydis (Lt).

5.2.3 uždavinys. Patobulinti biudžetinių kultūros įstaigų veiklos administravimą ir pagerinti materialinestechnines sąlygas kultūros paslaugų teikimui.
Eil. Nr.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai
(m.)

Veiksmo
įgyvendinimo
rodikliai

5.2.3.1.

Parengti ir įdiegti savivaldybei pavaldžių
kultūros įstaigų veiklos vidaus audito
tvarką.

Socialinis
departamentas.

2007–
2013

Patvirtinta
savivaldybei
pavaldžių kultūros
įstaigų veiklos vidaus
audito tvarka; audito
ataskaitos.

5.2.3.2.

Įdiegti naują savivaldybei pavaldžių
kultūros įstaigų ﬁnansavimo tvarką,
susietą su alternatyviu ﬁnansavimu.

Socialinis
departamentas,
Finansų skyrius.

2008–
2013

Pritrauktų
alternatyvių lėšų
dydis (Lt) ir jų dalis
nuo savivaldybės
lėšų, skirtų kultūros
BĮ (%).

5.2.3.3.

Kelti savivaldybei pavaldžių kultūros
įstaigų darbuotojų kvaliﬁkaciją vadybos
srityje.

Socialinis
departamentas,
savivaldybės
kultūros įstaigos.

2007–
2013

Organizuotų
kvaliﬁkacijos kėlimo
kursų ir seminarų
vadybos tematika
skaičius ir sąrašas;
juos baigusių
(dalyvavusių)
biudžetinių kultūros
įstaigų darbuotojų
skaičius.
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Eil. Nr.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai
(m.)

Veiksmo
įgyvendinimo
rodikliai

5.2.3.4.

Parengti ir įdiegti miesto kilnojamųjų
kultūros vertybių apskaitos ir stebėsenos
tvarką.

Socialinis
departamentas.

Nuo
2007

Patvirtinta miesto
kilnojamųjų
kultūros vertybių
apskaitos tvarka;
kasmetinės miesto
vertybių apskaitos
ir stebėsenos
ataskaitos.

5.2.3.5.

Parengti savivaldybei pavaldžių kultūros
įstaigų pastatų / patalpų ir įrenginių
modernizavimo planą ir organizuoti jo
įgyvendinimą.

Socialinis
departamentas,
biudžetinės
kultūros įstaigos.

2007–
2013

Patvirtintas
savivaldybei
pavaldžių kultūros
įstaigų pastatų,
patalpų ir įrenginių
modernizavimo
planas;
modernizuotų
įstaigų sąrašas;
atliktų darbų
perdavimopriėmimo aktai.

5.3 tikslas.

Skatinti pozityvias jaunimo iniciatyvas ir aktyvumą, stiprinti jaunimo
veiklos vaidmenį visuomenėje.
5.3.1 uždavinys. Aktyvinti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklą.

Eil. Nr.

5.3.1.1.

Veiksmas

Remti jaunimo ir su jaunimu dirbančių
organizacijų nuolatinę ir ilgalaikę
programinę veiklą, jaunimo iniciatyvas,
skatinti jaunimą užsiimti savanoriška
veikla.

Organizatoriai,
vykdytojai

Socialinis
departamentas,
jaunimo ir su
jaunimu dirbančios
organizacijos.
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Terminai
(m.)

2007–
2013

Veiksmo
įgyvendinimo
rodikliai
Pateikta paraiškų;
paremtų programų
(organizacijų),
iniciatyvų skaičius
ir sąrašas, jaunimo,
dalyvaujančio
savanoriškoje
veikloje, skaičius;
procentinis pokytis
per metus.
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Eil. Nr.

Veiksmas

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai
(m.)

Veiksmo
įgyvendinimo
rodikliai

5.3.1.3.

Skatinti jaunimo verslumą.

Socialinis
departamentas,
jaunimo ir su
jaunimu dirbančios
organizacijos.

2007–
2013

Pateikta paraiškų,
ﬁnansuojamų
projektų skaičius;
jaunų žmonių,
dalyvaujančių
verslumo skatinimo
projektuose, skaičius;
procentinis pokytis
per metus; jaunimo
įkurtų verslo įmonių
skaičius ir pokytis per
metus.

5.3.1.5.

Siekiant didinti jaunimo organizacijų
administracinius gebėjimus, jaunimo
organizacijų lyderiams periodiškai
organizuoti teminius mokymus.

Socialinis
departamentas.

2007–
2013

Suorganizuota
mokymų (val. skaič.
pagal tematiką);
mokymuose
dalyvavusių jaunimo
organizacijų vadovų
(atstovų) skaičius.

5.3.1.6.

Pagerinti informacijos apie jaunimo
veiklą ir jos galimybes sklaidą.

Socialinis
departamentas.
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Išleistų leidinių ir
kitų reprezentacinių
priemonių skaičius;
suorganizuota
renginių, juose
dalyvavusių
jaunimo ir su
jaunimu dirbančių
organizacijų skaičius.
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