KLAIPĖDOS MIESTO PLĖTROS STRATEGINIS PLANAS
1 prioritetas. DARBO VIETŲ KŪRIMAS PRITRAUKIANT INVESTICIJAS IR SKATINANT VERSLĄ
1.1. tikslas. Sukurti ekonominę aplinką, palankią pramonei, verslui ir investicijoms
1.2. tikslas. Sudaryti palankias sąlygas darbo vietų kūrimui ir siekti sumažinti nedarbo lygį iki 5%
2 prioritetas. INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA VERSLO, DARBO IR GYVENIMO SĄLYGOMS GERINTI
2.1. tikslas. Užtikrinti šiuolaikišką, integruotą ir patikimą miesto susisiekimo sistemą ir jai reikalingą susisiekimo
infrastruktūrą
2.2. tikslas. Užtikrinti inžinerinio aprūpinimo sistemų efektyvų naudojimą, atnaujinimą ir plėtrą
2.3. tikslas. Užtikrinti miesto rekreacinės infrastruktūros bei gyvenamosios gamtinės aplinkos kokybę
3 prioritetas. MIESTO IR UOSTO INTEGRAVIMO STIPRINIMAS
3.1. tikslas. Užtikrinti subalansuotą miesto ir uosto plėtrą bei efektyvų uosto galimybių panaudojimą
3.2. tikslas. Užtikrinti Klaipėdos intermodalinio transporto mazgo išvystymą
4 prioritetas. GYVENAMOJO FONDO PLĖTRA IR JO KOKYBĖS GERINIMAS
4.1. tikslas. Išsaugoti ir pagerinti miesto gyvenamąjį fondą
4.2. tikslas. Sudaryti palankias sąlygas socialiai remtiniems ir ekonomiškai nepajėgiems gyventojams apsirūpinti
gyvenamosiomis patalpomis
4.3. tikslas. Plėtoti būstą pritraukiant privatų kapitalą ir iniciatyvas
5 prioritetas. ŠVIETIMO, MOKSLO IR KULTŪROS VYSTYMAS
5.1. tikslas. Optimizuoti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo lavinimo įstaigų tinklą ir jo funkcionavimą, siekiant kuo
pilniau patenkinti miesto gyventojų poreikius ir efektyviau naudoti švietimo įstaigų išteklius
5.2. tikslas. Gerinti bendrojo lavinimo mokyklų mokymo bazę, diegti progresyvias mokymo technologijas,
orientuotas į modernios išsilavinusios visuomenės ugdymą
5.3. tikslas. Stiprinti Savivaldybės sąveiką su povidurinio mokymo įstaigomis, siekiant maksimaliai panaudoti jų
potencialą miesto poreikiams
5.4. tikslas. Didinti miesto kultūrinį patrauklumą, sudarant palankesnes sąlygas kultūrinių poreikių įvairovei tenkinti

Pastaba: visi penki prioritetai yra lygiaverčiai nepriklausomai nuo jų numeracijos.
TEKSTE NAUDOJAMI SUTRUMPINIMAI
BJR - Baltijos jūros regionas;
ES - Europos Sąjunga;
DLK - didžiausia leistina koncentracija;
DNSB - daugiabučių namų savininkų bendrija;
GIS - geografinės informacinės sistemos;
IT - informacinės technologijos;
KAVA - Klaipėdos apskrities viršininko administracija;
KIP - Klaipėdos miesto investicinė programa;
KEPA - Klaipėdos ekonominės plėtros agentūra;
KVJUD - Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija;
LAKD - Lietuvos automobilių kelių direkcija;
LEZ - Laisvoji ekonominė zona;
OP - operatyvusis planavimas;
PPAR - Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai;
P+R - lengvąjį automobilį palikus stovėjimo aikštelėje, kelionė tęsiama visuomeniniu transportu (angl. park and
ride);
SRKT - Specialistų rengimo klausimų taryba;

SVV - smulkus ir vidutinis verslas;
TIC - Turizmo informacijos centras;
VAKD - Valstybinė automobilių kelių direkcija;
VT - visuomeninis transportas;
ŽVF - Žemės vystymo fondas;
ŽŪM - Žemės ūkio ministerija.
1 prioritetas. DARBO VIETŲ KŪRIMAS PRITRAUKIANT INVESTICIJAS IR SKATINANT VERSLĄ
1.1. tikslas. SUKURTI EKONOMINĘ APLINKĄ, PALANKIĄ PRAMONEI, VERSLUI IR INVESTICIJOMS
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.

uždavinys.
uždavinys.
uždavinys.
uždavinys.
uždavinys.

UŽTIKRINTI VERSLO INFORMACIJOS IR KONSULTACIJŲ TEIKIMĄ
VYSTYTI ŽEMĖS RINKĄ
PRITRAUKTI INVESTICIJAS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRAI
SKATINTI INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SEKTORIAUS PLĖTRĄ
SUFORMUOTI VERSLUI PATRAUKLAUS MIESTO ĮVAIZDĮ

1.1.1. uždavinys. UŽTIKRINTI VERSLO INFORMACIJOS IR KONSULTACIJŲ TEIKIMĄ

Veiksmai

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai

Indikatoriai

1.1.1.1. Pritraukiant finansavimą iš
tarptautinių fondų įsteigti VšĮ Klaipėdos
ekonominės plėtros agentūrą (KEPA), kuri
užtikrintų informacijos ir konsultacijų
teikimą vietos bei užsienio investuotojams ir
verslininkams

Klaipėdos miesto
savivaldybė; KAVA;
PPAR; Nacionalinė
regionų plėtros
agentūra

2001-2002

Miesto Tarybos
sprendimas; įsteigta
KEPA

1.1.1.2. Sukurti Savivaldybės ir privačių
konsultantų tinklą, užtikrinantį pagalbą
investuotojams. Pateikti informaciją
investuotojams internete. Skirti atsakingus
koordinatorius investuotojams

Ekonomikos ir finansų
depart.; Miesto
planavimo depart.;
planuojama įsteigti
KEPA; konsultantai

2001-2011

Konsultantų katalogas;
papildytas Savivaldybės
interneto puslapis;
skiriami atsakingi
koordinatoriai

1.1.1.3. GIS pagrindu Savivaldybėje sukurti
pramonės ir verslo įmonių duomenų bazę.
Kaupti duomenis apie bankrutuojančių
įmonių nekilnojamąjį turtą ir informuoti
investuotojus

Ekonomikos ir finansų
depart.; Savivaldybės
turto depart.; Miesto
planavimo depart.;
verslininkai;
nekilnojamojo turto
agentūros

2002-2011

GIS duomenų bazė;
papildytas Savivaldybės
interneto puslapis;
pritraukti investuotojai
rekonstruoti įmones

1.1.1.4. Vystyti darbo rinką, inicijuojant
jaunų specialistų ir bedarbių įdarbinimą
miesto įmonėse bandomajam laikotarpiui
(iki 6 mėn.). Inicijuoti Bedarbių rėmimo
įstatymo pataisas bedarbių aukštam
kvalifikacijos lygiui užtikrinti (remiamiems
darbams pritraukti įmonių lėšas; sudaryti
sąlygas bedarbiams, norintiems dirbti veltui

Klaipėdos darbo birža;
Trišalė taryba;
Ekonomikos ir finansų
depart.; Klaipėdos
universitetas

2001-2011

Įdarbintų jaunų
specialistų ir bedarbių
dalis(%), likusi dirbti
įmonėse po 6 mėn.;
parengti įstatymų
pataisų projektai;
įstatymų pataisos

1.1.1.5. Atlikti verslo sąlygų gerinimo
priemonių analizę ir įgyvendinimo programą
Klaipėdos miestui (mokesčių, žemės
įsigijimo, statybų reguliavimo, inovacijų,

Ekonomikos ir finansų
depart.; Miesto
planavimo depart.;
Miesto ūkio depart.;

2001-2002

Verslo sąlygų gerinimo
programa ir jos
įgyvendinimas

informatikos ir telekomunikacijų srityse)

Savivaldybės turto
depart.; KAVA;
valstybinės institucijos

1.1.2. uždavinys. VYSTYTI ŽEMĖS RINKĄ

Veiksmai

Organizatoriai,
vykdytojai

1.1.2.1. Inicijuoti įstatymų pataisas,
įteisinančias žemės valdymo klausimų
sprendimą savivaldybei

Klaipėdos miesto
savivaldybė;
valstybinės institucijos

1.1.2.2. Savivaldybėje GIS pagrindu sukurti
miesto žemės naudojimo duomenų banką,
sujungiant informaciją apie žemės sklypus
iš įvairių egzistuojančių šaltinių

Terminai

Indikatoriai

2001

Parengti įstatymų
pataisų projektai;
įstatymų ir
poįstatyminių aktų
pataisos

Miesto planavimo
depart.; KAVA;
Nekilnojamojo turto
kadastro ir registro
valstybės įmonė

2001-2011

Klaipėdos miesto
žemės naudojimo
duomenų bankas,
sukurtas GIS pagrindu

1.1.2.3. Nuolat rengti ir platinti žemės
sklypų, tinkamų verslo plėtrai, katalogą,
pateikti šią informaciją internete

Miesto planavimo
depart.; Ekonomikos ir
finansų depart.

2001-2011

Metinis sklypų
katalogas; papildytas
Savivaldybės interneto
puslapis

1.1.2.4. Rengti miesto žemės rinkos kainų
žemėlapius, bendradarbiaujant su
nekilnojamojo turto agentūromis

Miesto planavimo
depart.; Savivaldybės
turto depart.;
nekilnojamojo turto
agentūros

2001-2011

Metinis žemės rinkos
kainų žemėlapis

1.1.2.5. Išplėsti miesto ribas ir rezervuoti
teritorijas pramonės įmonių plėtrai

Miesto planavimo
depart.; Klaipėdos
rajono savivaldybė;
KAVA; planuojama
įsteigti KMP

2001-2003

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

1.1.2.6. Vykdyti miesto teritorijos bendrojo
plano operatyvųjį planavimą (OP)

Miesto planavimo
depart.

2001-2011

OP duomenų bankas;
OP darbų metinės
ataskaitos

1.1.3. uždavinys. PRITRAUKTI INVESTICIJAS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRAI

Veiksmai

Organizatoriai,
vykdytojai

1.1.3.1. Inicijuoti įstatymų pataisas, kad
būtų didinama savivaldybės finansinė
nepriklausomybė ir palaipsniui atsisakoma
biudžeto lėšų centralizuoto administravimo

Ekonomikos ir finansų
depart.; Seimo nariai iš
Klaipėdos; valstybinės
institucijos

Terminai

Indikatoriai

2001-2004

Parengti įstatymų
pataisų projektai;
įstatymų ir
poįstatyminių aktų
pataisos

1.1.3.2. Rengti detalią Savivaldybės
investicijų programą (KIP) ir kasmet vykdyti
jos įgyvendinimo monitoringą

Ekonomikos ir finansų
depart.

2001-2011

KIP, patvirtinta miesto
Taryboje; KIP
įgyvendinimo
monitoringo išvados

1.1.3.3. Įsteigti Savivaldybės patariamąjį
organą “Klaipėdos investuotojų forumas”,
kuriame dalyvautų miesto investuotojai

Ekonomikos ir finansų
depart.; investuotojai

2001

Miesto Tarybos
sprendimas

1.1.3.4. Inicijuoti įstatymų pataisas, kad
būtų sudarytos sąlygos Savivaldybėje
sukurti Žemės vystymo fondą (ŽVF),
užtikrinantį infrastruktūros plėtrą

Ekonomikos ir finansų
depart.; valstybinės
institucijos

2001-2003

Parengti įstatymų
pataisų projektai;
įstatymų ir
poįstatyminių aktų
pataisos; miesto
Tarybos sprendimas dėl
ŽVF sukūrimo

1.1.3.5. Parengti piliavietės komplekso
išvystymo programą ir organizuoti jos
įgyvendinimą

Ekonomikos ir finansų
depart.; Miesto
planavimo depart;
Savivaldybės turto
depart.; AB “Klaipėdos
laivų remontas”, KEPA

2001-2003

Parengta programa;
miesto Tarybos
sprendimas

1.1.3.6. Plėtoti investuotojų atsiskaitymą
infrastruktūros plėtra (barteriu)

Miesto planavimo
depart.; Miesto ūkio
depart.; Ekonomikos ir
finansų depart.

2001-2011

Investuotojų sukurta
infrastruktūra (fiz.vnt.
ir mln. Lt)

1.1.3.7. Sukurti tarptautinių projektų
koordinavimo bei darbo grupę
Savivaldybėje. Projektų rengimui ir
įgyvendinimui pritraukti lėšas iš tarptautinių
fondų. Užtikrinti gerus Savivaldybės ryšius
su Lietuvos atstovais tarptautinėse
organizacijose. Rengti tarptautinių projektų
kompiuterizuotą registrą

Ekonomikos ir finansų
depart.; Miesto
planavimo depart.;
Bendrasis depart.;
KAVA

2001-2011

Sukurta tarptautinių
projektų grupė;
pritraukta lėšų iš
tarptautinių fondų;
rengiamas projektų
registras

1.1.3.8. Vykdyti nacionalinės svarbos
Savivaldybės projektų analizę, įrodant jų
ekonominę naudą visai Lietuvai. Šiems
projektams pritraukti nacionalines lėšas

Ekonomikos ir finansų
depart.; KAVA;
valstybinės institucijos

2001-2011

Parengta projektų
ekonominių analizių;
projektams pritraukta
nacionalinių lėšų

1.1.4. uždavinys. SKATINTI INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SEKTORIAUS PLĖTRĄ

Veiksmai

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai

Indikatoriai

1.1.4.1. Parengti Informacinių technologijų
(IT) plėtros planą, kuris suformuotų
strateginę schemą bei nustatytų konkrečius
uždavinius IT plėtrai Klaipėdoje

Ekonomikos ir finansų
depart.; planuojama
įsteigti KEPA

2001

IT plėtros planas

1.1.4.2. Parengti ir įgyvendinti IT plėtros
pritaikymo programą, kuri skatintų SVV ir
ne pelno įmones bei organizacijas diegti

Ekonomikos ir finansų
depart.; Klaipėdos
universitetas;

2001-2002

Įmonių ir organizacijų,
įdiegusių IT, skaičius;
įsteigtas IT verslo

informacines technologijas valdymo,
apskaitos ir mokymo srityse, pritraukiant
finansavimą iš tarptautinių fondų ir
organizuojant konkursus. Įsteigti Klaipėdos
miesto informacinių technologijų verslo
inkubatorių, skatinantį IT vystymą bei
gamybą

Klaipėdos regiono
plėtros agentūra

inkubatorius; sukurta
naujų darbo vietų IT
sektoriuje

1.1.4.3. Parengti ir įgyvendinti IT
infrastruktūros plėtros programą,
užtikrinančią IT ryšio techninį lygį

Ekonomikos ir finansų
depart.; Miesto ūkio
depart.; verslininkai

2001-2011

IT ryšiu aprūpinta
miesto teritorija ir
įmonės (%); IT ryšio
techninis lygis

1.1.4.4. Parengti ir įgyvendinti IT
prieinamumo didinimo programą, plėtojant
IT pasiūlą bei siekiant sumažinti mokestį už
interneto paslaugas

Ekonomikos ir finansų
depart.; interneto
paslaugų teikėjai

2001-2011

Interneto vartotojų
skaičius

1.1.5. uždavinys. SUFORMUOTI VERSLUI PATRAUKLAUS MIESTO ĮVAIZDĮ

Veiksmai

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai

Indikatoriai

1.1.5.1. Žiniasklaidoje ir internete platinti
pasiūlymus investuotojams, akcentuojant
Klaipėdos miesto investicinės aplinkos
privalumus ir sėkmingo verslo pavyzdžius.
Rengti ir platinti mieste vyksiančių verslo
renginių metinį katalogą. Organizuoti
konferencijas, seminarus ir muges,
skatinančius verslo ryšių plėtrą

Ekonomikos ir finansų
depart.; planuojama
įsteigti KEPA

2001-2011

Pasiūlymai
investuotojams;
papildytas Savivaldybės
interneto puslapis;
metinis verslo renginių
katalogas;
suorganizuota verslo
renginių

1.1.5.2. Pagerinti miesto architektūrinį
įvaizdį, inicijuojant užstatymo
rekonstrukciją: prie pagrindinių miesto
įvažiavimo kelių, Danės upės pakrantėse,
stoties zonoje

Miesto planavimo
depart.; verslininkai

2001-2005
2001-2005
2005-2011

Rekonstruota teritorijų
(ha); pastatyta /
rekonstruota pastatų
(b. pl.)

1.1.5.3. Įgyvendinti miesto apšvietimo
gerinimo programą. Inicijuoti miesto
pastatų apšvietimą

Miesto ūkio depart.;
UAB “Gatvių
apšvietimas”;
verslininkai

2003-2005

Apšviesta gatvių,
aikščių ir pastatų (ilgis,
plotas, vnt.)

1.2. tikslas. SUDARYTI PALANKIAS SĄLYGAS DARBO VIETŲ KŪRIMUI IR SIEKTI SUMAŽINTI NEDARBO
LYGĮ IKI 5%
1.2.1. uždavinys. PLĖTOTI JŪRINĮ KOMPLEKSĄ
1.2.2. uždavinys. STIPRINTI MIESTO PRAMONĖS POTENCIALĄ
1.2.3. uždavinys. IŠNAUDOTI TRANZITINIO TURIZMO PLĖTROS GALIMYBES
1.2.1. uždavinys. PLĖTOTI JŪRINĮ KOMPLEKSĄ

Veiksmai

Organizatoriai,
vykdytojai

1.2.1.1. Išnaudojant laisvojo uosto statusą,
įsisavinti rezervines uosto teritorijas, jose
plėtojant papildomo krovinių apdorojimo ir
distribucinę veiklą. Skatinti naujų jūrinių
transporto sistemų ir jų infrastruktūros
plėtrą

Miesto planavimo
depart.; Ekonomikos ir
finansų depart.; KVJUD

1.2.1.2. Kurti smulkiam ir vidutiniam žuvų
verslui reikalingą uosto infrastruktūrą,
įrengiant žvejybinių laivų prieplauką.
Skatinti turimo laivyno atnaujinimą bei
naujų, ekologiškai švarių, žvejybos metodų
naudojimą
1.2.1.3. Siekti tinkamo Lietuvos karinio jūrų
laivyno atstovavimo uoste, propaguojant
NATO taikos iniciatyvas bei profesinį
ugdymą

Terminai

Indikatoriai

2001-2005

Įsisavinta rezervinių
uosto teritorijų;
investuota mln. Lt;
sukurta / išsaugota
darbo vietų

KVJUD; Žuvininkystės
depart. prie ŽŪM;
Miesto planavimo
depart.; Ekonomikos ir
finansų depart.

2001-2011

Investuota mln.Lt;
sugauta žuvies; įsteigta
žuvies perdirbimo
pramonės įmonių;
sukurta darbo vietų

Krašto apsaugos
ministerija; Klaipėdos
miesto savivaldybė;
KAVA

2001-2004

Karinio jūrų laivyno ir
su juo susijusių įmonių
darbuotojų skaičius

Terminai

Indikatoriai

1.2.2. uždavinys. STIPRINTI MIESTO PRAMONĖS POTENCIALĄ

Veiksmai

Organizatoriai,
vykdytojai

1.2.2.1. Pramonės plėtrai pirmiausia
panaudoti LEZ teritoriją, vystant
infrastruktūrą, netaršią gamybą,
sandėliavimą ir logistiką, teikiant prioritetus
investicijoms į informacines ir modernias
technologijas. Savivaldybei investuojant į
infrastruktūros plėtrą LEZ teritorijoje, didinti
Savivaldybės akcijų dalį

LEZ valdymo bendrovė;
Miesto planavimo
depart. Ekonomikos ir
finansų depart.

2001-2011

Įsisavinta pramonės
teritorijų (ha);
investuota mln. Lt;
sukurta / išsaugota
darbo vietų

1.2.2.2. Pasirenkant investuotojus,
prioritetą teikti inovaciniams projektams:
informacinėms, gamtosauginėms, poilsio ir
pramogų, beatliekėms technologijoms;
gamybos šakoms, sukuriančioms daug
darbo vietų, naudojančioms kitų miesto
įmonių subrangos paslaugas ir vietos darbo
jėgą

Ekonomikos ir finansų
depart.; Miesto
planavimo depart.;
planuojama įsteigti
KEPA

2001-2011

sukurta / išsaugota
darbo vietų

1.2.2.3. Skatinti miesto įmones diegti
naujas kokybės ir aplinkosaugos vadybos
sistemas (ISO 9000, 14000)

Ekonomikos ir finansų
depart.; Klaipėdos
regiono plėtros
agentūra; verslo
konsultacinės įmonės;
verslininkai

2001-2005

Įmonių, įdiegusių
naujas sistemas,
skaičius

1.2.3. uždavinys. IŠNAUDOTI TRANZITINIO TURIZMO PLĖTROS GALIMYBES

Veiksmai

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai

Indikatoriai

1.2.3.1. Parengti miesto turizmo plėtros
programą, apimančią investicijų,
marketingo bei atskirų turizmo rūšių plėtros
klausimus

TIC; Ekonomikos ir
finansų depart.;
Klaipėdos universitetas

2002-2003

Turizmo plėtros
programa

1.2.3.2. Plėtojant vandens turizmą, įrengti
mažojo laivyno ir jachtų prieplaukas prie
piliavietės ir Danės upės. Išvystyti vandens
turizmo ir pakrančių trasas į Juodkrantę,
Nidą, Girulius, Karklę, Palangą. Organizuoti
regatas. Plėtoti mažosios aviacijos turizmą

Miesto planavimo
depart.; KVJUD;
verslininkai; Vidaus
reikalų ministerijos
Pasienio policijos
depart.; Klaipėdos
rajono savivaldybė

2001-2005

Įrengta prieplaukų;
sukurta vandens
turizmo maršrutų;
maršrutų srautai;
jachtų savininkų
skaičius

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

Ekonomikos ir finansų
depart.; Miesto
planavimo depart.;
Valstybinis turizmo
depart.; planuojama
įsteigti KEPA

2001-2002

Pastatyta /
rekonstruota pastatų
(b. pl.); sukurta naujų
darbo vietų; centro
lankytojų skaičius

1.2.3.4. Tobulinti miesto turizmo
informacinę sistemą; įrengti miesto
informacinius stendus prie pagrindinių
įvažiavimo kelių, keltų prieplaukose,
geležinkelio ir autobusų stotyse

Ekonomikos ir finansų
depart.; Miesto ūkio
depart.; TIC;
verslininkai

2001-2003

Papildytas Savivaldybės
interneto puslapis;
įrengta informacinių
stendų

1.2.3.5. Išplėsti veikiančio turizmo
informacinio centro (TIC) veiklą, užtikrinant
nemokamą informacijos teikimą miesto
svečiams ir turistams. TIC suteikti Vakarų
Lietuvos turizmo informacijos centro
funkcijas

Ekonomikos ir finansų
depart.; Turizmo
informacijos centras;
KAVA; verslininkai

2003-2005

Miestą aplankiusių
turistų skaič.; siūlomų
turizmo paslaugų
spektras; TIC interneto
puslapis

1.2.3.6. Ištirti galimybę miesto
gyventojams ir svečiams įdiegti “lojalumo”
sistemą, pagrįstą mikroprocesorinių kortelių
naudojimu

Ekonomikos ir finansų
depart.; konsultantai

2001-2002

Tyrimų rezultatai

1.2.3.7. Siekiant įsijungti į tarptautinį
,,EuroVelo” dviračių trasų tinklą, įrengti
mieste trasą Nr. 10 ,,Baltijos jūros žiedas”
pagal parengtą schemą

Miesto ūkio depart.,
Meisto planavimo
depart.

2001-2005

Įrengta dviračių takų ir
kitos infrastruktūros

1.2.3.8. Parengti miesto viešųjų tualetų
išdėstymo schemą, parengti viešųjų tualetų
įrengimo ir priežiūros projektą bei jį
įgyvendinti

Miesto ūkio depart.,
Meisto planavimo
depart.

2002-2005

Parengta išdėstymo
schema; parengta
viešųjų tualetų
projektų; įrengta
viešųjų tualetų

2 prioritetas. INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA VERSLO, DARBO IR GYVENIMO SĄLYGOMS GERINTI
2.1. tikslas. UŽTIKRINTI ŠIUOLAIKIŠKĄ, INTEGRUOTĄ IR PATIKIMĄ MIESTO SUSISIEKIMO SISTEMĄ
IR JAI REIKALINGĄ SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪRĄ

2.1.1. uždavinys. UŽTIKRINTI KLAIPĖDOS BENDROJO, SPECIALIŲJŲ SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS BEI
DETALIŲJŲ PLANŲ PARENGIMO AUKŠTĄ, KOMPLEKSIŠKĄ PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ LYGĮ
2.1.2. uždavinys. SIEKTI OPTIMALAUS VISŲ RŪŠIŲ SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS TINKLO VYSTYMO,
UŽTIKRINANT PATIKIMĄ ir SAUGIĄ EISMO ORGANIZACIJĄ, TINKLO PRALAIDUMĄ IR TANKUMĄ
2.1.3 uždavinys. VYKDYTI SUBALANSUOTĄ MIESTO TRANSPORTO SISTEMOS IR VT POLITIKĄ, PIRMENYBĘ
TEIKIANT PĖSTIESIEMS, DVIRATININKAMS IR VISUOMENINIAM TRANSPORTUI, GERINANT MIESTO EKOLOGINĘ
BŪKLĘ IR RACIONALIAU NAUDOJANT MIESTO TERITORIJĄ
2.1.1. uždavinys. UŽTIKRINTI KLAIPĖDOS BENDROJO, SPECIALIŲJŲ SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS
BEI DETALIŲJŲ PLANŲ pareNgimo AUKŠTĄ, KOMPLEKSIŠKĄ PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ LYGĮ

Veiksmai

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai

Indikatoriai

2.1.1.1. Stiprinti ir išplėsti Savivaldybės
funkcijas, formuojant bendrą miesto
transporto politiką, visiškai administruojant
VT, įdiegiant susisiekimo sistemos duomenų
banką

Miesto ūkio depart.

2001-2002

Išplėstos Miesto ūkio
departamento funkcijos

2.1.1.2. Vykdyti Klaipėdos miesto bendrojo
plano susisiekimo sistemos operatyvųjį
planavimą, urbanistiniais sprendiniais
mažinant bendrą transporto poreikį.
Užtikrinti, kad projektavimo darbus vykdytų
atestuoti susisiekimo sistemų projektavimo
specialistai

Miesto planavimo
depart.

2001-2011

Atlikti operatyviojo
planavimo darbai

2.1.1.3. Nustatyti miesto gatvių
raudonąsias linijas bei teritorijas
automobiliams stovėti ir jiems aptarnauti.
Rezervuoti tam reikiamus plotus, išsprendus
žemės nuosavybės klausimus

Miesto planavimo
depart.

2001-2002

Atlikti teritorijų
planavimo specialieji
planai

2.1.1.4. Parengti ir patvirtinti susisiekimo
sistemos duomenų banką ir struktūrą
operatyviai transporto analizei ir plėtrai.
Įsigyti reikiamą programinę įrangą

Miesto ūkio depart.

2003-2004

Kaupiamas duomenų
bankas pagal
patvirtintą struktūrą

2.1.1.5. Parengti Klaipėdos miesto
transporto eismo organizacijos projektą bei
eismo saugumo programą, siekiant
optimizuoti šviesoforais reguliuojamų
sankryžų darbą, koordinuoti transporto
eismą “žaliosios bangos” principu,
rekonstruoti kai kurias žiedines sankryžas

Miesto ūkio depart.

2001-2006

Paruošti ir realizuoti
projektai

2.1.1.6. Parengti miesto atmosferos taršos
ir triukšmo žemėlapius

Miesto planavimo
depart.

2002

Parengti miesto taršos
ir triukšmo žemėlapiai

2.1.2. uždavinys. SIEKTI OPTIMALAUS VISŲ RŪŠIŲ SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS TINKLO
VYSTYMO, UŽTIKRINANT PATIKIMĄ ir SAUGIĄ EISMO ORGANIZACIJĄ, TINKLO PRALAIDUMĄ IR
TANKUMĄ

Veiksmai

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai

Indikatoriai

2.1.2.1. Sumažinti esamą gatvių tinklo
apkrovimą piko valandomis,
rekomenduojant pakoreguoti valdymo,
mokymo įstaigų bei kitų organizacijų darbo
laiko pradžią

Miesto planavimo
depart.

2001-2002

5-7 % sumažėję
transporto srautai piko
valandomis

2.1.2.2 Užbaigti Klaipėdos miesto centrinės
dalies žiedinį ir paskirstomąjį gatvių tinklą
pagal normatyvinio tankumo ir atitikimo
techninius parametrus reikalavimus
(teritorija tarp Priestočio, S.Dariaus ir
S.Girėno, Naujosios Uosto, Pilies, Sausio
15-osios, Tilžės, Mokyklos gatvių): · įrengti
šviesoforinį reguliavimą Liepų ir H.Manto
gatvių sankryžoje; · užbaigti Mokyklos Liepų gatvių transporto mazgą ir jungtį su
Priestoč· io gatve; · rekonstruoti
S.Daukanto gatvę tarp Naujojo Uosto ir
H.Manto gatvių; · pratęsti Naująją Sodo
gatvę iki Naujosios Uosto gatvės; ·
rekonstruoti Galinio Pylimo ir Bangų gatves.

Miesto ūkio depart.;
VAKD;

2001 2001
2002 2002
2003

Užtikrinamas
normatyvinis gatvių
tinklo tankumas

2.1.2.3. Riboti lengvojo ir krovinio
transporto eismą Klaipėdos senamiesčio D
kategorijos gatvėse: · Tiltų gatvę skirti
pėstiesiems ir dviratininkams; · įvesti visoje
teritorijoje riboto greič· io zoninį apribojimą;
· įvesti mokamą automobilių stovėjimą

Miesto ūkio depart.;
verslininkai

2005 2001
2002

7-10 % sumažėję
transporto srautai
senamiestyje

2.1.2.4. Išspręsti automobilių stovėjimo
vietų poreikį, plečiant esamas ir statant
naujas įvairių tipų (antžemines, požemines,
daugiaaukštes, vieno lygio) automobilių
aikšteles centrinėje miesto dalyje,
daugiaaukščiuose gyvenamuosiuose
rajonuose pagal patvirtintus teritorijų
planavimo projektus

Miesto ūkio depart.;
verslininkai

2001-2005
(esamų
plėtra)
2011
(daugiaaukštės
automobilių
aikštelės)

Normatyvinio stovėjimo
vietų skaičiaus
užtikrinimas

2.1.2.5. Pagerinti susisiekimą tarp
Klaipėdos ir Kuršių nerijos, perkėlose
naudojant greitaeigius reversinius keltus,
padidinant pervežimus ir sumažinant
kelionės trukmę. Diegti P+R sistemą, kuri
leistų žemyne palikti automobilius ir tęsti
kelionę vandens transportu ar autobusais
pagal keleivių poreikius

Verslininkai

2002

Įsigyti nauji ar
rekonstruoti esami
keltai

2.1.2.6. Siekti, kad būtų kompleksiškai ir
laiku išvystyta techninė infrastruktūra ir VT
maršrutinis tinklas naujai užstatomose
teritorijose

Miesto ūkio depart.;
Miesto planavimo
depart..

2001-2011

Realizuotas
infrastruktūros tinklas

2.1.2.7. Tiesti naujas gatves LEZ
teritorijoje, kur numatoma kurti naujas
darbo vietas

Miesto ūkio depart.;
VAKD

2001-2002

Atitikimas normatyvinį
gatvių tankumą

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

Miesto ūkio depart.

2003-2005

Pastatyti informaciniai
kelių ženklai

2.1.2.9. Siekti realių pokyčių susisiekimo
infrastruktūroje, pritaikant ją neįgaliųjų
poreikiams

Miesto ūkio depart.

2001-2010

Realizuoti sprendiniai

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

KAVA; VAKD

2001-2002

Užbaigtas aplinkkelis

2.1.2.11. Numatyti kelio nuo Melnragės iki
Girulių gyvenvietės rekonstrukciją, nes
Girulių gyvenvietės rajone planuojama
steigti aktyvaus poilsio industriją

Miesto ūkio
departamentas; VAKD

2007-2009

Įvykdyta rekonstrukcija

2.1.3 uždavinys. VYKDYTI SUBALANSUOTĄ MIESTO TRANSPORTO SISTEMOS IR VT POLITIKĄ,
PIRMENYBĘ TEIKIANT PĖSTIESIEMS, DVIRATININKAMS IR VISUOMENINIAM TRANSPORTUI,
GERINANT MIESTO EKOLOGINĘ BŪKLĘ IR RACIONALIAU NAUDOJANT MIESTO TERITORIJĄ

Veiksmai

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai

Indikatoriai

2.1.3.1. Tęsti visuomeninio transporto
reformą, siekiant vežėjų darbui sudaryti
rinkos sąlygas ir išlaikant balansą tarp
privačių ir Savivaldybės vežėjų: · vežėjus
maršrutams aptarnauti parinkti konkurso
būdu, maršrutą aptarnauja vienas vežėjas;
· įvesti bendrą keleivių bilietų sistemą; ·
atsiskaitymo su vežėjais pagrindu nustatyti
transporto priemonių ridą sutartyje
numatytomis darbo sąlygomis; · pagerinti
miesto VT eismo informacinę sistemą
stotelėse ir transporto priemonėse

Miesto ūkio depart.;

2001-2005

VT darbas rinkos
sąlygomis

2.1.3.2. Gerinti VT teikiamas paslaugas,
optimizuojant maršrutinių taksi skaičių ir
teikiant prioritetą didesnės talpos transporto
priemonėms (dėl riboto pralaidumo, eismo
saugumo ir gamtosauginių reikalavimų).

Miesto ūkio depart.

2001-2007

Maršrutinių taksi
skaičiaus sumažėjimas.

2.1.3.3.Palaipsniui pereiti prie ekologiškai
švaraus kuro (biodyzelio) visuomeniniame
transporte

VT vežėjai

2002-2005

Naudojamo ekologiško
kuro procentas

2.1.3.4. Parengti miesto VT plėtros studiją,
įvertinant autobusų ir maršrutinių taksi
maršrutų plėtrą ir jų skaičių. Peržiūrėti ir
optimizuoti miesto VT maršrutinį tinklą,
organizuoti prioritetines VT eismo juostas,
vykdyti keleivių srautų analizę (kas 3
metai). Išanalizuoti dalies maršrutų
nukreipimo galimybes nuo senamiesčio į
šiaurines ir rekreacines zonas, autobusų ir
geležinkelio stotis naujuoju tiltu

Miesto ūkio depart.

2002-2011

Optimizuotas VT tinklas

2.1.3.5. Vystyti pėsčiųjų ir dviračių takų
tinklą, sujungiant gyvenamąsias, darbo,

Miesto ūkio depart.;
Miesto planavimo

2001-2011

Realizuotas dviračių
trasų tinklas

mokymosi, paslaugų ir poilsio vietas pagal
parengtą schemą

depart.

2.1.3.6. Vystyti vandens maršrutinį
transportą susisiekimui su pajūrio
rekreacinėmis teritorijomis, maršrutus
pradedant centre iš Danės upės

Miesto ūkio depart.;
verslininkai; KVJUD;
Klaipėdos rajono
savivaldybė

2003-2005

Realizuoti maršrutai

2.1.3.7. Atlikti greitojo tramvajaus ir
vandens transporto įvedimo miesto
susisiekimo sistemoje studiją

Miesto planavimo
depart.; Miesto ūkio
depart.

2006-2011

Atlikta studija

2.2. tikslas. UŽTIKRINTI INŽINERINIO APRŪPINIMO SISTEMŲ EFEKTYVŲ NAUDOJIMĄ, ATNAUJINIMĄ
IR PLĖTRĄ
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.

uždavinys.
uždavinys.
uždavinys.
uždavinys.
uždavinys.

PERTVARKYTI INŽINERINIO APRŪPINIMO PLANAVIMO IR VYKDYMO SISTEMĄ
VYSTYTI VANDENTIEKIO IR NUOTėKŲ TINKLUS
PAGERINTI ELEKTROS TIEKIMO SISTEMĄ
OPTIMIZUOTI ENERGETOS ŪKĮ
SUKURTI ATLIEKŲ TVARKYMO, PERDIRBIMO IR TARŠOS MAŽINIMO EFEKTYVIĄ SISTEMĄ

2.2.1. uždavinys. PERTVARKYTI INŽINERINIO APRŪPINIMO PLANAVIMO IR VYKDYMO SISTEMĄ

Veiksmai

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai

Indikatoriai

2.2.1.1. Inžinerinės infrastruktūros kūrimą
pripažinti prioritetu Savivaldybės darbe
miesto ūkio ir ekonomikos, investicijų
pritraukimo sferoje. Skatinti infrastruktūros
objektų kūrimąsi ir vystymąsi

Savivaldybės
departamentų
direktoriai

2001-2011

Skirta Savivaldybės
lėšų inžinerinės
infrastruktūros kūrimui

2.2.1.2. Parengti duomenų banką GIS
(geografinių informacinių sistemų) pagrindu

Miesto planavimo
depart.

2001-2002

Biudžeto tvirtinimas
Taryboje

2.2.1.3. Miesto bendradarbiavime su
gretimomis savivaldybėmis, valstybinėmis
institucijomis ir rengiant tarptautinis
projektus pagrindiniu tikslu nustatyti
inžinerinės infrastruktūros plėtojimą bei jos
kokybės gerinimą

Ekonomikos ir finansų
depart.; KAVA

2001-2005

Tarptautinių programų
ir kitos
bendradarbiavimo
sutartys

2.2.1.4. Iš esmės pertvarkyti
infrastruktūros finansavimo struktūrą,
sukuriant tikslinius fondus pagal nustatytą
procentą iš biudžeto, aukcione parduodamų
sklypų ir tarptautinių fondų lėšų

Ekonomikos ir finansų
depart.

2001

Tarybos sprendimas

2.2.1.5. Atskirų sistemų decentralizaciją ir
centralizuotų inžinerinių sistemų tolesnę
plėtrą vykdyti tik atlikus centralizuotų,
vietinių ir alternatyvių inžinerinių sistemų
palyginamuosius projektus, jų įgyvendinimo
ekonominį pagrindimą, poveikio aplinkai
vertinimą

Miesto ūkio depart.

2001-2002

Parengti specialieji
planai

2.2.1.6. Nustatyti, kad keičiant žemės
paskirtį priemiestyje, inžinerinės
infrastruktūros aprūpinimo ir plėtros
klausimai sprendžiami žemės savininkui
sudarant sutartį su Klaipėdos miesto
savivaldybe

Miesto planavimo
depart.; Miesto ūkio
depart.; žemės
savininkai

2001-2011

Tarybos sprendimas;
parengtos sutartys prie
detaliųjų planų

2.2.1.7. Nustatyti, kad, keičiant žemės
paskirtį norint statyti degalinę,
investuotojas dalyvauja miesto inžinerinės
infrastruktūros kūrime

Ekonomikos ir finansų
depart.

2001

Tarybos sprendimas

2.2.1.8. Inžineriniam teritorijų parengimui,
kur numatomos valstybinės reikšmės
investicijos, naudoti valstybės lėšas

Ekonomikos ir finansų
depart.

2001

Programų parengimas
ir tvirtinimas

2.2.2. uždavinys. VYSTYTI VANDENTIEKIO IR NUOTĖKŲ TINKLUS

Veiksmai

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai

Indikatoriai

2.2.2.1. Parengti Klaipėdos m. vandens
tiekimo ir nuotėkų šalinimo specialųjį planą
15 metų perspektyvai, panagrinėjant iš
dalies decentralizuotų sistemų alternatyvas,
tinklų hidraulinius skaičiavimus, vandens
tiekimo šaltinius, nuotėkų valymą,
technologinius bei ekonominius rodiklius ir
jų įtaką tarifams

Įmonė “Klaipėdos
vanduo”

2001

Parengtas specialusis
planas

2.2.2.2. Įgyvendinti Klaipėdos miesto
valdybos 1998 10 15 sprendimu Nr. 534
aprobuotą inžinerinių tinklų ir įrenginių
vystymo programą, papildant ją naujai
suformuotais uždaviniais ir numatant
finansavimo šaltinius

Miesto ūkio depart.;
Įmonė "Klaipėdos
vanduo"

2001-2004

Finansavimo programa;
įgyvendinta programa

2.2.2.3. Parengti nuotėkų valyklos dumblo
apdorojimo variantų studiją, siekiant jo
visiškos utilizacijos ir aplinkosauginiu
požiūriu priimtino jo grąžinimo į gamtos
apykaitos ratą. Sudaryti ir patvirtinti
efektyvų taršos, numetamos į miesto
nuotėkų tinklą, mažinimo ekonominį
mechanizmą

Įmonė “Klaipėdos
vanduo”; Miesto ūkio
depart.

2001

Dumblo apdorojimo
variantų studija; taršos
mažinimo ekonominis
mechanizmas

2.2.2.4. Įsisavinant naujas teritorijas,
pirmiausia užtikrinti šių teritorijų
aprūpinimą miesto bendro naudojimo
vandens tiekimo ir nuotėkų tinklais

Įmonė “Klaipėdos
vanduo”; Miesto ūkio
depart.

2001-2011

Finansavimo programa;
įgyvendinta programa

Terminai

Indikatoriai

2.2.3. uždavinys. PAGERINTI ELEKTROS TIEKIMO SISTEMĄ

Veiksmai

Organizatoriai,

vykdytojai
2.2.3.1. Pramonės įmonių vystymui
rytiniame pramonės rajone pastatyti naują
rajoninę transformatorinę pastotę anksčiau
nustatytoje Laisvosios ekonominės zonos
teritorijoje

Elektros tinklų įmonė;
LEZ valdymo bendrovė

2002

Finansavimas;
pastatyta rajoninė
transformatorinė

2.2.3.2. Esant pakankamam instaliuotam
rajoninių transformatorinių pastočių
galingumui poreikiams tenkinti, būtina
vystyti 10 kV ir žemesnės įtampos įrenginių
ir elektros energijos perdavimo vartotojams
sistemas, nes daugeliu atveju vartotojų
poreikiai tenkinami labai ribotai

Elektros tinklų įmonė

2001-2005

Linijų statyba

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

Elektros tinklų įmonė

2002

Parengta ir patvirtinta
strategija bei
specialusis planas

2.2.3.4. Parengti specialųjį planą,
numatantį iškelti ir kabeliuoti aukštos
įtampos linijas, esančias vertingose miesto
teritorijose, tuo atlaisvinant plotus naujiems
sklypams formuoti

Miesto ūkio depart.;
Miesto planavimo
depart.; Elektros tinklų
įmonė

2001

Parengtas ir
patvirtintas specialusis
planas

2.2.3.5. Pagrindinėse miesto aikštėse ir
gatvėse įrengti elektros instaliaciją lauko
prekybai bei masiniams reginiams
organizuoti

Miesto ūkio depart.;
Miesto planavimo
depart.; Elektros tinklų
įmonė

2001-2011

Parengta vietų gatvėse
ir aikštėse

2.2.4. uždavinys. OPTIMIZUOTI ENERGETIKOS ŪKĮ

Veiksmai

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai

Indikatoriai

2.2.4.1. Parengti Klaipėdos miesto šilumos
tiekimo specialųjį planą, kuriame,
išnagrinėjus alternatyvius sprendinius, butų
parinktos optimaliausios energijos rūšys
šildymui

Miesto ūkio depart.

2001

Parengtas ir
patvirtintas specialusis
planas

2.2.4.2. Inicijuoti magistralinio dujotiekio
dujų reguliavimo stoties, turinčios didelę
apsaugos zoną ir ribojančios veiklą
vertingoje miesto žemėje, iškėlimą už
miesto ribų į menkaverčius plotus. Numatyti
projektui finansavimą

Miesto planavimo
depart.; Miesto ūkio
depart.

2001

Dujų reguliavimo
stoties iškėlimo
projektas ir sąmata

2.2.4.3. Nustatyti šilumos ūkio
privatizavimo modelį, maksimaliai naudingą
Savivaldybei ir miesto gyventojams

Savivaldybės turto
depart.; Miesto ūkio
depart.

2002m.

Tarybos sprendimas

2.2.4.4. Parengti Klaipėdos miesto

Savivaldybės turto

2002m.

Tarybos sprendimas

energetikos vystymo strateginį planą

depart.; Miesto ūkio
depart.

2.2.4.5. Parengti miesto energijos išteklių
taupymo programą panaudojant naujausias
ir alternatyvias technologijas (terminio
vandens, vėjo, saulės energijos ir pan.)

Miesto ūkio depart.;
Miesto planavimo
departamento
Gamtosaugos skyrius

2003

Parengta programa

2.2.5. uždavinys. SUKURTI ATLIEKŲ TVARKYMO, PERDIRBIMO IR TARŠOS MAŽINIMO EFEKTYVIĄ
SISTEMĄ

Veiksmai

Organizatoriai,
vykdytojai

2.2.5.1. Įsitraukti į Klaipėdos regioninės
atliekų sistemos sukūrimo projektą,
numatantį naujo buitinių atliekų sąvartyno
Dumpiuose statybą ir senojo sąvartyno
Glaudėnuose uždarymą

Terminai

Indikatoriai

KAVA; Klaipėdos rajono
savivaldybė; Miesto
ūkio depart.;
Ekonomikos ir finansų
depart.; Miesto
planavimo
departamento
Gamtosaugos skyrius

2001-2004

Galimybių studija;
aplinkosauginis
įvertinimas; ISPA
paraiška; konkurso
medžiaga rangovui
parinkti

2.2.5.2. Organizuoti kokybišką atliekų
surinkimo ir tvarkymo sistemą, kurios
kontrolę vykdytų Savivaldybė

Miesto ūkio depart.

2001

Tarybos sprendimas

2.2.5.3. Parengti atliekų tvarkymo taisykles
ir planą

Miesto ūkio depart.;
Miesto planavimo
departamento
Gamtosaugos skyrius

2001-2002

Tarybos sprendimas

2.2.5.4. Apsispręsti dėl Savivaldybės
įmonių, kurios tvarko atliekas, privatizavimo
sąlygų ir būdo

Savivaldybės turto
depart.

2001

Privatizavimo programa

2.2.5.5. Papildyti miesto Bendrojo plano
sprendinius konkrečiais pirmos eilės
inžinerinių tinklų vystymo ir paviršinių
nuotėkų valymo įrenginių statybos
sprendiniais su numatytu finansavimu ir
atsakingais vykdytojais

Miesto planavimo
depart.

2002

Sprendinių tvirtinimas

2.2.5.6. Numatyti lėšas metinėse
programose uosto teritorijų paviršinių
nuotėkų valymo įrenginių statybai

KVJUD

2001

Programa

2.2.5.7. Atlikti techninius-ekonominius
skaičiavimus, įvertinant decentralizuotų
lietaus nuotėkų sistemų (surinkimas į
atskirus telkinius ir valymas) panaudojimo
tikslingumą

Miesto planavimo
depart.

2002

Bendrojo plano
sprendiniai

2.3. tikslas. UŽTIKRINTI MIESTO REKREACINĖS INFRASTRUKTŪROS BEI GYVENAMOSIOS GAMTINĖS
APLINKOS KOKYBĘ

2.3.1. uždavinys. PAGERINTI REKREACIJOS PASLAUGŲ IR GAMTINĖS APLINKOS KOKYBĘ SVARBIAUSIOSE MIESTO
REKREACINĖSE VIETOVĖSE
2.3.2. uždavinys. DIDINTI MIESTO ŽELDYNŲ ĮSISAVINIMĄ IR SUFORMUOTI REKREACIJAI TINKAMĄ MIESTO
ŽELDYNŲ SISTEMĄ
2.3.3. uždavinys. SUTVARKYTI MIESTO VANDENS TELKINIUS
2.3.1. uždavinys. PAGERINTI REKREACIJOS PASLAUGŲ
SVARBIAUSIOSE MIESTO REKREACINĖSE VIETOVĖSE

IR

GAMTINĖS

APLINKOS

KOKYBĘ

Veiksmai

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai

Indikatoriai

2.3.1.1. Parengti miesto rekreacinės
sistemos plėtros projektą, suformuojant
optimalią Savivaldybės ir privačių
rekreacinių teritorijų struktūrą,
garantuojančią visų miesto bendruomenės
narių ir turistų rekreacinių poreikių
patenkinimą

Miesto planavimo
depart.; Klaipėdos
universitetas;
Regioninis planavimo
centras

2001-2002

Parengtas projektas

2.3.1.2. Smiltynės, Melnragės, Karklės ir
Girulių pajūrio kranto zonoje suprojektuoti
ir įrengti visavertę rekreacinių paslaugų
infrastruktūrą. Optimizuoti ir įgyvendinti
ekologiškai pagrįstą jūros paplūdimių ir
rekreacinių akvatorijų zonavimą

Miesto planavimo
depart.; Miesto ūkio
depart.; Pajūrio
regioninio parko
direkcija; Klaipėdos
rajono savivaldybė;
verslininkai

2001-2011

Užtikrintas norminis
paplūdimių
aptarnavimo įstaigų
lygis 1000 gyventojų

2.3.1.3. Jūros pakrantės ruože,
besijungiančiame su Pajūrio (Karklės)
regioniniu parku, sukurti aukštos kokybės
rekreacijos ir pramogų infrastruktūrą

Miesto planavimo
depart.; Miesto ūkio
depart.; verslininkai;
Pajūrio regioninio parko
direkcija; Klaipėdos
rajono savivaldybė

2001-2011

Užtikrintas norminis
aptarnavimo įstaigų
lygis 1000 gyventojų

2.3.1.4. Klaipėdos, Girulių ir Melnragės
miškus pertvarkyti į miško parkus

Miesto planavimo
departamento
Gamtosaugos skyrius;
Miesto ūkio depart.;
verslininkai; Klaipėdos
rajono miškų ūkis;
Pajūrio regioninio parko
direkcija

2001-2011

Užtikrintas norminis
įrengtų parkų plotas,
tenkantis 1000
gyventojų

2.3.1.5. Vykdyti jūros krantų apsauginio
kopagūbrio monitoringo, tvirtinimo ir
tvarkymo darbus

Miesto planavimo
departamento
Gamtosaugos skyrius;
Miesto ūkio depart.,
Jūrinių tyrimų centras;
Klaipėdos universitetas

2001-2011

Sutvirtinto bei
sutvarkyto apsauginio
kopagūbrio ploto
padidėjimas

2.3.1.6. Parengti miesto gyvenamosios
aplinkos humanizavimo programą

Miesto planavimo
departamento
Gamtosaugos skyrius,
Klaipėdos universitetas

2001

Parengta programa

2.3.1.7. Realizuoti Lietuvos nacionalinės

Miesto planavimo

2002

Parengtos schemos

turizmo programos sprendinius Klaipėdai: ·
Parengti laisvalaikio praleidimo ir pramogų
centrų plėtros schemą · Parengti
perspektyvinio apgyvendinimo įstaigų
plėtros schemą

departamento
Gamtosaugos skyrius,
Klaipėdos universitetas

2.3.2. uždavinys. DIDINTI MIESTO ŽELDYNŲ ĮSISAVINIMĄ IR SUFORMUOTI REKREACIJAI TINKAMĄ
MIESTO ŽELDYNŲ SISTEMĄ

Veiksmai

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai

Indikatoriai

2.3.2.1. Inventorizuoti miesto želdinius ir
parengti miesto želdynų sistemos tvarkymo
ir plėtros programą

Miesto planavimo
departamento
Gamtosaugos skyrius;
Klaipėdos universitetas

2002

Inventorizuoti miesto
želdiniai ir parengta
programa

2.3.2.2. Parengti miesto gamtinio karkaso
apsaugos ir renovacijos programą ir pradėti
Gedminų - Trinyčių žaliojo koridoriaus
formavimą

Miesto planavimo
departamento
Gamtosaugos skyrius;
Klaipėdos universitetas

2001-2011

Atlikti darbai

2.3.2.3. Sukurti miesto želdynų planavimo
įrengimo ir priežiūros organizacinę struktūrą
ir formuoti įsijungimą į Baltijos regiono
rekreacinę sistemą

Miesto planavimo
depart.; Miesto ūkio
depart.; verslininkai;
Valstybinės institucijos

2001-2011

Bendrojo naudojimo
želdinių ploto,
tenkančio 1000
gyventojų, padidėjimas

2.3.2.4. Integruoti žalius masyvus į
gyvenamuosius kvartalus naujai
planuojamose teritorijose

Miesto planavimo
depart.; verslininkai

2001-2011

Pasiektas bendro
naudojimo želdinių
plotas 10%
gyvenamųjų rajonų
ploto

2.3.2.5. Plėtojant rekreacinę infrastruktūrą,
įgyvendinti Danės upės pakrančių tvarkymo
specialiojo plano sprendinius

Miesto planavimo
depart; Miesto ūkio
depart.; verslininkai

2001-2011

Projekto įgyvendinimas

2.3.2.6. Suprojektuoti ir įrengti Žardės
parką pietinėje miesto dalyje

Miesto planavimo
depart.; Miesto ūkio
depart.

2005-2011

Parengtas projektas;
įrengtas parkas

2.3.2.7. Remti Klaipėdos universiteto
Botanikos sodo įrengimą

Miesto planavimo
departamento
Gamtosaugos skyrius

2001-2011

Įrengtas parkas

2.3.2.8. Planuojant bei išduodant leidimus
naujai pramoninei bei kitai veiklai reikia
laikytis pridėtinio žaliųjų plotų ir želdinių
atsodinimo principo; užtikrinti atitinkamą
įgyvendinimo kontrolės mechanizmą

Miesto planavimo
departamento
Gamtosaugos skyrius

2001-2011

Vietoj kiekvieno
nukirsto medžio
pasodinta 10 naujų
medžių

2.3.3. uždavinys. SUTVARKYTI MIESTO VANDENS TELKINIUS

Veiksmai

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai

Indikatoriai

2.3.3.1. Inventorizuoti atvirų vandens
telkinių taršos šaltinius ir juos likviduoti

Miesto planavimo
departamento
Gamtosaugos skyrius

2001

Įvertinta vandens
telkinių būklė ir
likviduota jų tarša

2.3.3.2. Suformuoti priėjimo kelius prie
Kuršių marių

Miesto planavimo
depart; Miesto ūkio
depart.; KVJUD;
verslininkai

2003-2011

Geri priėjimo keliai prie
Kuršių marių

2.3.3.3. Įvertinti privačių namų ir pramonės
įmonių, esančių Danės upės pakrantėje,
nuotėkų valymo galimybes ir įdiegti naujas
technologijas

Miesto ūkio depart.;
Miesto planavimo
departamento
Gamtosaugos skyrius;
pramonės įmonių
administracija; privačių
namų savininkai

2001-2005

Nuotėkos, atitinkančios
sanitarines normas

2001-2005

Iš upės vagos išvalytos
stambiagabaritės
atliekos ir vandens
tarša neviršija DLK
(organinėmis
medžiagomis,
mineraliniu azotu,
fosfatu)

2.3.3.4. Sudaryti ilgalaikę Danės upės
valymo programą ir pagal ją vykdyti valymo
darbus. Sukurti fondą, į kurį privaloma
tvarka lėšos būtų kaupiamos iš visų,
besiribojančių su Danės upe, objektų
naudotojų

Miesto planavimo
departamento
Gamtosaugos skyrius

2.3.3.5. Sumažinti pramonės įmonių
teritorijas, esančias Danės upės apsaugos
zonoje

Miesto planavimo
depart.; pramonės
įmonių administracijos

2001-2003

Neužstatyta apsaugos
juosta, apsaugos zona
be teršiančios
pramonės

2.3.3.6. Sutvarkyti Danės upės krantines,
įrengiant jachtų prieplauką (iki Biržos tilto)

Miesto planavimo
depart.; Miesto ūkio
depart.; verslininkai

2003-2011

Sutvarkytos Danės
upės krantinės

2.3.3.7. Išvalyti Trinyčių tvenkinį ir
pritaikyti intensyviai rekreacijai

Miesto planavimo
depart.; Miesto ūkio
depart.; verslininkai;
pramonės įmonių
administracija

2002-2005

Iš telkinio išvalytos
stambiagabaritės
atliekos ir vandens
tarša neviršija DLK
(organinėmis,
medžiagomis,
mineraliniu azotu,
fosfatu)

2.3.3.8. Išvalyti Žardės ir Žardalės ežerus,
Žardės tvenkinius,Vilhelmo kanalą,
Mumlaukio ežerą, tvenkinį prie rajoninės
katilinės

Miesto planavimo
departamento
Gamtosaugos skyrius;
Miesto ūkio depart.

2006-2011

Iš telkinio išvalytos
stambiagabaritės
atliekos ir vandens
tarša neviršija DLK
(organinėmis
medžiagomis,
mineraliniu azotu,
fosfatu)

2.3.3.9. Atituštinti vandens telkinių
apsaugos zonas nuo menkaverčių statinių

Miesto planavimo
departamento

2001-2005

Atituštintos vandens
telkinių apsaugos zonos

Gamtosaugos skyrius

nuo menkaverčių
statinių

3 prioritetas. MIESTO IR UOSTO INTEGRAVIMO STIPRINIMAS
3.1. tikslas. UŽTIKRINTI
GALIMYBIŲ PANAUDOJIMĄ

SUBALANSUOTĄ

MIESTO

IR

UOSTO

PLĖTRĄ

BEI

EFEKTYVŲ

UOSTO

3.1.1. uždavinys. RENGTI MIESTO IR UOSTO PLĖTROS BENDRUS PROJEKTUS
3.1.2. uždavinys. SUSTIPRINTI UOSTO URBANISTINĘ INTEGRACIJĄ
3.1.3. uždavinys. padidinti KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS įtaką uosto valdyme, Sudarant tam TEISINES BEI
INSTITUCINES sąlygas
3.1.1. uždavinys. RENGTI MIESTO IR UOSTO PLĖTROS BENDRUS PROJEKTUS

Veiksmai

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai

Indikatoriai

3.1.1.1. Skatinti ir visapusiškai įtakoti
tranzitinių krovinių judėjimą per Klaipėdos
uostą

Valstybinės institucijos,
KVJUD, Klaipėdos
miesto savivaldybė

2001-2011

Krovos darbų apimčių
augimo tempai

3.1.1.2. Parengti uosto plėtros strategiją,
apimančią teritorinius, urbanistinius,
techninius, ekonominius ir socialinius uosto
plėtros klausimus, galinčius turėti didelį
poveikį miestui

KVJUD, Susisiekimo
ministerija; uosto
naudotojai, Klaipėdos
miesto savivaldybė

2001-2002

Parengta strategija

3.1.1.3. Uosto plėtros aktualius klausimus
spręsti vykdant Klaipėdos miesto bendrojo
plano operatyvųjį planavimą (OP)

KVJUD, uosto
naudotojai, Klaipėdos
miesto savivaldybė

2001-2011

OP darbų ataskaitos

3.1.1.4. Inicijuoti išsamią giliavandenio
uosto poreikio ir vietos parinkimo bei
pagrindimo studiją su poveikio aplinkai
įvertinimu ir dalyvauti ją atliekant.
Rezultatus pristatyti miesto visuomenei

Susisiekimo ministerija,
KVJUD, KAVA;
Klaipėdos miesto
savivaldybė, Palangos
miesto savivaldybė

2001-2002

Parengta studija;
atlikta miesto
gyventojų apklausa;
Tarybos sprendimas

3.1.1.5. Parengti infrastruktūros ir
aptarnavimo objektų, reikalingų uostui ir
miestui, planą

KVJUD; Miesto ūkio
depart.; Miesto
planavimo depart.

2001

Patvirtintas planas

3.1.1.6. Parengti gamtosauginių priemonių
ir inžinerinių sistemų vykdymo programą,
nustatančią prioritetines priemones

KVJUD; Miesto
planavimo depart.;
Klaipėdos regiono
aplinkos apsaugos
depart.

2001

Patvirtinta programa

3.1.1.7. Teikti bendras paraiškas
tarptautinėms programoms ir finansinėms
institucijoms dėl svarbių miestui ir uostui
projektų įgyvendinimo

Klaipėdos miesto
savivaldybė, KVJUD

2001-2011

Patenkintų (laimėjusių)
paraiškų skaičius

3.1.2. uždavinys. SUSTIPRINTI UOSTO URBANISTINĘ INTEGRACIJĄ

Veiksmai

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai

Indikatoriai

3.1.2.1. Parengti rezervinių teritorijų ir
akvatorijų perdavimo uostui sistemą,
atspindinčią miesto ir uosto interesus

KVJUD, uosto
naudotojai, Klaipėdos
miesto savivaldybė;
Miesto planavimo
depart.

2001

Parengta teritorijų ir
akvatorijų perdavimo
sistema

3.1.2.2. Inicijuoti miesto teritorijų prie
planuojamų keleivinių ir kruizinių terminalų
planavimą ir užstatymą turizmo ir jūreivių
aptarnavimo poreikiams

Klaipėdos miesto
savivaldybė, KVJUD

2003-2011

Parengta projektų;
rekonstruota teritorijų
(ha); pastatyta /
rekonstruota pastatų
(b. pl.)

3.1.2.3. Pagerinti miesto architektūrinį
įvaizdį nuo jūros, rengiant atitinkamų
miesto bei derinant uosto teritorijų
užstatymo sutvarkymą ir rekonstrukciją

KVJUD, uosto
naudotojai, Klaipėdos
miesto savivaldybė

2001-2005

Parengta projektų;
rekonstruota teritorijų,
pastatų (ha, b.pl.)

3.1.3. uždavinys. padidinti KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS įtaką uosto valdyme, Sudarant tam
TEISINES BEI INSTITUCINES sąlygas

Veiksmai

Organizatoriai,
vykdytojai

3.1.3.1. Inicijuoti Klaipėdos valstybinio jūrų
uosto įstatymo pataisą, numatančią, kad
KVJU lėšas būtų galima panaudoti ne tik
privažiavimo keliams rekonstruoti bei
išplėsti, bet ir kitoms miesto reikmėms

Terminai

Indikatoriai

Klaipėdos miesto
savivaldybė,
valstybinės institucijos

2001-2002

Klaipėdos valstybinio
jūrų uosto įstatymo
pataisos projektas;
įstatymo pataisa

3.1.3.2. Inicijuoti Klaipėdos valstybinio jūrų
uosto įstatymo pataisą, numatančią, kad
KVJU tarybą sudarytų po lygiai LR
Vyriausybės ir Klaipėdos m. tarybos
deleguotų atstovų

Klaipėdos miesto
savivaldybė,
valstybinės institucijos

2001-2002

Klaipėdos valstybinio
jūrų uosto įstatymo
pataisos projektas;
įstatymo pataisa

3.1.3.3. Inicijuoti Klaipėdos valstybinio jūrų
uosto įstatymo pataisą, numatančią, kad
KVJU tarybos pirmininku būtų skiriamas
Klaipėdos miesto meras

Klaipėdos miesto
savivaldybė,
valstybinės institucijos

2001-2002

Klaipėdos valstybinio
jūrų uosto įstatymo
pataisos projektas;
įstatymo pataisa

3.1.3.4. Inicijuoti Žemės ūkio ministerijos
Žuvininkystės departamento perkėlimą į
Klaipėdą

Klaipėdos miesto
savivaldybė,
valstybinės institucijos

2001-2007

Vyriausybės nutarimas

3.2. tikslas. UŽTIKRINTI KLAIPĖDOS INTERMODALINIO TRANSPORTO MAZGO IŠVYSTYMĄ
3.2.1. uždavinys. UŽTIKRINTI PATIKIMĄ RYŠĮ TARP IŠORINIŲ KELIŲ IR UOSTO TERITORIJOS
3.2.2. uždavinys. REKONSTRUOJANT UOSTĄ SUKURTI VISAS BŪTINAS SĄLYGAS KELEIVIŲ PERVEŽIMO JŪROS
TRANSPORTU DIDINIMUI BEI JŪROS TURIZMO SKATINIMUI
3.2.1. uždavinys. UŽTIKRINTI PATIKIMĄ UOSTO RYŠĮ SU MIESTU IR IŠORĖS KELIAIS

Veiksmai

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai

Indikatoriai

3.2.1.1. Įrengti šiaurinį išvažiavimo kelią iš
Jūrų uosto ir naftos terminalo Liepų,
P.Lideikio gatvėmis, Girulių plentu, juos
rekonstruojant ir nutiesiant trūkstamą
atkarpą tarp Liepų ir P.Lideikio gatvių

KVJUD; Klaipėdos
miesto savivaldybė;
LAKD

2000-2003

Įrengtas šiaurinis uosto
išvažiavimo kelias

3.2.1.2. Įrengti pietinį uosto išvažiavimo
kelią Jūrininkų prospektu ir Rimkų
apvažiavimo kelią su viaduku per geležinkelį

KVJUD; LAKD;
Klaipėdos miesto
savivaldybė

2000-2005

Įrengtas pietinis uosto
išvažiavimo kelias

3.2.1.3. Rekonstruoti magistralinio kelio
A13 (E 272) atkarpą tarp pietinio
apvažiavimo kelio ir Liepų gatvės, įrengiant
skirtingų lygių sankryžą su Liepų g.

LAKD; Klaipėdos miesto
savivaldybė

2003-2005

Įrengta skirtingų lygių
sankryža

3.2.1.4. Įrengti pietinį miesto apvažiavimo
kelią tarp krašto kelio Nr.141 ir Perkėlos
gatvės bei Taikos prospekto skirtingų lygių
transporto mazgo

LAKD; Klaipėdos miesto
savivaldybė;
verslininkai

2006-2011

Įrengtas pietinis miesto
apvažiavimo kelias

3.2.1.5. Parengti Klaipėdos miesto
geležinkelių plėtros studiją, atsižvelgiant į
miesto ir uosto poreikius, ir rezervuoti
teritorijas jų plėtrai

Susisiekimo
ministerija; KVJUD;
Klaipėdos miesto
savivaldybė

2002-2010

Rekonstruotos ir naujos
linijos bei stotys

3.2.1.6. Skatinti įvairių logistikos centrų
kūrimąsi (pervežimų jūra organizavimas,
automobilių keliais, geležinkeliais, oro
transportu; pridėtinės vertės paslaugų
kūrimas; muitinės sandėliai-terminalai;
ilgalaikio saugojimo sandėliai; krovinių
paskirstymo centrai ir kt.)

Verslininkai;
Susisiekimo
ministerija; Klaipėdos
miesto savivaldybė

2001-2005

Įkurta logistikos centrų
Klaipėdoje

3.2.2. REKONSTRUOJANT UOSTĄ SUKURTI VISAS BŪTINAS SĄLYGAS KELEIVIŲ PERVEŽIMO JŪROS
TRANSPORTU DIDINIMUI BEI JŪROS TURIZMO SKATINIMUI

Veiksmai

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai

Indikatoriai

3.2.2.1. Įrengti kruizinių laivų terminalą
buvusioje AB “Klaipėdos laivų remontas”
teritorijoje

KVJUD; Klaipėdos
miesto savivaldybė

2001

Pervežtų keleivių
skaičius

3.2.2.2. Parengti keleivinių keltų terminalų
poreikio ir apimčių studiją. Įrengti keleivinių
keltų terminalus tam numatytose vietose

KVJUD; Klaipėdos
miesto savivaldybė

2006-2007

Pervežtų keleivių
skaičius

3.2.2.3. Sudaryti sąlygas keleivinio upių
transporto plėtrai, ypač laivybos linijų,
jungiančių Klaipėdą su stambiomis Lietuvos
gyvenvietėmis ir turistiniais bei rekreaciniais
objektais

KVJUD; Susisiekimo
ministerija; Klaipėdos
miesto savivaldybė

2001-2011

Laivybos linijų skaičius,
pervežtų keleivių
skaičius

3.2.2.4. Užtikrinti reikiamus privažiavimo
kelius ir automobilių stovėjimo vietas prie
kruizinių ir keleivinių laivų terminalų

KVJUD; Klaipėdos
miesto savivaldybė

2001-2011

Įrengta privažiavimo
kelių ir automobilių
stovėjimo vietų

4 prioritetas. GYVENAMOJO FONDO PLĖTRA IR JO KOKYBĖS GERINIMAS
4.1. tikslas. IŠSAUGOTI IR PAGERINTI MIESTO GYVENAMĄJĮ FONDĄ
4.1.1. uždavinys. TEIKTI PARAMĄ DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJOMS
4.1.2. uždavinys. RACIONALIZUOTI KOMUNALINIO APTARNAVIMO VEIKLĄ
4.1.3. uždavinys. GERINTI MIESTO GYVENAMOSIOS APLINKOS KOKYBĘ
4.1.1. uždavinys. TEIKTI PARAMĄ DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJOMS

Veiksmai

Organizatoriai,
vykdytojai

4.1.1.1. Skatinti daugiabučių namų
savininkų bendrijų (DNSB) kūrimą, gerinti
Savivaldybės veiklą konsultuojant
gyventojus DSNB steigimo, veiklos ir
reorganizavimo klausimais; teikti
gyventojams kuo išsamesnę informaciją
apie priimamus bendrijas liečiančius
įstatymus, jų privalumus valdant būstą,
vykdomas būsto renovacijos programas.
Rengti gyventojų apklausas šiais klausimais

Savivaldybės turto
depart.

4.1.1.2. Įsteigti DNSB rėmimo fondą
įstatyme numatytai paramai teikti.
Prioritetinė rėmimo sritis yra finansinė
parama naujai besisteigiančioms bendrijoms

Savivaldybės turto
depart.

Terminai

Indikatoriai

2001-2011

Sukurta bendrijų
(vnt./metus), suteiktų
konsultacijų skaičius
(žm., val.)

2001-2003

Tarybos sprendimas dėl
fondo įkūrimo; paramą
iš fondo gavusių
bendrijų skaičius ir
paramos apimtys
(Lt/metus)

4.1.1.3. Vadovaujantis DNSB įstatymo 32
str. 2d. įkurti fondą mažas pajamas
turinčioms šeimoms išlaidoms padengti
būsto ir bendrojo naudojimo objektų
priežiūrai

Savivaldybės turto
depart.

2001-2003

Tarybos sprendimas dėl
fondo įkūrimo; paramą
iš fondo gavusių šeimų
skaičius ir paramos
apimtys (Lt/metus)

4.1.1.4. Parengti specialių priemonių,
skatinančių DNSB kūrimąsi, diferencijuoto
taikymo (priklausomai nuo namo buvimo
vietos ir fizinės būklės) tvarką

Savivaldybės turto
depart.

2001-2002

Tarybos sprendimas dėl
specialių priemonių
taikymo

4.1.2. uždavinys. RACIONALIZUOTI KOMUNALINIO APTARNAVIMO VEIKLĄ

Veiksmai

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai

Indikatoriai

4.1.2.1. Butų ūkį eksploatuojančių įmonių
privatizaciją vykdyti esant ekonominiam

Savivaldybės turto
depart.

2001-2002

Privatizuota įmonių

pagrindimui ir, jei tai naudinga
miestiečiams, organizuoti konkursus tik
paslaugoms atlikti, paliekant
administravimą Savivaldybei
4.1.2.2. Patobulinti ir atnaujinti sutartis tarp
Savivaldybės, gyventojų, gyvenančių
neprivatizuotuose butuose, ir butų ūkį
eksploatuojančių įmonių, numatant
galimybę iškeldinti nemokius gyventojus į
mažesnius butus

Savivaldybės turto
depart.

2001-2003

Sudaryta trišalių
sutarčių; sumažėjo
butų, įsiskolinusių už
komunalines paslaugas

4.1.3. uždavinys. GERINTI MIESTO GYVENAMOSIOS APLINKOS KOKYBĘ

Veiksmai

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai

Indikatoriai

4.1.3.1. Atlikti gyventojų apklausą, siekiant
išsiaiškinti miesto rajonų gyvenamosios
aplinkos kokybės skirtumus ir gyventojų
poreikius

Savivaldybės turto
depart.; Klaipėdos
universitetas

2003-2004

Apklausos ataskaita

4.1.3.2. Sukurti miesto gyvenamųjų rajonų
patrauklumo didinimo programą, įvertinant
apklausos rezultatus

Savivaldybės turto
depart.; Miesto
planavimo depart.;
Klaipėdos universitetas

2005-2006

Gyvenamųjų rajonų
patrauklumo didinimo
programa

4.2. tikslas. SUDARYTI PALANKIAS SĄLYGAS SOCIALIAI REMTINIEMS IR EKONOMIŠKAI NEPAJĖGIEMS
GYVENTOJAMS APSIRŪPINTI GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS
4.2.1. uždavinys. SUKURTI PRIELAIDAS SAVIVALDYBĖS BŪSTO PLĖTRAI
4.2.2. uždavinys. PAGERINTI IR PADIDINTI SAVIVALDYBĖS BUTŲ FONDĄ
4.2.1. uždavinys. SUKURTI PRIELAIDAS SAVIVALDYBĖS BŪSTO PLĖTRAI

Veiksmai

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai

Indikatoriai

4.2.1.1. Atlikti Savivaldybės būsto poreikio
tyrimus, įvertinant atskirų socialinių grupių
poreikius socialiniam būstui (laikinam
apsigyvenimui asmenims ir šeimoms,
turinčioms laikinų ekonominių arba
socialinių problemų), specialiam būstui
(apsigyvenimui asmenims, kuriems
reikalinga slauga ir priežiūra) ir
nuomojamam būstui (apsigyvenimui
asmenims pagal sudaromą nuomos sutartį)

Savivaldybės turto
depart.; Socialinis
depart.; Klaipėdos
universitetas

2001-2002

Tyrimų ataskaitos

4.2.1.2. Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus,
parengti miesto socialinio būsto programą,
įvertinant visų socialinių grupių, kurioms
reikalinga valstybės parama įsigyjant ar
nuomojant būstą, poreikius

Savivaldybės turto
depart.; Socialinis
depart.; verslo
organizacijos

2003-2004

Socialinio būsto
programa

4.2.1.3. Sukurti Savivaldybės būsto pirkimo
ir renovacijos finansavimo mechanizmą

Savivaldybės turto
depart.

2001-2003

Lėšų, skirtų
Savivaldybės butų
fondo priežiūrai ir
didinimui, apimtys
(Lt/metus)

4.2.1.4. Rezervuoti inžineriškai parengtus
sklypus Savivaldybės būsto statybai

Miesto planavimo
depart.

2001-2005

Rezervuota sklypų
(ha/metus)

2001-2011

Savivaldybės būsto
remonto programa;
suremontuotų
Savivaldybės butų
skaičius ir plotas
(kv.m/metus)

4.2.1.5. Parengti ir palaipsniui įgyvendinti
Savivaldybės būsto remonto programą,
nustatant prioritetus, finansavimo
galimybes ir būdus

Savivaldybės turto
depart.

4.2.2. uždavinys. PAGERINTI IR PADIDINTI SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDĄ

Veiksmai

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai

Indikatoriai

4.2.2.1. Padidinti Savivaldybės butų fondą ir
siekti, kad jis sudarytų 10% miesto butų
fondo

Savivaldybės turto
depart.

2001-2011

Nupirkta, rekonstruota
ir pastatyta butų per
metus, Savivaldybės
būsto dalis mieste (%
nuo viso miesto butų
fondo)

4.2.2.2. Surasti lėšų valstybės bei
Savivaldybės biudžeto lėšomis pradėtų
daugiabučių namų statybos darbams
užbaigti

Savivaldybės turto
depart.

2001-2005

Pabaigta pradėtų
statyti butų per metus;
jų plotas kv.m; skirta
lėšų užbaigti Lt/metus

4.2.2.3. Užbaigti Globos namų statybą

Savivaldybės turto
depart.; Socialinis
depart.

2001-2002

Priėmimo aktas

4.2.2.4. Reorganizuoti Klaipėdos nakvynės
namus, įrengiant tik keliaaukščius gultus,
tualetus ir prausyklas, kad kuo didesnis
skaičius benamių galėtų permiegoti ir ryte
apsiprausti. Šie namai turi dirbti tik nuo
vakaro iki ryto, o dieną būtų uždaryti. Esant
lėšoms, įrengti dušus, skalbyklą

Savivaldybės turto
depart.; Socialinis
depart.

2002-2011

Išaugęs vietų nakvynės
namuose skaičius
(vnt./metus)

4.2.2.5. Esant poreikiui, surasti patalpas ir
įsteigti Benamių namus

Savivaldybės turto
depart.; Socialinis
depart.

2002-2005

Priėmimo aktas

4.2.2.6. Esant poreikiui, surasti patalpas ir
įsteigti Motinos ir vaiko namus

Savivaldybės turto
depart.; Socialinis
depart.

2002-2005

Priėmimo aktas

4.2.2.7. Esant poreikiui, surasti patalpas ir
įsteigti Moterų nakvynės namus

Savivaldybės turto
depart.; Socialinis

2002-2003

Priėmimo aktas

depart.

4.3. tikslas. PLĖTOTI BŪSTĄ PRITRAUKIANT PRIVATŲ KAPITALĄ IR INICIATYVAS
4.3.1. uždavinys. VYKDYTI TERITORIJŲ, SKIRTŲ BŪSTO PLĖTRAI, PLANAVIMĄ IR INŽINERINĮ PARENGIMĄ
4.3.2. uždavinys. SKATINTI NAUJO BŪSTO STATYBĄ
4.3.1. uždavinys. VYKDYTI TERITORIJŲ, SKIRTŲ BŪSTO PLĖTRAI, PLANAVIMĄ IR INŽINERINĮ
PARENGIMĄ

Veiksmai

Organizatoriai,
vykdytojai

4.3.1.1. Atsižvelgiant į Bendrojo plano
teritorinius sprendinius, planuoti teritorijas
mišriai gyvenamajai statybai: centre
orientuotis į naują daugiaaukštę statybą,
tankinant užstatymą (derinant
paminklosauginius, gamtosauginius ir
gyventojų interesus) bei rekonstruojant
esamus namus; Danės pakrantėse
pramonines teritorijas rekonstruojant į
gyvenamąsias, komercines ir rekreacines
teritorijas; šiaurinėje ir rytinėje miesto
dalyse plėtoti naujų mažaaukščių namų
statybą; pietinėje dalyje vykdyti mišrų
užstatymą bei esamų namų renovaciją

Terminai

Indikatoriai

Miesto planavimo
depart.; Savivaldybės
turto depart.

2001-2003

Suplanuota ir
patvirtinta teritorijų
gyvenamajai statybai
(ha/metus)

4.3.1.2. Naujai planuojamuose
gyvenamuosiuose kvartaluose rezervuoti
teritorijas socialinės infrastruktūros
(ikimokyklinių įstaigų, mokyklų, kultūros
įstaigų ir pan.) statybai

Miesto planavimo
depart.

2001-2005

Rezervuota sklypų
socialinės
infrastruktūros objektų
statybai (ha/metus)

4.3.1.3. Patobulinti inžinerinės
infrastruktūros gyvenamajai statybai plėtros
(kūrimo ir atnaujinimo) finansavimo
mechanizmą

Miesto planavimo
depart.

2001-2003

Finansuota
infrastruktūros statybos
darbų (Lt/metus)

4.3.1.4. Atsižvelgiant į Bendrojo plano
teritorinius sprendinius, vykdyti
subalansuotą inžinerinės infrastruktūros
nustatytoms ir patvirtintoms
gyvenamosioms teritorijoms plėtrą

Miesto planavimo
depart.

2001-2011

Pastatyta inžinerinių
statinių; nutiesta
tinklų; parengta
teritorijų

Terminai

Indikatoriai

2001-2005

Atituštinta butų;
nugriauta namų
(kv.m/metus);
parduotų sklypų

4.3.2. uždavinys. SKATINTI NAUJO BŪSTO STATYBĄ

Veiksmai

Organizatoriai,
vykdytojai

4.3.2.1. Sukurti gyventojų iškėlimo iš
nusidėvėjusių gyvenamųjų namų, kuriuos
renovuoti netikslinga, o sklypo vertė yra
didelė, mechanizmą

Miesto planavimo
depart.; Savivaldybės
turto depart.

skaičius (vnt/metus,
ha/metus)
4.3.2.2. Supaprastinti ir sutrumpinti
statybos projektų derinimo ir leidimų
išdavimo tvarką

Miesto planavimo
depart.; valstybinės
institucijos

4.3.2.3. Diferencijuotai (priklausomai nuo
sklypo dislokacijos) taikyti specialias
priemones (žemės nuomos mokesčių
lengvatas ir pan.) juridiniams asmenims,
nuomojantiems žemės sklypus daugiabučių
(daugiaaukščių) gyvenamųjų namų statybai

Ekonomikos ir finansų
depart.; Savivaldybės
turto depart.

2001-2003

Statybos projektų
derinimo ir leidimų
išdavimo tvarka

2001-2011

Išnuomota sklypų
būsto statybai
lengvatinėmis
sąlygomis per metus

5 prioritetas. ŠVIETIMO, MOKSLO IR KULTŪROS VYSTYMAS
5.1. tikslas. OPTIMIZUOTI IKIMOKYKLINIO UGDYMO IR BENDROJO LAVINIMO ĮSTAIGŲ TINKLĄ IR JO
FUNKCIONAVIMĄ, SIEKIANT KUO PILNIAU PATENKINTI MIESTO GYVENTOJŲ POREIKIUS IR
EFEKTYVIAU NAUDOTI ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IŠTEKLIUS
5.1.1. uždavinys. DIDINTI IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PRIEINAMUMĄ
5.1.2. uždavinys. UŽTIKRINTI PAKANKAMĄ BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ ĮVAIROVĘ BEI MOKYMOSI TĘSTINUMĄ
BENDROJO LAVINIMO LYGMENYJE
5.1.3. uždavinys. Siekti subalansuoto moksleivių pasiskirstymo bendrojo lavinimo mokyklose
5.1.4. uždavinys. DIDINTI PAPILDOMOJO UGDYMO EFEKTYVUMĄ
5.1.1. uždavinys. DIDINTI IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PRIEINAMUMĄ

Veiksmai

5.1.1.1. Pagal poreikį didinti vietų skaičių
valstybinėse ikimokyklinio ugdymo
įstaigose, pertvarkant ikimokyklinių ugdymo
įstaigų patalpas, naudojamas ne pagal
tiesioginę paskirtį

5.1.1.2. Atsižvelgiant į miesto mikrorajonų
gyventojų poreikius ir bendrojo lavinimo
mokyklų užimtumą atskiruose
mikrorajonuose, reorganizuoti šalia
bendrojo lavinimo mokyklų esančius
valstybinius darželius-mokyklas į lopšeliusdarželius arba darželius

5.1.1.3. Miesto Bendrajame plane numatyti
žemės sklypus valstybinių ir nevalstybinių
ikimokyklinio ugdymo įstaigų statybai

Organizatoriai,
vykdytojai

Socialinis depart.,
valstybinės
ikimokyklinio ugdymo
įstaigos

Socialinis depart.

Socialinis depart.,
Miesto planavimo
depart.

Terminai

Indikatoriai

2001-2005

Papildomų vietų,
atsiradusių pertvarkius
ikimokyklinio ugdymo
įstaigas, skaičius;
ikimokyklinėse
įstaigose esančių vietų
skaičius, tenkantis 100
vaikų

2001-2005

Miesto mikrorajone
ikimokyklinėse
įstaigose esančių vietų
skaičius, tenkantis 100
vaikų, gyvenančių
atitinkamame
mikrorajone

pagal
poreikį

Vietų ikimokyklinėse
įstaigose poreikis
Šiaurinėje miesto
dalyje; naujai įsteigtų
ikimokyklinio ugdymo
įstaigų skaičius, vietų
jose skaičius

5.1.1.4. Steigti priešmokyklines ir nepilnos
dienos grupes bei popamokinės veiklos
klases pradinukams ikimokyklinio ugdymo
įstaigų patalpose

5.1.1.5. Sudaryti lygias galimybes įvairių
tipų ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūrimuisi
ir funkcionavimui

Socialinis depart.,
ikimokyklinio ugdymo
įstaigos

Socialinis depart.

2001-2011
(pagal
poreikį)

Priešmokyklinių,
nepilnos dienos grupių,
popamokinės veiklos
klasių pradinukams
skaičius; jas lankančių
vaikų skaičius

2001-2011

Valstybinių ir
nevalstybinių
ikimokyklinio ugdymo
įstaigų skaičius, vietų
jose skaičius

5.1.2. uždavinys. UŽTIKRINTI PAKANKAMĄ BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ ĮVAIROVĘ BEI MOKYMOSI
TĘSTINUMĄ BENDROJO LAVINIMO LYGMENYJE

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai

Indikatoriai

5.1.2.1. Atlikti kompleksinius tyrimus,
skirtus išanalizuoti ir patikslinti profilinio
mokymo įgyvendinimo galimybes, profilių ir
pakraipų tikslingumą, efektyvumą bei
suderinamumą

Socialinis depart.,
bendradarbiaujant su
bendrojo lavinimo
mokyklomis

nuo 2001
kas 2 metai
(iki
švietimo
reformos II
etapo
pabaigos)

Tyrimų ataskaitos

5.1.2.2. Atsižvelgiant į tyrimų rezultatus,
rengti ir įgyvendinti mokyklų
reorganizavimo (profiliavimo, profilio ar
pakraipos pakeitimo) projektus

Socialinis depart.,
bendradarbiaujant su
bendrojo lavinimo
mokyklomis

Švietimo
reformos II
etape

Reorganizuotų mokyklų
(klasių) skaičius; jose
besimokančių
moksleivių skaičius

5.1.2.3. Sudaryti palankias sąlygas
moksleiviams pakeisti mokymosi profilį,
pakraipą arba ugdymo įstaigą

Socialinis depart.,
bendradarbiaujant su
miesto švietimo
įstaigomis

Švietimo
reformos II
etape

Moksleivių ir švietimo
įstaigų atstovų
apklausos rezultatai

5.1.2.4. Sudaryti sąlygas įvairių naujų tipų
ugdymo įstaigų kūrimuisi ir funkcionavimui

Socialinis depart.,
bendradarbiaujant su
miesto švietimo
įstaigomis

pagal
poreikį

Įvairių tipų ugdymo
įstaigų skaičius

Veiksmai

5.1.3. uždavinys. Siekti subalansuoto moksleivių pasiskirstymo bendrojo lavinimo mokyklose

Veiksmai

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai

Indikatoriai

5.1.3.1. Formuoti mokyklinio amžiaus vaikų
ir moksleivių monitoringo sistemą,
įgalinančią stebėti jų pasiskirstymą pagal
gyvenamąją ir mokymosi vietą

Socialinis depart.,
Bendrasis depart.

Nuo 2002

Monitoringo sistema

5.1.3.2. Reguliuoti moksleivių srautus,
nustatant optimalų klasių skaičių kiekvienai

Socialinis depart.

2001-2011

Optimalus klasių
skaičius bendrojo

bendrojo lavinimo mokyklai

5.1.3.3. Mokykloms, kuriose per mažai
mokinių, padėti įdiegti priemones, kurios
padidintų šių mokyklų patrauklumą

lavinimo mokykloms

Socialinis depart.,
bendradarbiaujant su
nepilnai užimtomis
bendrojo lavinimo
mokyklomis

2001-2011

Gavusių paramą
mokyklų skaičius;
įdiegtų priemonių
sąrašas; moksleivių
skaičiaus dinamika
paremtose mokyklose

Terminai

Indikatoriai

5.1.4. uždavinys. DIDINTI PAPILDOMOJO UGDYMO EFEKTYVUMĄ

Veiksmai

Organizatoriai,
vykdytojai

5.1.4.1. Papildomąjį ugdymą plėtoti
pritraukiant alternatyvius finansavimo
šaltinius

Socialinis depart.,
Ekonomikos ir finansų
depart.

2001-2005

Savivaldybės biudžeto
išlaidų papildomojo
ugdymo įstaigoms dalis
išlaidų švietimui
struktūroje (%)

5.1.4.2. Pedagoginius darbuotojus,
dirbančius papildomojo ugdymo srityje,
pervesti dirbti kontrakto (terminuotos
sutarties) režimu

Socialinis depart.

2001-2005

Tarybos sprendimas

5.1.4.3. Įgyvendinti fiksuoto lėšų dydžio,
skirto vieno moksleivio papildomajam
ugdymui, principą (t.y. lėšos skiriamos tai
įstaigai, kurią moksleivis pasirenka)

Socialinis depart.

2001-2002

Tarybos sprendimas

5.2. tikslas. GERINTI BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKYMO BAZĘ, DIEGTI PROGRESYVIAS
MOKYMO TECHNOLOGIJAS, ORIENTUOTAS Į MODERNIOS IŠSILAVINUSIOS VISUOMENĖS UGDYMĄ
5.2.1. uždavinys. PRIARTINTI BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ KOMPIUTERIZAVIMO LYGĮ PRIE ES ŠALIŲ
RODIKLIŲ IR STIPRINTI INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ BAZĘ
5.2.2. uždavinys. STIPRINTI BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ INTELEKTUALINĮ POTENCIALĄ, GERIAU NAUDOTI
INTELEKTUALINIUS IŠTEKLIUS
5.2.3. uždavinys. SUDARYTI GERESNES SĄLYGAS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKSLEIVIŲ SOCIALINIAM BEI
FIZINIAM UGDYMUI
5.2.4. uždavinys. STIPRINTI BEI PLĖTOTI BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MATERIALINĘ BAZĘ
5.2.1. uždavinys. PRIARTINTI BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ KOMPIUTERIZAVIMO LYGĮ PRIE ES
ŠALIŲ RODIKLIŲ IR STIPRINTI INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ BAZĘ

Veiksmai

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai

Indikatoriai

5.2.1.1. Atlikti miesto bendrojo lavinimo
įstaigų apklausą, nustatant tikslų jų
kompiuterizacijos lygį

Socialinis depart.,
Ekonomikos ir finansų
depart.

2001

Apklausos ataskaita

5.2.1.2. Didinti kompiuterių skaičių
bendrojo lavinimo įstaigose (siekiant, kad

Socialinis depart.,
Ekonomikos ir finansų

2001-2011

Moksleivių,
besinaudojančių vienu

vienas kompiuteris tektų ne daugiau kaip 15
moksleivių), steigti informatikos kabinetus
mokyklose, kuriose šių kabinetų dar nėra

depart.

5.2.1.3. Įkurti informacinių technologijų
centrą (ITC) prie Moksleivių techninės
kūrybos centro

Socialinis depart.,
Ekonomikos ir finansų
depart.

kompiuteriu, skaičius;
mokyklų, įsteigusių
informatikos kabinetus,
skaičius

2002-2005

Tarybos sprendimas

5.2.1.4. Stiprinti vaikų ir jaunimo
bibliotekose įsteigtas interneto skaityklas
bei kompiuterių centrus. Koordinuoti jų
darbą su ITC veikla

Socialinis depart.,
Ekonomikos ir finansų
depart.

2001-2011

Vaikų ir jaunimo
bibliotekų skaitytojų
(lankytojų) ir
kompiuterių skaičiaus
santykis; naujausios
metodinės
(mokomosios)
literatūros pavadinimų
skaičius

5.2.1.5. Įdiegti ir plėtoti distancinį mokymą,
pirmame etape - vaikų su judėjimo negalia

Socialinis depart.,
Ekonomikos ir finansų
depart.

I etapas
2003-2005,
II etapas
2006-2011

Moksleivių (vaikų su
negalia), besimokančių
distancinio mokymo
forma, skaičius

5.2.1.6. Organizuoti elektroninių mokymo
paskirties priemonių (įskaitant interaktyvias
priemones) rengimą ir tiražavimą

Socialinis depart.,
Ekonomikos ir finansų
depart.

nuo
2002/2003
nuolat

Parengtų kompaktinių
diskų su mokymo
priemonėmis skaičius,
jų sąrašas pagal
disciplinas

5.2.2. uždavinys. STIPRINTI BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ INTELEKTUALINĮ POTENCIALĄ, GERIAU
NAUDOTI INTELEKTUALINIUS IŠTEKLIUS

Veiksmai

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai

Indikatoriai

5.2.2.1. Plėsti mokyklų vadovų ir kitų
vadovaujančių darbuotojų tobulinimosi
galimybes vadybos srityje (administravimo,
lėšų pritraukimo, komandų formavimo,
mokymosi ir mokymo bendradarbiaujant ir
kt. temomis)

Socialinis depart.,
bendradarbiaujant su
mokytojų tobulinimo
įstaigomis

2001-2011

Tobulinimosi
kursų/seminarų
skaičius; dalyvių
skaičius

5.2.2.2. Tobulinti pedagogų žinias ir
įgūdžius, įtvirtinant ir plėtojant į šeimą
orientuotą ugdymą (vaikų kūrybinį ugdymą,
jų vertinimą, bendravimą su vaikais ir jų
tėvais)

Socialinis depart.,
bendradarbiaujant su
bendrojo lavinimo
mokyklomis ir
mokytojų tobulinimo
įstaigomis

2001-2011

Tikslinius mokymus
praėjusių mokytojų
skaičius; mokinių ir jų
tėvų apklausos
rezultatai

5.2.2.3. Sudaryti palankias mokytojų
perkvalifikavimo sąlygas, kurios leistų
greičiau reaguoti į kintančius mokymo
poreikius

Socialinis depart.,
bendradarbiaujant su
mokytojų tobulinimo
įstaigomis

2001-2011

Persikvalifikavusių
mokytojų skaičius
(pagal specialybes)

5.2.3. uždavinys. SUDARYTI GERESNES SĄLYGAS
SOCIALINIAM IR FIZINIAM UGDYMUI

Veiksmai

5.2.3.1. Vykdyti sveikos gyvensenos
ugdymo programas, įskaitant narkomanijos
prevencijos programas, kuo didesniame
bendrojo lavinimo mokyklų skaičiuje

5.2.3.2. Gerinti psichologinę ir socialinę
pagalbą moksleiviams. Psichologinę pagalbą
priartinti prie šeimos

BENDROJO

Organizatoriai,
vykdytojai

Socialinis depart.,
bendrojo lavinimo
mokyklos

Socialinis depart.

LAVINIMO ĮSTAIGŲ

MOKSLEIVIŲ

Terminai

Indikatoriai

2001-2011

Bendrojo lavinimo
mokyklų, kuriose
įgyvendinama sveikos
gyvensenos programa,
skaičius; į programas
įtrauktų moksleivių
skaičius

2001-2011

Mokyklų psichologų ir
moksleivių skaičiaus
santykis bendrojo
lavinimo mokyklose;
moksleivių ir jų tėvų
apsilankymų pas
psichologą skaičius;
grupinių užsiėmimų
apimtis (dalyvių
skaičius, valandų
skaičius)

5.2.3.3. Plėtoti neįgalių vaikų integraciją į
bendrojo lavinimo mokyklas

Socialinis depart.

2001-2011

Neįgalių vaikų,
besimokančių bendrojo
lavinimo mokyklose,
skaičius

5.2.3.4. Atnaujinti moksleivių fizinio
ugdymo materialinę bazę: · sportinį
inventorių, atitinkantį šiuolaikinio ugdymo
reikalavimus; · renovuoti sporto sales

Socialinis depart.,
Miesto ūkio depart.

2001-2011
2001-2003
2001-2011

Suremontuotų objektų
skaičius, atnaujinta
inventoriaus (Lt)

5.2.4. uždavinys. STIPRINTI BEI PLĖTOTI BENDROJO LAVINIMO ĮSTAIGŲ MATERIALINĘ BAZĘ

Veiksmai

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai

Indikatoriai

5.2.4.1. Įgyvendinti Klaipėdos miesto
savivaldybei priklausančių švietimo įstaigų
renovacijos programą

Socialinis depart.,
Ekonomikos ir finansų
depart.

2001-2011

Atliktų renovacijos
darbų apimtis (Lt)

5.2.4.2. Atsižvelgiant į poreikių kaitą
teritoriniu požiūriu, statyti naujas bei plėsti
jau esančias bendrojo lavinimo mokyklas

Socialinis depart.,
Miesto ūkio depart.

2001-2011

Naujai pastatytų
mokyklų plotas (kv.m);
naujai pastatytų
priestatų plotas (kv.m)

5.3. tikslas. STIPRINTI SAVIVALDYBĖS SĄVEIKĄ SU POVIDURINIO MOKYMO ĮSTAIGOMIS, SIEKIANT
MAKSIMALIAI PANAUDOTI JŲ POTENCIALĄ MIESTO POREIKIAMS

5.3.1. uždavinys. Plėtoti savivaldybės ir povidurinio mokymo įstaigų bei kitų suinteresuotų įstaigų ir organizacijų
sąveiką, sprendžiant SPECIALISTŲ rengimo klausimus
5.3.2. uždavinys. REMTI AUKŠTĄJĮ MOKSLĄ IR MOKSLINIUS TYRIMUS
5.3.1. uždavinys. Plėtoti savivaldybės ir povidurinio mokymo įstaigų bei kitų suinteresuotų miesto
įstaigų ir organizacijų sąveiką, sprendžiant SPECIALISTŲ rengimo klausimus

Veiksmai

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai

Indikatoriai

5.3.1.1. Inicijuoti tyrimus, kuriais būtų
nustatytas povidurinio mokymo įstaigose
rengiamų specialistų skaičiaus ir struktūros
atitikimas miesto darbo rinkos poreikiams

Ekonomikos ir finansų
depart.

Nuo 2002

Tyrimų ataskaitos

5.3.1.2. Organizuoti Klaipėdos miesto
povidurinio mokymo įstaigų jungtinės
specialistų rengimo programos, orientuotos
į miesto ūkio plėtros perspektyvas ir darbo
rinkos poreikius, parengimą ir įgyvendinimą

Ekonomikos ir finansų
depart.

2003-2011

Specialistų rengimo
programa

5.3.2. uždavinys. REMTI AUKŠTĄJĮ MOKSLĄ IR MOKSLINIUS TYRIMUS

Veiksmai

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai

Indikatoriai

5.3.2.1. Remti Klaipėdos universiteto ir kitų
miesto mokslo įstaigų projektus
(iniciatyvas), susijusius su miesto plėtra

Klaipėdos miesto
savivaldybė

2001-2011

Paremtų projektų
skaičius (sąrašas),
paramos apimtys (Lt)

2001-2011

Paremtų iniciatyvų
(projektų), įskaitant
siekiančių tapti
aukštojo mokslo įstaiga
aukštesniųjų mokyklų
iniciatyvų, skaičius
(sąrašas); aukštųjų
mokyklų skaičius
(sąrašas); jose
besimokančių studentų
skaičius

2001-2011

Projektų, kurie buvo
atlikti savivaldybei
parėmus ir/arba
padėjus pritraukti
nebiudžetines lėšas,
skaičius (sąrašas);
paramos apimtys (Lt)

2001-2011

Paraiškų skaičius;
patvirtintų projektų
skaičius ir sąrašas;
gautų lėšų apimtis (Lt),
jų santykis su
Savivaldybės skirtomis

5.3.2.2.Plėtoti aukštąjį (universitetinį ir
neuniversitetinį) mokslą

Klaipėdos miesto
savivaldybė

5.3.2.3. Skatinti taikomojo pobūdžio
(orientuotus į praktiką) mokslinius tyrimus,
pritraukiant suinteresuotų įmonių lėšas

Klaipėdos miesto
savivaldybė

5.3.2.4. Bendradarbiauti rengiant ir teikiant
Savivaldybės ir aukštojo mokslo įstaigų (jų
padalinių) paraiškas įvairiems Lietuvos,
tarptautiniams ir kitiems fondams dėl lėšų
gavimo projektams, skirtiems spręsti miesto
problemas

Ekonomikos ir finansų
depart., Socialinis
depart.

lėšomis (%)

5.4. tikslas. DIDINTI MIESTO KULTŪRINĮ
KULTŪRINIŲ POREIKIŲ ĮVAIROVEI TENKINTI

PATRAUKLUMĄ,

SUDARANT

PALANKESNES

SĄLYGAS

5.4.1. uždavinys. GERINTI KLAIPĖDOS, KAIP KULTŪROS CENTRO, ĮVAIZDĮ ŠALIES BEI TARPTAUTINIU MASTU IR
STIPRINTI GYVENTOJŲ KULTŪRINĮ IDENTITETĄ
5.4.2. uždavinys. ĮTVIRTINTI PROGRAMINĮ KULTŪROS FINANSAVIMO PRINCIPĄ, SIEKIANT SUDARYTI
PALANKESNES SĄLYGAS GYVENTOJŲ KŪRYBINEI SAVIRAIŠKAI
5.4.1. uždavinys. GERINTI KLAIPĖDOS, KAIP KULTŪROS CENTRO, ĮVAIZDĮ ŠALIES BEI TARPTAUTINIU
MASTU IR STIPRINTI GYVENTOJŲ KULTŪRINĮ IDENTITETĄ

Veiksmai

Organizatoriai,
vykdytojai

Terminai

Indikatoriai

5.4.1.1. Parengti miesto kultūros politikos
nuostatas ir kultūros politikos įgyvendinimo
programą

Socialinis depart.

2001

Klaipėdos m. kultūros
politikos nuostatos ir
jos įgyvendinimo
programa

5.4.1.2. Atlikti miesto kultūros
infrastruktūros ir gyventojų poreikių
atitikimo analizę bei pateikti pasiūlymus dėl
jos tikslinio panaudojimo bei vystymo

Socialinis depart.

2001

Analizės ataskaita

5.4.1.3. Parengti miestą reprezentuojančių
renginių marketingo strategiją 2003-2011
metams

Socialinis depart.

2002

Klaipėdos m. renginių
marketingo strategija

2001-2011

Paremtų tarptautinių
kultūrinių mainų
programų skaičius
(sąrašas), paramos
apimtys (Lt)

5.4.1.4. Remti tarptautinių kultūrinių mainų
programas

Socialinis depart.

5.4.1.5. Remti informacinių technologijų
panaudojimo viešosiose bibliotekose ir
muziejuose projektus

Socialinis depart.

2001-2011

Paremtų viešųjų
bibliotekų ir muziejų
skaičius (sąrašas),
paramos apimtys (Lt.)

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

Socialinis depart.

nuo 2001
vid. kas 2
mėn.

Informaciniai leidiniai,
interneto svetainė.

5.4.1.7. Restauruoti ir modernizuoti miesto
koncertų salę

Socialinis depart.,
Miesto ūkio depart.

2001-2002

Priėmimo aktas (aktai)

5.4.1.8. Restauruoti ir tvarkyti senamiestį
bei kitus miesto kultūros paveldo objektus,
numatant tikslinį finansavimą

Miesto planavimo
depart., Miesto ūkio
depart., Ekonomikos ir
finansų depart.

2001-2011

Priėmimo aktai

5.4.1.9. Klaipėdos piliavietėje įkurti
visuomeninį kultūros ir turizmo centrą

Klaipėdos miesto
savivaldybė

2001-2009

Priėmimo aktai

5.4.1.10. Parengti kultūrinio švietimo
programą, skirtą formuoti Klaipėdos miesto
gyventojų vertybines orientacijas, siejančias
juos su Klaipėdos kultūra, padėti suvokti
miesto kultūros savitumą, įtraukti kuo
platesnį ratą žmonių į miesto kultūros
puoselėjimą ir propagavimą, skatinti
visuomeninių kultūrinių organizacijų veiklą
ir jų kūrimąsi

Socialinis depart.

2003

Kultūrinio švietimo
programa

5.4.2. uždavinys. ĮTVIRTINTI PROGRAMINĮ KULTŪROS FINANSAVIMO PRINCIPĄ, SIEKIANT SUDARYTI
PALANKESNES SĄLYGAS GYVENTOJŲ KŪRYBINEI SAVIRAIŠKAI

Veiksmai

Organizatoriai,
vykdytojai

5.4.2.1. Įteisinti ir plėtoti programinį
kultūros finansavimo principą

Socialinis depart.

5.4.2.2. Parengti ir taikyti praktikoje
finansuojamų programų monitoringo ir
įvertinimo mechanizmą

Socialinis depart.,
Ekonomikos ir finansų
depart.

5.4.2.3. Taikant programinį principą
finansuojant mėgėjų meno kolektyvus,
skatinti jų transformaciją į visuomenines
organizacijas; remti nevyriausybinių
visuomeninių organizacijų veiklos, tautinių
mažumų programas, jaunimo iniciatyvų
projektus bei neįgalių žmonių integracijos į
miesto kultūrinį gyvenimą programas

Socialinis depart.,
Ekonomikos ir finansų
depart.

Terminai

Indikatoriai

2001-2011

Tarybos sprendimas;
projektų, finansuojamų
pagal programinį
principą, sąrašas;
skirtų lėšų apimtys
(Lt), jų dalis išlaidų
kultūrai struktūroje
(%)

2001

Finansuojamų kultūros
programų monitoringo
ir įvertinimo schema ir
jos taikymo tvarka

2001-2011

Mėgėjų meno
kolektyvų,
persitvarkiusių į
visuomenines
organizacijas, skaičius
(sąrašas); paremtų
programų skaičius
(sąrašas); paramos
apimtys (Lt)

