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Miestas – tarsi žmogus, tarsi gyvas organizmas,
kuris nuolat kinta, atsinaujina bei auga, siekia tobulėti. Tokia
nesibaigianti miesto bendruomenės evoliucija gali tik džiuginti,
nes pasaulio istorija nestokoja ir nesėkmingo likimo miestų
pavyzdžių. Būta, ir nūdienos tėkmėje pasitaiko, jog sunkmečiai,
karai ar stichijos sulaužo ne tik žmonių, bet ištisų gyvenamųjų
masyvų ar regionų likimus. Tad jeigu drąsios šiandienos idėjos ir
sprendimai įkvepia gyvybės vis naujiems miesto plotams, jeigu
stiebiamės į viršų naujų statybų aukštais, naujais terminalais
žengiame į jūros vandenis ir ambicingais žvilgsniais drąsiai
tyrinėjame ateitį, vadinasi, Klaipėda turi perspektyvą! Esu įsitikinęs,
kad net ir jūros vėjai mums neleidžia nurimti ir snūduriuoti ramiu
miesto-senolio miegu...
2012-aisiais Klaipėda peržengė 760-ies savo istorijos
metų slenkstį ir subrandino naują ateinančių 7-erių metų viziją,
kurios siekiamybė iki 2020-ųjų vienintelį Lietuvos uostamiestį, kadaise garsėjusį ne pačiu patraukliausiu klampios
pėdos įvaizdžiu, paversti tvariu ir klestinčiu jūriniu miestu, sparčiausiai Lietuvoje besivystančiu kultūros ir ekonomikos
centru, kuriame gyvena sveika, sumani ir atsakinga bendruomenė.
Nuotraukos autorius: Rūta Dokšienė

Naujoji miesto ateities vizija apima praktiškai visas miesto plėtros sritis. Tai ir - gyventojų bendruomeniškumo
bei pilietiškumo didinimas, sveikatos paslaugų užtikrinimas, sąlygų sveikai miesto ir miestiečio gyvensenai
sudarymas. Sieksime sveikos, sumanios ir saugios bendruomenės prioriteto įgyvendinimo, kurį drįstu įvardinti
vienu svarbiausiųjų visų siekiamybių kontekste. Priemonės šią siekiamybę paversti realybe – naujo baseino su
sveikatingumo centru statyba, Jaunimo centro, Futbolo mokyklos rekonstrukcijos projektų įgyvendinimas ir kt.
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Klaipėdos miesto strateginis plėtros planas 2013 – 2020 m. parengtas įgyvendinant projektą „Klaipėdos miesto
strateginio plėtros plano (KSP) 2013–2020 m. parengimas“ (ir baseinų poreikio ir išdėstymo studijos su bandomojo
projekto koncepcija parengimas) įgyvendinimas“.
Veiksmų programa: Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa.
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Neabejotinai svarbiu prioritetu išlieka tvari Klaipėdos miesto plėtra, jo patrauklumo didinimas, racionalus
infrastruktūros vystymas. 2013-2020 m. suplanuota tiesti naujas gatves, rekonstruoti esamas, tvarkyti parkus, miesto
aikštes bei teritorijas prie vandens, regeneruoti miesto centrinės dalies ir gyvenamuosius kvartalus, restauruoti ir
visuomenės reikmėms pritaikyti paveldo objektus.
Užsibrėžėme didinti miesto konkurencingumą: kurti palankesnes sąlygas verslui, stiprinti miesto jūrinį
tapatumą, skatinti kūrybines industrijas, plėtoti turizmo paslaugas. Šiam strateginio plano tikslui pasiekti numatyti
įgyvendinti ambicingi projektai. Tai ir - jūros teikiamų pramogų paslaugų plėtra, buvusio Tabako fabriko pritaikymas
miesto kūrybinėms pajėgoms, Klaipėdos piliavietės infrastruktūros tvarkymas, Girulių laisvalaikio ir pramogų centro,
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro statybos ir kt. darbai.
Apžvelgiau tik keletą ateinančių 7-erių metų strateginio plano dalių. Neabejoju, kad skaitydami šį svarbų
leidinį, tikrai rasite visavertį mūsų mylimo miesto raidos paveikslą. Tikiu, kad rasite ne tik gražias svajones, bet ir plačią
erdvę savo iniciatyvoms ir geriems darbams bei aiškias gaires jų realizavimui. Juk Klaipėdą, gražų, jaukų, patogų
gyventi, dirbti ir ilsėtis miestą kursime visi drauge. Strateginis planas - tai tik kryptys, tačiau jų įgyvendinimas – tarsi
darni ir prasminga visų mūsų improvizacija geresnio Klaipėdos ir klaipėdiečių gyvenimo tema, tarsi labai mano
mėgstamas, garsusis „geresnio gyvenimo bliuzas“.
Būkime drąsūs ambicijomis, ryžtingi jų įgyvendinime ir tiesiog pasistenkime būti laimingais.

Dizainas: Sigita Rizk-Selenienė
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KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013–2020 STRATEGINIO
PLĖTROS PLANO PAT VIRTINIMO
2013 m. balandžio 26 d. Nr. T2-79
Klaipėda
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2011, Nr.
52-2504) 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:
1. Patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės 2013–2020 metų strateginį plėtros planą (pridedama).
2. Skelbti apie šį sprendimą vietinėje spaudoje ir visą sprendimo tekstą – Klaipėdos miesto savivaldybės interneto
tinklalapyje.

Savivaldybės meras			
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Klaipėdos miesto vizija

Klaipėda – jūrinis miestas:

KLAIPĖDA 2030 – TVARUS IR KLESTINTIS JŪRINIS MIESTAS, SPARČIAUSIAI
LIETUVOJE BESIVYSTANTIS KULTŪROS IR EKONOMIKOS CENTRAS, KURIAME GYVENA
SVEIKA, SUMANI IR ATSAKINGA BENDRUOMENĖ.

• Miesto vystymasis daugiausia priklauso nuo ekonominių veiksnių. Klaipėdos ekonomikos variklis yra su
uostu, jūra susiję verslai. Šiuo metu uostas ir miestas dažnai yra suvokiami kaip du atskiri pasauliai, turintys
savus interesus, kuriuos dažnai sunku suderinti. Tikimasi, kad 2030 metais būtų pasiektas darnus miesto
ir uosto sugyvenimas: uosto veikla ir su ja susiję verslai klestės, o miesto gyventojai jaus teigiamus ūkinės
veiklos rezultatus ir gerėjančias gyvenimo sąlygas.
• Marinistinis identitetas yra svarbus ir savitas miesto bruožas. Atveriant gyventojams ir miesto svečiams
erdves prie vandens, skatinant vandens turizmą ir sportą, atkuriant jūrinį kultūros paveldą, mažosios
architektūros akcentais, kultūros renginiais ir kitomis priemonėmis bus kuriamas jūrinio miesto veidas.

Klaipėda – tvariai besivystantis miestas:

Pažanga

Klaipėda jūrinis miestas

Sveikata

• Klaipėda bus žaliasis, aplinkai nekenksmingas miestas. Želdynų puoselėjimas ir gausinimas, miesto centre
ir gyvenamuose kvartaluose esančių apleistų teritorijų konversija į patrauklias viešąsias erdves atgaivins
miestą, suteiks jaukumo. Mieste bus išplėtotos pažangios technologijos, leidžiančios mažinti aplinkos
taršą ir efektyviai naudoti išteklius. Viešajame sektoriuje, transporte, namų ūkiuose bus siekiama naudoti
atsinaujinančius energijos šaltinius ir energiją taupančias priemones. Prie žaliojo miesto kūrimo aktyviai
prisidės bendruomenė – bus rūšiuojamos atliekos, bendrai prižiūrima aplinka ir užtikrinama viešoji tvarka.
• Klaipėdoje bus aktyviai vystoma tvari susisiekimo sistema – gyventojai ir miesto svečiai rinksis viešąjį
transportą, dviračius, o ne individualius automobilius, bus diegiamos ekologiško transporto priemonės.

Tvarumas

• Klaipėda bus sveikas miestas. Bus sudarytos sąlygos sveikai gyvensenai, fizinė infrastruktūra ir viešosios
paslaugos pritaikytos specialiųjų poreikių žmonėms, stiprinama gyventojų atsakomybė už savo bei
bendruomenės sveikatą.

Vizijos aspektas – PAŽANGA (pokyčiai – pažangai)
Šiuo metu Klaipėda – svarbus regiono švietimo, mokslo, kultūros ir ekonomikos
centras. Ateityje siekiama išlaikyti šį statusą ir stiprinti miesto įtaką už regiono ribų. Tikimasi, kad
2030 m. Klaipėda taps sparčiausiai besivystančiu Lietuvos miestu. Plėtojant miestą, prioritetą
siūloma teikti modernioms technologijoms, ekologijai, pažangiam ir socialiai atsakingam verslui.
Klaipėda – patraukliausias, nuolat teigiama linkme besikeičiantis miestas Lietuvoje.

Vizijos aspektas – SVEIKATA
Klaipėdiečiai – tai žmonės, kurie renkasi sveiką gyvenimo būdą. Fizinė ir socialinė
miesto aplinka pritaikyta vaikams, pagyvenusiems ir specialiųjų poreikių žmonėms.
Klaipėdiečiai yra atsakingi, kūrybiški ir iniciatyvūs.

Vizijos aspektas – TVARUMAS
Klaipėda – žaliasis ir aplinkai nekenksmingas miestas. Miestas vystomas racionaliai
investuojant į viešąją infrastruktūrą, siekiant išsaugoti gamtos ir žmogaus sukurtas vertybes.
Prioritetai teikiami teritorijų prie vandens pritaikymui visuomenės poreikiams, visapusiškai
taršos prevencijai, atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui, energijos taupymui
viešajame sektoriuje ir namų ūkiuose.

Klaipėda – ambicingas miestas:
• Klaipėda taps sparčiausiai besivystančiu ir patraukliausiu miestu Lietuvoje: pritrauks naujus gyventojus,
verslus, mokslo institucijas, turistus.
• Klaipėdos, kaip ekonomikos, kultūros, švietimo ir mokslo centro, įtaka bus jaučiama už regiono ribų.
• Kryptingai vystoma miesto rinkodara išryškins vietos konkurencingumą, palyginti su kitomis vietovėmis.
•

Klaipėda taps geriausiai valdomu miestu – racionalūs miesto valdžios sprendimai leis efektyviai naudoti
viešuosius finansus ir turtą, teikti gyventojų poreikius atitinkančias viešąsias paslaugas, pritraukti į viešųjų
paslaugų teikimą verslą ir nevyriausybines organizacijas.

Klaipėdoje vertinamas kiekvienas žmogus:
• Klaipėda bus sumanių žmonių miestas, švietimo ir kultūros institucijos ugdys kūrybiškas asmenybes.
• Klaipėdiečiai bus aktyvūs – dalyvaus priimant miestui svarbius sprendimus, prisiims dalį atsakomybės už
bendruomenės saugumą bei gyvenamąją aplinką.
• Socialinės paslaugos bus vystomos optimaliai, atsižvelgiant į bendruomenės poreikius, pagalba pasieks
kiekvieną miestietį.

Klaipėda – jaukus miestas, kuriame gausu patrauklių viešųjų erdvių ir rekreacinių
teritorijų.
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Klaipėdos miesto
strateginis plėtros
planas 2013-2020 metams

I PRIORITETAS. SVEIKA, SUMANI IR
SAUGI BENDRUOMENĖ

1.1. Tikslas. Skatinti miesto gyventojų bendruomeniškumą ir pilietiškumą
Nr.

Priemonė

Priemonės įgyvendinimo
rodiklis

Įgyvendinimo
terminas

Atsakinga institucija

1.1.1. Uždavinys. Skatinti bendruomenių ir visuomeninių organizacijų kūrimąsi ir plėtrą
1.1.1.1.

Skatinti bendruomenių ir
visuomeninių organizacijų
projektinę veiklą, suteikiant
konsultacinę ir finansinę pagalbą

Paremtų iniciatyvų skaičius

2013–2020

1.1.1.2.

Skatinti nevyriausybinių organizacijų NVO teikiamų viešųjų paslaugų 2013–2020
įtraukimą į viešųjų paslaugų teikimą skaičius

KMSA, NVO,
bendruomenės, socialiniai
partneriai
KMSA, NVO, socialiniai
partneriai

1.1.2. Uždavinys. Sudaryti sąlygas kokybiškai jaunimo saviraiškai
1.1.2.1.

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

Pateikta paraiškų, vnt.
Paremtų programų
(organizacijų), iniciatyvų
skaičius

2013–2020

KMSA jaunimo reikalų
koordinatorius, Ugdymo ir
kultūros departamentas,
jaunimo ir su jaunimu
dirbančios organizacijos,
socialiniai partneriai

1.1.2.2.

Koordinuotai teikti informaciją apie
jaunimo veiklą ir jos galimybes

Išleistų leidinių, spaudoje
arba interneto erdvėje
paskelbtų straipsnių ir kitų
reprezentacinių priemonių
skaičius ir sąrašas
Suorganizuota jaunimo
renginių, vnt.
Atliktas jaunimo užimtumo
poreikių tyrimas

2013–2020

KMSA jaunimo reikalų
koordinatorius, Ugdymo ir
kultūros departamentas,
jaunimo ir su jaunimu
dirbančios organizacijos,
socialiniai partneriai

1.1.2.3.

Didinti jaunimo darbuotojų ir
su jaunimu dirbančių asmenų
skaičių, gerinti jų kompetencijas ir
gebėjimus

Įdarbinta darbuotojų
Suorganizuotų mokymų
skaičius
Mokymų dalyvių skaičius

2013–2020

KMSA jaunimo reikalų
koordinatorius, Ugdymo ir
kultūros departamentas,
jaunimo ir su jaunimu
dirbančios organizacijos,
socialiniai partneriai

1.1.2.4.

Kurti ir įgyvendinti projektus,
siekiant įtraukti socialiai
pažeidžiamą ir neaktyvų jaunimą

Paremtų ir įgyvendintų
projektų skaičius

2013–2020

KMSA jaunimo reikalų
koordinatorius, Ugdymo ir
kultūros departamentas,
Socialinių reikalų
departamentas, jaunimo
ir su jaunimu dirbančios
organizacijos, socialiniai
partneriai

1.1.2.5.

Taikyti Atviros erdvės jaunimo
centro veiklos principus ir patirtį
BĮ Klaipėdos vaikų laisvalaikio
centro struktūroje, įsteigiant atviras
erdves jaunimui įvairiuose miesto
rajonuose

Įkurtų jaunimo erdvių skaičius

2013–2015

KMSA jaunimo reikalų
koordinatorius, Ugdymo ir
kultūros departamentas,
Socialinių reikalų
departamentas, Atviros
erdvės jaunimo centras,
jaunimo ir su jaunimu
dirbančios organizacijos,
socialiniai partneriai
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1.2. Tikslas. Užtikrinti aukštą sveikatos priežiūros paslaugų lygį
Nr.

Priemonės įgyvendinimo
rodiklis

Priemonė

Įgyvendinimo
terminas

Atsakinga institucija

Nr.
1.2.2.6.

1.2.1. Uždavinys. Didinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą miesto gyventojams
Atlikti sveikatos priežiūros paslaugų
ekonominio ir geografinio
prieinamumo tyrimą, nustatyti
sveikatos priežiūros paslaugų
organizavimo kokybės vertinimo
kriterijus ir taikyti juos asmens
sveikatos priežiūros įstaigose

Atliktas tyrimas
Sukurta vertinimo sistema
Numatytos poveikio
priemonės
Kasmet rengiamos ataskaitos

2013–2020

1.2.1.2.

Plėsti e. sveikatos paslaugų spektrą
asmens sveikatos priežiūros
įstaigose

Įstaigų, įdiegusių e. sveikatos
paslaugas, skaičius

2013–2020

Asmens sveikatos
priežiūros įstaigos

1.2.1.3.

Įsteigti psichikos sveikatos dienos
centrą vaikams

Įsteigtas centras

2013–2020

KMSA Socialinių reikalų
departamentas

1.2.1.4.

Sukurti gerosios ir blogosios
patirties analizės ir stebėsenos
tarpinstitucinę sistemą sveikatos
sektoriuje

Sukurta analizės ir stebėsenos
2013–2020
sistema
Periodiškai rengiamos ataskaitos
Organizuojamų patirties
sklaidos renginių skaičius

KMSA Socialinių reikalų
departamentas, sveikatos
priežiūros įstaigos, mokslo
įstaigos, NVO

1.2.1.5.

Sudaryti sąlygas teikti tretinio
lygio sveikatos paslaugas ir veikti
universiteto sveikatos paslaugų
centrui

Mieste teikiamos tretinio lygio
sveikatos priežiūros paslaugos

2013–2020

Klaipėdos universitetas,
KMSA, sveikatos priežiūros
įstaigos

1.2.1.6.

Remti sveikatos priežiūros
paslaugas nustatytų kategorijų
gyventojams

Paremtų asmenų skaičius

2013–2020

KMSA Socialinių reikalų
departamentas

1.2.1.7.

Plėsti paslaugų spektrą vaikams
Klaipėdos sutrikusio vystymosi
kūdikių namuose

Naujų paslaugų ir jų gavėjų
skaičius

2013–2020

KMSA Socialinių reikalų
departamentas, Klaipėdos
sutrikusio vystymosi
kūdikių namai

1.2.1.1.

Sukurta koncepcija
Įgyvendintų sveiko senėjimo
propagavimą skatinančių
priemonių skaičius
Asmenų, dalyvavusių sveiko
senėjimo propagavimą
skatinančiose priemonėse,
skaičius

Įgyvendinimo
terminas

2012–2020

Atsakinga institucija

KMSA Socialinių reikalų
departamentas, socialiniai
partneriai

1.2.3. Uždavinys. Modernizuoti savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigas, siekiant aukštesnės jų
teikiamų paslaugų kokybės
1.2.3.1.

Užtikrinti greitosios medicinos
pagalbos operatyvumą ir kokybę

Naujai įsigytų transporto
priemonių skaičius ir sąrašas
Įsigytų centralizuotų
technologijų skaičius ir sąrašas

2013–2020

KMSA, VšĮ Klaipėdos
greitosios medicinos
pagalbos stotis

1.2.3.2.

Atnaujinti savivaldybės sveikatos
priežiūros įstaigų medicinos
technologijų bazę

Savivaldybės sveikatos
priežiūros įstaigų, atnaujinusių
medicinos technologijų bazę,
skaičius ir sąrašas

2013–2020

Savivaldybės sveikatos
priežiūros įstaigos, KMSA

1.2.3.3.

Renovuoti savivaldybės sveikatos
Savivaldybės sveikatos
priežiūros įstaigų pastatus, patalpas, priežiūros įstaigų, kurių
inžinerinius tinklus bei įrenginius
pastatai, patalpos ir (ar)
inžineriniai tinklai bei įrenginiai
buvo atnaujinti, skaičius

2013–2020

KMSA, savivaldybės
sveikatos priežiūros
įstaigos

1.3. Tikslas. Gerinti socialinių paslaugų kokybę, didinti jų įvairovę ir
prieinamumą miesto gyventojams
Nr.

Priemonė

Priemonės įgyvendinimo
rodiklis

Įgyvendinimo
terminas

Atsakinga institucija

1.3.1. Uždavinys. Didinti bendrųjų socialinių paslaugų įvairovę ir aprėptį
Įkurti socialinių paslaugų klasterį

Teikiamų bendrųjų ir
specialiųjų socialinių paslaugų
sąrašas
Asmenų, gavusių paslaugas,
skaičius

2013–2020

Šv. Pranciškaus onkologijos
centras, Mažesniųjų
Brolių Ordino Lietuvos
šv. Kazimiero provincijos
Klaipėdos šv. Pranciškaus
Asyžiečio vienuolynas

1.3.1.2.

Išplėsti sociokultūrines paslaugas
senyvo amžiaus asmenims,
asmenims su negalia ir socialinės
rizikos asmenims

Tikslinės grupės asmenų,
gaunančių sociokultūrines
paslaugas, skaičius
Senyvo amžiaus asmenų,
dalyvaujančių užimtumą
skatinančiose priemonėse, skaičius

2013–2020

KMSA Socialinių reikalų
departamentas, BĮ
Klaipėdos miesto
socialinės paramos
centras, NVO, socialiniai
partneriai

KMSA Socialinių reikalų
departamentas, NVO

1.3.1.3.

Plėtoti specialiojo transporto
paslaugų teikimą socialinių
paslaugų gavėjams

Asmenų, gavusių specialiojo
transporto paslaugas, skaičius

2013–2020

KMSA Socialinių reikalų
departamentas, BĮ
Klaipėdos miesto socialinės
paramos centras, NVO

KMSA Socialinių reikalų
departamentas, VSB

1.3.1.4.

Stiprinti nevyriausybinių
organizacijų veiklą, teikiant pagalbą
asmenims su negalia, taip pat
asmenims, patiriantiems socialinę
atskirtį

Įgyvendintų projektų skaičius
Organizacijų, įgyvendinančių
tokius projektus, skaičius
Asmenų, dalyvavusių tokiuose
projektuose, skaičius

2013–2020

KMSA Socialinių reikalų
departamentas, NVO

Sukurti ir vykdyti sveiko miesto
principų viešinimo strategiją

Parengta strategija
2013–2020
Įgyvendintų priemonių skaičius
ir dalis, proc.

KMSA, sveikatos priežiūros
įstaigos, NVO, švietimo
įstaigos

1.2.2.2.

Sukurti bendrą visuomenės
sveikatos priežiūros sistemą
švietimo įstaigose

Sukurta ir veikianti sistema
Švietimo įstaigų, dalyvaujančių
sistemoje, skaičius

2013–2015

KMSA Socialinių reikalų
departamentas, Ugdymo
ir kultūros departamentas

1.2.2.3.

Aktyvinti valstybinių prevencinių
sveikatos programų, finansuojamų
iš PSDF, įgyvendinimą

Asmenų, pasinaudojusių
valstybinėmis sveikatos
prevencinėmis programomis,
skaičius

2013–2020

1.2.2.4.

Ugdyti visuomenės sveikatos srityje Surengtų mokymų ir seminarų 2013–2020
veikiančių NVO kompetencijas
skaičius
Asmenų, dalyvavusių mokymuose
ir seminaruose, skaičius

1.2.2.5.

Organizuoti ir vykdyti visuomenės
sveikatinimo veiklą prioritetinėse
srityse

12

Priemonės įgyvendinimo
rodiklis

1.3.1.1.

1.2.2.1.

2013–2020

Sukurti ir įgyvendinti sveiko
senėjimo koncepciją

KMSA Socialinių reikalų
departamentas, sveikatos
priežiūros įstaigos

1.2.2. Uždavinys. Stiprinti visuomenės sveikatinimo veiklą

Priemonių, vykdytų
prioritetinėse srityse, skaičius
Asmenų, dalyvavusių
profilaktinėse programose,
skaičius pagal sritis

Priemonė

KMSA, ASPĮ, Klaipėdos
miesto visuomenės
sveikatos biuras
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Priemonės įgyvendinimo
rodiklis

Nr.

Priemonė

1.3.1.5.

Užtikrinti socialiai remtinų asmenų
(šeimų) galimybę gauti nemokamą
maitinimą

Asmenų, gaunančių
nemokamą maitinimą, skaičius
per metus
Jų dalis nuo visų socialiai
remtinų asmenų, pareiškusių
norą gauti nemokamą
maitinimą, skaičiaus, proc.

Įgyvendinimo
terminas

2013–2020

Atsakinga institucija

Nr.

Priemonė

KMSA

Priemonės įgyvendinimo
rodiklis

Įgyvendinimo
terminas

Atsakinga institucija

Asmenų, gaunančių minėtas
paslaugas, dalis visos tikslinės
grupės struktūroje, proc.
1.3.3.2.

Plėtoti dienos socialinės globos
paslaugas namuose asmenims su
sunkia negalia

Asmenų su negalia, gaunančių
socialinės globos paslaugas
namuose, skaičius
Asmenų, gaunančių minėtas
paslaugas, dalis visos tikslinės
grupės struktūroje, proc.

2013–2020

KMSA Socialinių reikalų
departamentas, NVO

1.3.2. Uždavinys. Didinti socialinės priežiūros paslaugų aprėptį ir prieinamumą
1.3.2.1.

Išplėsti pagalbos į namus paslaugas Tikslinės grupės asmenų,
senyvo amžiaus asmenims ir
gaunančių atitinkamas
asmenims su negalia
paslaugas, skaičius
Asmenų, gaunančių minėtas
paslaugas, dalis visos tikslinės
grupės struktūroje, proc.

2013–2020

KMSA Socialinių reikalų
departamentas, NVO

1.3.3.3.

Plėtoti dienos socialinės globos
paslaugas institucijoje vaikams su
sunkia negalia

2013–2020

KMSA Socialinių reikalų
departamentas

1.3.2.2.

Pradėti teikti pagalbos į namus
paslaugas vaikams su negalia ir jų
šeimoms

Tikslinės grupės asmenų,
gaunančių atitinkamas
paslaugas, skaičius
Asmenų, gaunančių minėtas
paslaugas, dalis visos tikslinės
grupės struktūroje, proc.

2013–2020

KMSA Socialinių reikalų
departamentas, NVO

Vaikų, gaunančių dienos
socialinės globos paslaugas
institucijoje, skaičius
Vaikų, gaunančių minėtas
paslaugas, dalis visos tikslinės
grupės struktūroje, proc.

1.3.3.4.

2013–2020

KMSA Socialinių reikalų
departamentas

1.3.2.3.

Pradėti teikti socialinių įgūdžių
ugdymo ir palaikymo paslaugas
vaikams su negalia ir jų šeimoms,
suaugusiems asmenims su negalia,
senyvo amžiaus asmenims

Vaikų su negalia ir jų šeimų,
gaunančių šias paslaugas,
skaičius
Suaugusių asmenų su negalia,
gaunančių šias paslaugas,
skaičius
Senyvo amžiaus asmenų
su negalia, gaunančių šias
paslaugas, skaičius
Asmenų, gaunančių minėtas
paslaugas, dalis visos tikslinės
grupės struktūroje, proc.

2013–2020

KMSA Socialinių reikalų
departamentas, NVO

Pradėti teikti dienos socialinės
Vaikų su negalia, gaunančių
globos paslaugas namuose vaikams dienos socialinės globos
su negalia
paslaugas namuose, skaičius
Vaikų, gaunančių minėtas
paslaugas, dalis visos tikslinės
grupės struktūroje, proc.

1.3.3.5.

Pradėti teikti trumpalaikės ir
ilgalaikės socialinės globos
paslaugas vaikams su negalia
institucijoje ir (arba) namuose

Vaikų su negalia, gaunančių
trumpalaikes socialinės globos
paslaugas institucijoje, skaičius

2013–2020

KMSA Socialinių reikalų
departamentas, NVO

1.3.3.6.

Plėtoti ilgalaikės socialinės globos
paslaugas asmenims su negalia ir
senyvo amžiaus asmenims

Asmenų su negalia ir senyvo
amžiaus asmenų, gaunančių
ilgalaikės socialinės globos
paslaugas, skaičius

2013–2020

KMSA Socialinių reikalų
departamentas

1.3.3.7.

Inicijuoti grupinio gyvenimo namų
įsteigimą

2013–2020

KMSA

Savivaldybės tarybos
sprendimas dėl savarankiško
gyvenimo namų steigimo
Įsteigta įstaiga ir teikiamos
paslaugos
Tikslinių grupių, kurioms
teikiamos paslaugos, skaičius
Asmenų, gaunančių šias
paslaugas, skaičius

2013–2020

Savivaldybės tarybos
sprendimai dėl grupinio
gyvenimo namų įsteigimo
Įsteigta ir veikianti įstaiga

1.3.3.8.

Skatinti vaikų, likusių be tėvų
globos, globą šeimoje, numatant
savivaldybės paramą

Vaikų, likusių be tėvų globos, ir
globojamų šeimose, skaičius
Vaikų, globojamų šeimose,
dalis tarp visų vaikų, likusių be
tėvų globos, proc.

2013–2020

KMSA Socialinių reikalų
departamentas

Įsteigta įstaiga ir teikiamos
paslaugos
Asmenų, gaunančių šias
paslaugas, skaičius

2013–2020

1.3.2.4.

1.3.2.5.

Inicijuoti savarankiško gyvenimo
namų steigimą

Pradėti teikti laikino nakvynės
suteikimo paslaugas asmenims,
kurie yra benamiai, piktnaudžiauja
alkoholiu, narkotinėmis,
psichotropinėmis medžiagomis,
esant krizinei situacijai

KMSA Socialinių reikalų
departamentas

1.3.4. Uždavinys. Didinti socialinės paramos tikslingumą, prieinamumą, administravimo kokybę bei
efektyvumą
KMSA Socialinių reikalų
departamentas

1.3.4.1.

Savivaldybės institucijų norminiais
aktais užtikrinti socialinės paramos
skyrimo tikslingumą

Patvirtinti savivaldybės
institucijų norminiai teisės
aktai, jų sąrašas

2013–2020

KMSA Socialinių reikalų
departamentas

1.3.4.2.

Užtikrinti kokybišką socialinių
išmokų ir socialinių paslaugų
administravimą ir priežiūrą
optimizuojant žmogiškuosius
resursus

Atliktas socialinių išmokų
2013–2020
ir socialinių paslaugų
administravimo įvertinimas ir
numatytos poveikio priemonės

KMSA Socialinių reikalų
departamentas

1.3.4.3.

Stiprinti komandinį darbą teikiant
socialines ir slaugos namuose
paslaugas

Pasirašytos bendradarbiavimo
sutartys, vnt.
Bendradarbiaujančių partnerių
skaičius

KMSA Socialinių reikalų
departamentas, sveikatos
priežiūros įstaigos, NVO

1.3.3. Uždavinys. Didinti socialinės globos paslaugų aprėptį ir prieinamumą
1.3.3.1.
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Pradėti teikti dienos socialinės
globos paslaugas institucijoje
senyvo amžiaus asmenims bei
asmenims su fizine negalia, išplėsti
paslaugas asmenims su psichine
negalia

Senyvo amžiaus asmenų,
gaunančių dienos socialinės
globos paslaugas institucijoje,
skaičius
Asmenų su fizine negalia,
gaunančių dienos socialinės
globos paslaugas institucijoje,
skaičius
Asmenų su psichine negalia,
gaunančių dienos socialinės
globos paslaugas institucijoje,
skaičius

2013–2020

KMSA Socialinių reikalų
departamentas, BĮ
Klaipėdos miesto
socialinės paramos

K L A I P Ė D O S M I E S T O S AV I VA L D Y B Ė S 2 0 1 3 – 2 0 2 0 M E T Ų S T R AT E G I N I S P L Ė T R O S P L A N A S

2013–2020

1.3.5. Uždavinys. Plėsti socialinio būsto fondą ir gerinti savivaldybės gyvenamojo fondo kokybę
1.3.5.1.

Parengti ir įgyvendinti priemonių
planą, leidžiantį efektyviai
panaudoti savivaldybės
gyvenamąsias patalpas, plėsti
socialinio būsto fondą

Parengtas priemonių planas
Įgyvendintų priemonių dalis,
proc.

2013–2020

K L A I P Ė D O S M I E S T O S AV I VA L D Y B Ė S 2 0 1 3 – 2 0 2 0 M E T Ų S T R AT E G I N I S P L Ė T R O S P L A N A S

KMSA Socialinių reikalų
departamentas
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Nr.

Priemonės įgyvendinimo
rodiklis

Priemonė

Įgyvendinimo
terminas

Atsakinga institucija

1.3.5.2.

Plėsti socialinio būsto fondą
valstybės ir savivaldybės biudžetų
lėšomis

Nupirkta socialinio būsto (butų 2013–2020
skaičius; plotas kv. m)
Pastatyta socialinio būsto (butų
skaičius; plotas kv. m)

KMSA Socialinių reikalų
departamentas, Finansų
ir turto departamentas,
Investicijų ir ekonomikos
departamentas

1.3.5.3.

Atnaujinti (suremontuoti)
savivaldybės gyvenamąsias
patalpas

Atnaujinta socialinio būsto
(butų skaičius; plotas kv. m)

KMSA Socialinių reikalų
departamentas

2013–2020

1.4. Tikslas. Siekti visapusiško mokymo proceso dalyvių poreikių
tenkinimo, optimizuojant švietimo sistemą
Nr.

Priemonės įgyvendinimo
rodiklis

Priemonė

Įgyvendinimo
terminas

1.4.1.1.

Remti mokinių ir jų organizacijų
nuolatinę ir ilgalaikę programinę
veiklą, pilietines iniciatyvas,
skatinant jų savarankišką veiklą

Paremtų iniciatyvų skaičius ir
sąrašas

2013–2020

KMSA Ugdymo ir kultūros
departamentas

1.4.1.2.

Išplėsti socialinių įgūdžių ugdymo
programų įgyvendinimą visose
bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio
ugdymo įstaigose pagal amžiaus
grupes

Mokinių, dalyvaujančių
socialinių įgūdžių ugdymo
programose, skaičius

2013–2020

KMSA Ugdymo ir kultūros
departamentas, Socialinių
reikalų departamentas,
jaunimo reikalų
koordinatorius, jaunimo
organizacijos

1.4.1.3.

Įgyvendinti mokinių karjeros
planavimo ir verslumo ugdymo
programas

Švietimo įstaigų,
2013–2020
įgyvendinančių atitinkamas
programas, skaičius
Švietimo įstaigų,
įgyvendinančių atitinkamas
programas, dalis bendroje tokių
įstaigų struktūroje, proc.

KMSA Ugdymo ir kultūros
departamentas, švietimo
įstaigos

Įvykdytų talentingų mokinių
ugdymo ir skatinimo
priemonių skaičius
Paskatintų mokinių skaičius

KMSA Socialinių reikalų
departamentas, BĮ
Klaipėdos jaunimo
centras, BĮ Klaipėdos
moksleivių saviraiškos
centras, bendrojo ugdymo
mokyklos

1.4.1.5.

1.4.1.6.
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Vykdyti kompleksines talentingų
mokinių ugdymo ir skatinimo
priemones

Parengti ir įgyvendinti lyderystės ir
kūrybiškumo ugdymo priemones

Įgyvendinti nesimokančių ir
mokyklos nelankančių vaikų
grąžinimo į švietimo sistemą
programą

2013–2020

Priemonės įgyvendinimo
rodiklis

Įgyvendinimo
terminas

Atsakinga institucija

Sukurti ir įgyvendinti bendrojo
ugdymo mokyklų kokybės
užtikrinimo sistemą, gerinant
mokinių bendrąjį raštingumą

Sukurta sistema

2013–2020

KMSA Ugdymo ir kultūros
departamentas, švietimo
įstaigos

1.4.1.8.

Didinti švietimo ir kitų paslaugų
mokiniui prieinamumą ir
kompleksiškumą diegiant e.
paslaugas

Sukurta ir veikianti
centralizuoto priėmimo į
ugdymo įstaigas sistema
Įdiegta ir veikianti mokinio e.
bilieto sistema
Paslaugų, teikiamų mokinio
e. bilieto sistemoje, skaičius ir
sąrašas

2013–2020

KMSA Ugdymo ir kultūros
departamentas, bendrojo
ugdymo mokyklos, VšĮ
,,Klaipėdos keleivinis
transportas“

1.4.1.9.

Diegti ir plėtoti nuotolinį
mokymą užtikrinant nuosekliojo
ir nepertraukiamo mokymosi
galimybes pagal bendrojo ugdymo
programas

Įstaigų, teikiančių nuotolinio
mokymo paslaugas, skaičius
Mokinių, besimokančių
nuotolinio mokymosi forma,
skaičius

2013–2020

KMSA Ugdymo ir kultūros
departamentas

1.4.1.10.

Įgyvendinti principą „pinigai paskui
vaiką“ neformaliojo švietimo
sistemoje

Neformaliojo švietimo
paslaugomis mokykloje ir kitur
pasinaudojančių vaikų skaičius
Nepatekusių į neformaliojo
švietimo įstaigas skaičius ir
dalis, proc.

2013–2020

KMSA Ugdymo ir kultūros
departamentas

1.4.1.11.

Vykdyti gamtosauginius projektus
švietimo įstaigose

Švietimo įstaigų,
2013–2020
įgyvendinančių gamtosauginius
projektus, skaičius
Įgyvendintų projektų skaičius
Projektuose dalyvavusių
mokinių ir vaikų skaičius

KMSA Ugdymo ir kultūros
departamentas, švietimo
įstaigos

1.4.1.12.

Vykdyti tautiškumo ugdymo
projektus

Mokinių, dalyvaujančių
tautiškumo ugdymo
projektuose, dalis, proc.

KMSA Ugdymo ir kultūros
departamentas, švietimo
įstaigos

2013–2020

1.4.2. Uždavinys. Plėtoti mokymosi visą gyvenimą galimybes

Švietimo įstaigų, įgyvendinančių 2013–2020
atitinkamas priemones, skaičius
Švietimo įstaigų,
įgyvendinančių atitinkamas
priemones, dalis bendroje
tokių įstaigų struktūroje, proc.
Švietimo įstaigų, kuriose
aktyviai veikia savivaldos
institucijos, dalis bendroje
tokių įstaigų struktūroje, proc.

KMSA Ugdymo ir kultūros
departamentas, jaunimo
reikalų koordinatorius,
švietimo įstaigos

Sugrįžusių į mokyklas vaikų
skaičius

KMSA Ugdymo ir
kultūros departamentas,
Vaiko teisių apsaugos
skyrius, Socialinių reikalų
departamentas

2013–2020

Priemonė

1.4.1.7.

Atsakinga institucija

1.4.1. Uždavinys. Sudaryti galimybes kiekvienam klaipėdiečiui tapti išsilavinusia, pilietiška, atsakinga ir
kūrybinga asmenybe

1.4.1.4.

Nr.

K L A I P Ė D O S M I E S T O S AV I VA L D Y B Ė S 2 0 1 3 – 2 0 2 0 M E T Ų S T R AT E G I N I S P L Ė T R O S P L A N A S

1.4.2.1.

Gerinti neformaliojo švietimo
darbuotojų kompetencijas ir
gebėjimus

Tobulinimosi kursus baigusių
neformaliojo švietimo
darbuotojų skaičius

2013–2020

KMSA Ugdymo ir
kultūros departamentas,
neformaliojo švietimo
paslaugas teikiančios
įstaigos

1.4.2.2.

Didinti vaikų neformaliojo švietimo
galimybes ir plėtoti užklasinę veiklą
bendrojo ugdymo įstaigose

Vaikų, besinaudojančių
neformaliojo švietimo
paslaugomis skaičius

2013–2020

KMSA Ugdymo ir
kultūros departamentas,
neformaliojo švietimo
paslaugas teikiančios
įstaigos

1.4.2.3.

Tobulinti mokytojų gebėjimus
dirbti nuotolinio mokymo būdu

Tobulinimosi kursus baigusių
ir dirbančių su nuotolinio
mokymosi programomis
mokytojų skaičius

2013–2020

KMSA Ugdymo ir kultūros
departamentas, švietimo
įstaigos, Klaipėdos
pedagogų švietimo ir
kultūros centras

1.4.2.4.

Diegti mokytojų profesinės
pagalbos ir naujų kompetencijų
įgijimo sistemą

Mokyklų, kuriose įdiegta
profesinės pagalbos sistema,
skaičius ir sąrašas
Mentoriaus kompetenciją
įgijusių mokytojų skaičius
Jaunų mokytojų (dirbančių
pedagoginį darbą ne ilgiau
kaip dvejus metus), kuriems
suteikta pagalba, skaičius
Tobulinimosi kursus baigusių
mokytojų skaičius

2013–2020

KMSA Ugdymo ir kultūros
departamentas, švietimo
įstaigos, Pedagoginė
psichologinė tarnyba

K L A I P Ė D O S M I E S T O S AV I VA L D Y B Ė S 2 0 1 3 – 2 0 2 0 M E T Ų S T R AT E G I N I S P L Ė T R O S P L A N A S
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Nr.

Priemonės įgyvendinimo
rodiklis

Priemonė

Įgyvendinimo
terminas

Priemonė

1.4.3.8.

Pertvarkyti II vandenvietę, pritaikant
buvusią infrastruktūrą švietimo,
sporto, saviraiškos reikmėms
(naudojant pažangias technologijas
ir atsinaujinančius energijos
šaltinius)

Atlikta studija
Parengtas detalusis planas
Parengta techninė
dokumentacija
Įrengta infrastruktūra

2013–2020

KMSA Ugdymo ir
kultūros departamentas,
Investicijų ir ekonomikos
departamentas,
Urbanistinės plėtros
departamentas

1.4.3.9.

Iškelti švietimo įstaigas iš uosto
plėtros teritorijos

Įstaigų, iškeltų į pritaikytas
patalpas arba naujus pastatus,
skaičius

2013–2020

KMSA, KVJUD

1.4.3.10.

Didinti ugdymo vietų skaičių
ikimokyklinio amžiaus vaikams
šiaurinėje ir kt. miesto dalyse pagal
poreikį

Naujų ugdymo vietų
ikimokyklinio amžiaus vaikams
skaičius

2013–2020

KMSA Ugdymo ir
kultūros departamentas,
Investicijų ir ekonomikos
departamentas

1.4.3.11.

Renovuoti Jaunimo centro pastatus Parengta techninė
Puodžių g. 1
dokumentacija
Rekonstruotas pastatas

2013–2020

KMSA Investicijų
ir ekonomikos
departamentas, Ugdymo
ir kultūros departamentas,
BĮ Klaipėdos jaunimo
centras

Sukurti ir įgyvendinti rezultatyviai
Sukurta sistema
dirbančių formaliojo ir neformaliojo Numatytų ir įgyvendintų
švietimo mokytojų skatinimo
priemonių skaičius ir sąrašas
sistemą

2013–2020

KMSA Ugdymo ir kultūros
departamentas

1.4.2.6.

Sukurti mokytojų ir vadovų realių
lyderystės sėkmės istorijų sklaidos
sistemą

Sukurta sistema
Numatytų ir įgyvendintų
priemonių skaičius ir sąrašas

2013–2020

KMSA Ugdymo ir kultūros
departamentas

Didinti suaugusiųjų neformaliojo
švietimo paslaugų įvairovę

Atliktas suaugusiųjų
neformaliojo švietimo
paslaugų poreikio tyrimas
Įgyvendintų projektų skaičius

2013–2020

KMSA Ugdymo ir kultūros
departamentas, švietimo
įstaigos

1.4.3. Uždavinys. Užtikrinti saugias, šiuolaikiškas ugdymosi sąlygas ir racionalų švietimo
infrastruktūros panaudojimą
1.4.3.1.

Sudaryti sąlygas švietimo paslaugas Veikiančių nevalstybinių
teikti nevalstybiniam sektoriui
švietimo įstaigų skaičius
Mokinių, lankančių
nevalstybines mokyklas,
skaičius

2013–2020

KMSA Ugdymo ir kultūros
departamentas

1.4.3.2.

Sudaryti galimybes veikti
individualius mokinių poreikius
tenkinančioms mokykloms

2013–2020

KMSA Ugdymo ir kultūros
departamentas

Veikiančių individualius
mokinių poreikius tenkinančių
mokyklų skaičius, vnt.

1.4.3.3.

Parengti ir įgyvendinti bendrojo ir
Parengta galimybių studija
ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklo Parengti planai
pertvarkos planus
Pertvarkytų mokyklų skaičius

2013–2020

KMSA Ugdymo ir kultūros
departamentas

1.4.3.4.

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

Švietimo įstaigų, kurių
pastatai buvo suremontuoti ar
rekonstruoti, skaičius

2013–2020

KMSA Ugdymo ir
kultūros departamentas,
Investicijų ir ekonomikos
departamentas, Miesto
ūkio departamentas,
švietimo įstaigos

1.4.3.5.

Kompleksiškai sutvarkyti bendrojo
ugdymo mokyklų ir ikimokyklinio
ugdymo įstaigų teritorijas

Mokyklų, kuriose atnaujintos
sporto bazės, skaičius ir sąrašas
Jų dalis nuo mokyklų, kurių
sporto bazės yra tvarkytinos,
skaičiaus, proc.
Atnaujintų ikimokyklinio
ugdymo įstaigų ir mokyklųdarželių žaidimų aikštelių
skaičius ir sąrašas
Švietimo įstaigų, kurių
teritorijos aptvertos, skaičius
Įstaigos, prie kurių įrengtas
apšvietimas, skaičius

2013–2020

KMSA Ugdymo ir
kultūros departamentas,
Investicijų ir ekonomikos
departamentas, Miesto
ūkio departamentas,
švietimo įstaigos

1.4.3.6.

Vystyti Klaipėdos universiteto
infrastruktūrą

Parengtas techninis projektas
Pastatytas ir įrengtas pastatų
kompleksas, kv. m

2013–2017

Klaipėdos universitetas

1.4.3.7.

Diegti ir (ar) atnaujinti savivaldybės
švietimo įstaigų informacines ir
komunikacines technologijas, jų
tinklus

Ugdymui naudojamų
kompiuterių skaičius
Ugdymui naudojamų
kompiuterinių programų
skaičius
Švietimo įstaigų, prisijungusių
prie greitaveikio internetinio
ryšio skaičius

2013–2020

KMSA Ugdymo ir kultūros
departamentas, švietimo
įstaigos

18

Įgyvendinimo
terminas

Nr.

1.4.2.5.

1.4.2.7.

Priemonės įgyvendinimo
rodiklis

Atsakinga institucija
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Atsakinga institucija

1.5. Tikslas. Užtikrinti saugią aplinką miesto gyventojams ir svečiams
Nr.

Priemonė

Priemonės įgyvendinimo
rodiklis

Įgyvendinimo
terminas

Atsakinga institucija

1.5.1. Uždavinys. Tobulinti viešosios tvarkos palaikymo sistemą
1.5.1.1.

Inicijuoti Lietuvos Respublikos
įstatymų ir kitų teisės aktų
pakeitimus, siekiant didesnių
įgaliojimų savivaldybei viešosios
tvarkos palaikymo srityje

Parengti oficialūs kreipimaisi į
tikslines institucijas, vnt.
Teisės aktų pakeitimai,
suteikiantys savivaldybėms
didesnius įgaliojimus viešosios
tvarkos srityje

2013–2020

KMSA Viešosios tvarkos
skyrius

1.5.1.2.

Numatyti priemones apleistų
ir neprižiūrimų pastatų bei kitų
statinių tvarkymui, siekiant
įstatyminių galių inicijuoti
bei savarankiškai spręsti šiuos
klausimus perdavimo savivaldybei

Parengti oficialūs kreipimaisi į
tikslines institucijas, vnt.
Teisės aktų pakeitimai,
suteikiantys savivaldybėms
didesnius įgaliojimus viešosios
tvarkos srityje

2013–2020

KMSA

1.5.1.3.

Didinti viešosios tvarkos palaikymo
efektyvumą

Kontroliuojamų savivaldybės
institucijų patvirtintų teisės
aktų skaičius
Kontroliuojamų valstybės
institucijų patvirtintų teisės
aktų skaičius

2013–2020

KMSA Viešosios tvarkos
skyrius

1.5.1.4.

Stiprinti tarpžinybinį
bendradarbiavimą fiksuojant ir
forminant teisės aktų pažeidimus
ir sprendžiant smurto artimoje
aplinkoje problemas

Bendrų patikrinimų skaičius
Atvejų skaičius, apie kuriuos
policija praneša SPC
Atvejų skaičius, apie kuriuos
policija praneša VTAT
Tarpžinybinio
bendradarbiavimo priemonių
skaičius (pasitarimai, mokymai,
atvejų analizė ir kt.)

2013–2020

KMSA Socialinių reikalų
departamentas, Viešosios
tvarkos skyrius, Klaipėdos
aps. VPK
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1.5.1.5.

Diegti saugios kaimynystės
principus bendruomenėje,
skatinti bendruomenės iniciatyvas
išaiškinant viešosios tvarkos
pažeidėjus

Įdiegtas pasitikėjimo telefonas,
el. paštas
Paviešintų užfiksuotų viešosios
tvarkos pažeidimų dalis nuo
visų pažeidimų, proc.

2013–2020

KMSA Viešosios tvarkos
skyrius

Nr.
1.6.1.5.

1.5.2. Uždavinys. Diegti veiksmingas saugumą užtikrinančias priemones
Parengti kompleksines, atitinkančias
tarptautinius standartus, eismo
saugumo gerinimo priemones ir jas
įgyvendinti

Veikiančių greičio matuoklių
skaičius
Perėjų, kuriose naujai įrengtas
apšvietimas, skaičius
Įrengtų greičio ribojimo
kalnelių skaičius
Pėsčiųjų perėjų, kuriose
įrengta prie eismo prisitaikanti
(adaptyvi) šviesoforo valdymo
sistema, skaičius

1.5.2.2.

Atlikti viešose vietose įrengtų
vaizdo stebėjimo kamerų
efektyvumo tyrimą ir, esant
pagrindimui, plėsti vaizdo
stebėjimo kamerų tinklą
potencialiai pavojingose teritorijose

Atliktas vaizdo stebėjimo
2013–2020
kamerų efektyvumo tyrimas
Įrengtų vaizdo stebėjimo
kamerų skaičius
Vaizdo stebėjimo kameromis
užfiksuotų nusikalstamų veikų
ir kitų teisės pažeidimų skaičius

KMSA Viešosios tvarkos
skyrius, Klaipėdos aps. VPK

1.5.2.3.

Inventorizuoti apleistus pastatus
ir kitus objektus, vykdyti jų
stebėseną, organizuoti darbą su
apleistų pastatų ar kitų objektų
ir sandėliavimo patalpų, esančių
senamiestyje ir centrinėje
miesto dalyje, savininkais dėl
jų sutvarkymo, nugriovimo ar
išmontavimo, siekiant išvengti
potencialiai pavojingų židinių
susidarymo mieste

Inventorizuota objektų, vnt.
Stebimų pastatų ir kt. objektų
skaičius
Sutvarkytų buvusių apleistų
pastatų ir kt. objektų skaičius

KMSA Viešosios tvarkos
skyrius

1.5.2.1.

2013–2020

2013–2020

KMSA Viešosios tvarkos
skyrius, Miesto ūkio
departamentas, UAB
„Gatvių apšvietimas“

1.6. Tikslas. Sudaryti sąlygas miesto gyventojų sveikai gyvensenai, kūno
kultūrai ir sportui
Nr.

Priemonės įgyvendinimo
rodiklis

Priemonė

Įgyvendinimo
terminas

Priemonė

Pritraukti į Klaipėdą prestižinius
šalies ir tarptautinius sporto
renginius

Parengti ir patvirtinti
pertvarkos dokumentai

2013–2020

KMSA Ugdymo ir kultūros
departamentas

1.6.1.2.

Sukurti ir įgyvendinti sportuojančio Parengti ir patvirtinti
vaiko krepšelio sistemą
pertvarkos dokumentai

2013–2020

KMSA Ugdymo ir kultūros
departamentas

1.6.1.3.

Suformuoti sporto paslaugų
stebėsenos sistemą

Parengti stebėseną
reglamentuojantys dokumentai
Kasmet rengiamos stebėsenos
ataskaitos, skaičius ir
periodiškumas

2013–2020

KMSA Ugdymo ir kultūros
departamentas, sporto
įstaigos

1.6.1.4.

Sistemingai kelti sporto ir kūno
kultūros įstaigų darbuotojų
vadybos, kvalifikacijos ir
kompetencijų lygį

Mokymų skaičius
Mokymuose dalyvavusių
sporto įstaigų darbuotojų
skaičius

2013–2020

KMSA Ugdymo ir kultūros
departamentas, sporto
įstaigos
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Parengtas veiksmų planas
2013–2020
Prestižinių šalies ir tarptautinių
sporto renginių skaičius
Prestižinių šalies ir tarptautinių
sporto renginių dalyvių skaičius

Atsakinga institucija

KMSA, sporto asociacijos

1.6.2.1.

Parengti sporto visiems renginių
programą ir užtikrinti jos vykdymą

Parengta programa
2013–2020
Įgyvendintų programoje
numatytų priemonių dalis, proc.
Metinis sporto renginių
skaičius mieste
Dalyvių skaičius mieste
organizuotuose masiniuose
sporto ir sveikatingumo
renginiuose
Organizuota bendrų renginių
su profesionaliais sportininkais,
klubais
Viešinimo priemonių sporto
visiems tema skaičius

KMSA Ugdymo ir kultūros
departamentas, NVO,
sporto įstaigos

1.6.2.2.

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

Užimtų vaikų skaičius

2013–2020

KMSA Ugdymo ir kultūros
departamentas

1.6.2.3.

Sudaryti galimybę gyventojams
Pasirašytų sutarčių su sporto
sportuoti sporto kompleksuose,
kompleksais ir sporto
įstaigose ir bendrojo ugdymo
mokyklomis skaičius
mokyklose laisvu nuo užsiėmimų metu

2013–2020

KMSA Ugdymo ir kultūros
departamentas, sporto
įstaigos, švietimo įstaigos

1.6.2.4.

Plėtoti sveikos gyvensenos
programas ikimokyklinio ugdymo
įstaigose

2013–2020

KMSA Ugdymo ir kultūros
departamentas, Socialinių
reikalų departamentas,
švietimo įstaigos

Įstaigų, įgyvendinančių sveikos
gyvensenos programas,
skaičius

1.6.3. Uždavinys. Plėtoti gyventojų poreikius atitinkančią sporto infrastruktūrą
1.6.3.1.

Atnaujinti ir išplėtoti gyvenamųjų
ir rekreacinių zonų viešąją sporto
infrastruktūrą

Parengta sporto kompleksų
2013–2020
poreikio analizė pagal atskirus
gyvenamuosius rajonus
Renovuotų sporto aikštynų
skaičius
Įrengtų treniruoklių aikštelių
gyvenamuosiuose kvartaluose
ir rekreacinėse teritorijose
skaičius
Įrengti sveikatingumo takai, km
Įrengtos bėgimo trasos, km
Įrengtų riedutininkų aikštelių
skaičius
Įrengtų BMX dviračių trasų
skaičius
Įrengtų slidinėjimo trasų
skaičius

KMSA Investicijų
ir ekonomikos
departamentas, Ugdymo
ir kultūros departamentas,
Urbanistinės plėtros
departamentas

1.6.3.2.

Pastatyti Klaipėdos miesto baseiną
(50 m) su sveikatingumo centru

Parengtas detalus planas
Parengtas techninis projektas
Pastatytas 50 m distancijos
baseinas su sveikatingumo
centru

KMSA Investicijų
ir ekonomikos
departamentas,
Urbanistinės plėtros
departamentas, Ugdymo
ir kultūros departamentas

1.6.1. Uždavinys. Sukurti į rinkos poreikius orientuotą veiksmingą sporto administravimo sistemą
Atskirti ugdymo proceso
organizavimą nuo sporto bazių
administravimo funkcijos

Įgyvendinimo
terminas

1.6.2. Uždavinys. Skatinti sveiką gyvenseną ir aktyvų gyvenimo būdą

Atsakinga institucija

1.6.1.1.

Priemonės įgyvendinimo
rodiklis

2013–2017
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Priemonės įgyvendinimo
rodiklis

Įgyvendinimo
terminas

Atsakinga institucija

Nr.

Priemonė

1.6.3.3.

Pertvarkyti futbolo mokyklos
ir baseino pastatus (taikant
modernias technologijas ir
atsinaujinančius energijos
šaltinius), įkuriant sporto paslaugų
kompleksą, skirtą įvairioms amžiaus
grupėms

Parengta techninė
dokumentacija
Rekonstruotas kompleksas,
kv. m

2015–2020

KMSA Investicijų
ir ekonomikos
departamentas, Ugdymo
ir kultūros departamentas

1.6.3.4.

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

Parengta techninė
2015–2020
dokumentacija
Sutvarkyta inžinerinė
infrastruktūra
Įrengtas kempingas
Rekonstruotas kompleksas, kv. m

KMSA Investicijų
ir ekonomikos
departamentas, Ugdymo
ir kultūros departamentas

1.6.3.5.

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

Parengta techninė
2013–2020
dokumentacija
Įrengtas universalus sporto
statinys, kv. m
Jame kultivuojamų sporto šakų
skaičius

KMSA Investicijų
ir ekonomikos
departamentas, Ugdymo
ir kultūros departamentas

1.6.3.6.

Sudaryti palankias sąlygas irklavimo
sporto vystymuisi rekonstravus
Klaipėdos irklavimo centrą
(Gluosnių skg. 8) ir senąją irklavimo
bazę (Pylimo g. 6)

Parengta techninė
dokumentacija
Rekonstruotų bazių skaičius,
vnt.

2013–2020

KMSA Investicijų
ir ekonomikos
departamentas, Ugdymo
ir kultūros departamentas

1.6.3.7.

Pasirengti naujo Klaipėdos regiono
stadiono statybai

Parengta galimybių studija
Parengtas detalusis planas

2013–2020

KMSA Investicijų
ir ekonomikos
departamentas,
Urbanistinės plėtros
departamentas, Ugdymo
ir kultūros departamentas

1.6.3.8.

Inicijuoti sezoninių bei įvairių
netradicinio sporto šakų aikštelių
įrengimą Melnragės, Smiltynės ir
Girulių paplūdimių zonose

Įrengta sporto aikštelių
Įrengtos paplūdimio tinklinio
aikštelės, vnt.
Įrengta paplūdimio futbolo
aikštė, vnt.

2013–2020

KMSA Ugdymo ir kultūros
departamentas

1.6.3.9.

Pastatyti specializuotą rankinio
sporto salę

Parengtas techninis projektas
2013–2020
Pastatyta specializuota rankinio
salė, kv. m

KMSA, asocijuotos sporto
struktūros, privatūs
investuotojai
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II PRIORITETAS. TVARI
URBANISTINĖ RAIDA

2.1. Tikslas. Racionaliai vystyti miesto infrastruktūrą
Nr.

Priemonė

Priemonės įgyvendinimo
rodiklis

Įgyvendinimo
terminas

Atsakinga institucija

2.1.1. Uždavinys. Formuoti kompaktišką ir daugiafunkcę urbanistinę struktūrą, išskiriant
prioritetines miesto vystymosi zonas
2.1.1.1.

Atlikti socialinius ekonominius
tyrimus ir pasirengti Klaipėdos
miesto bendrojo plano rengimui

Suformuota ir nuolat
atnaujinama duomenų bazė
GIS pagrindu
Atnaujinta kvartalų schema

2014–2015

KMSA Urbanistinės
plėtros departamentas,
Strateginio planavimo
skyrius

2.1.1.2.

Parengti Klaipėdos miesto bendrąjį
planą

Parengtas Bendrasis planas

2016–2020

KMSA Urbanistinės plėtros
departamentas

2.1.1.3.

Vykdant miesto urbanistinę
plėtrą rengti atskirų teritorijų
perspektyvinio vystymo galimybių
studijas ir koncepcijas, apimančias
teritorijos vystymą urbanistiniu
erdviniu, paveldosauginiu,
gamtosauginiu, ekonominiu bei
socialiniu požiūriais

Parengtų galimybių studijų
skaičius
Parengtų koncepcijų skaičius

2014–2020

KMSA Urbanistinės
plėtros departamentas,
Investicijų ir ekonomikos
departamentas

2.1.2. Uždavinys. Įdiegti darnaus judumo principus susisiekimo sistemoje
2.1.2.1.

Parengti Klaipėdos miesto
susisiekimo plėtros studiją ir
darnaus judumo planą

Atlikta galimybių studija
Parengtas darnaus judumo
planas

2014–2015

KMSA Investicijų
ir ekonomikos
departamentas,
Urbanistinės plėtros
departamentas

2.1.2.2.

Plėtoti viešojo ir privataus
transporto sąveikos sistemą
įrengiant transporto priemonių
laikymo aikšteles

Įrengtų automobilių
laikymo aikštelių ir vietų
juose skaičius, iš jų – vietų,
įrengtų senamiesčio ir centro
prieigose, skaičius
Įrengtų dviračių laikymo
aikštelių ir vietų juose skaičius

2013–2020

KMSA Investicijų
ir ekonomikos
departamentas, Finansų ir
turto departamentas

2.1.2.3.

Formuoti patogų gyventojams
viešojo transporto tinklą, jį
optimizuojant atsižvelgus į
reguliarių keleivių srautų tyrimus

Įrengta infrastruktūros objektų,
vnt.
Viešojo transporto prioritetinių
(A) juostų ilgis, km
Atstumas nuo viešojo
transporto maršruto
stotelės iki tolimiausio namo
daugiaaukštės statybos
ir individualios statybos
kvartaluose, km

2013–2020

KMSA, VšĮ „Klaipėdos
keleivinis transportas“

2.1.2.4.

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

Galimybė e. bilietu atsiskaityti
už automobilių laikymą
Galimybė e. bilietu atsiskaityti
už viešojo transporto
paslaugas

2013–2020

KMSA, VšĮ „Klaipėdos
keleivinis transportas“

2.1.2.5.

Sudaryti sąlygas naujų ekologiškų
Parengta galimybių studija
viešojo transporto rūšių atsiradimui Parengtas specialusis planas
Parengta techninė
dokumentacija

2013–2020

KMSA Investicijų
ir ekonomikos
departamentas, Miesto
ūkio departamentas,
Urbanistinės plėtros
departamentas

2.1.2.6.

Skatinti ekologiško individualaus
transporto plėtrą įrengiant
elektromobilių zonas

2013–2020

KMSA

Sukurta ekologiško transporto
plėtros koncepcija
Įrengtų elektromobilių zonų
skaičius
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Nr.

Priemonės įgyvendinimo
rodiklis

Priemonė

2.1.2.7.

Vystyti dviračių, pėsčiųjų takų ir
gatvių sistemą didinant tinklo
integralumą, rišlumą ir kokybę

2.1.2.8.

Parengtas dviračių ir pėsčiųjų
takų plėtros specialusis planas
Nutiesta dviračių ir pėsčiųjų
takų, km
Įrengta pėsčiųjų gatvių, km

Įgyvendinimo
terminas

Atsakinga institucija

2014–2020

KMSA Investicijų
ir ekonomikos
departamentas, Miesto
ūkio departamentas,
Urbanistinės plėtros
departamentas

Centrinėje miesto dalyje suformuoti Parengti teritorijų planavimo
pėsčiųjų takų, zonų ir gatvių tinklą
dokumentai ir techninė
dokumentacija
Įrengtų pėsčiųjų zonų, takų,
gatvių ilgis, km

2013–2020

KMSA Investicijų
ir ekonomikos
departamentas, Miesto
ūkio departamentas,
Urbanistinės plėtros
departamentas

2.1.2.9.

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

Įrengtų informacinių kelio
ženklų skaičius

2013–2020

2.1.2.10.

Parengti ir įdiegti koordinuotą
šviesoforų reguliavimo ir valdymo
sistemą

Įdiegta koordinuota transporto 2013–2020
valdymo sistema

Modernizuoti centrinės miesto
dalies gatvių tinklą:
kapitališkai suremontuoti Pilies tiltą
per Danės upę;
rekonstruoti Daržų g. ir kitas
senamiesčio gatves;
rekonstruoti Kūlių Vartų g., Galinio
Pylimo g. ir Taikos pr. sankryžą;
nutiesti Bastionų g. ir pastatyti
naują tiltą per Danės upę;
įrengti įvažiuojamąjį kelią į
Klaipėdos piliavietės teritoriją

Parengta techninė
dokumentacija
Rekonstruotos arba įrengtos
gatvės, km
Restauruoti arba įrengti tiltai,
m

Modernizuoti šiaurės–pietų
transporto koridorių gatvių tinklą:
rekonstruoti Minijos g. nuo Baltijos
pr. iki Jūrininkų pr.;
rekonstruoti Tilžės g. nuo Šilutės
pl. iki geležinkelio pervažos,
pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir
Šilutės pl. sankryžą;
rekonstruoti Taikos pr. nuo Sausio
15osios g. iki Kauno g.;
nutiesti Taikos pr. 2-ą juostą nuo
Smiltelės g. iki Kairių g.;
nutiesti Šilutės pl. tęsinį iki pietinio
aplinkkelio

Parengta techninė
dokumentacija
Rekonstruotos arba įrengtos
gatvės, km
Rekonstruotos sankryžos

Modernizuoti šiaurinės miesto
dalies gatvių tinklą:
rekonstruoti įvažiuojamąjį kelią į
miestą per Tauralaukį (Pajūrio g.);
rekonstruoti Utenos, Pakruojo,
Radviliškio, Rokiškio g. įrengiant
pratęsimą iki Šiaurės pr.;
rekonstruoti prioritetines
Tauralaukio gyvenamųjų kvartalų
gatves

Parengta techninė
dokumentacija
Rekonstruotos arba įrengtos
gatvės, km

2.1.2.11.

2.1.2.12.

2.1.2.13.
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2013–2020

2013–2020

2013–2020

Nr.

KMSA Investicijų
ir ekonomikos
departamentas, Lietuvos
automobilių kelių direkcija
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Įgyvendinimo
terminas

Atsakinga institucija

Modernizuoti rytų–vakarų krypties
gatvių tinklą:
rekonstruoti Joniškės g.;
nutiesti Statybininkų pr. tęsinį nuo
Šilutės pl. per LEZ teritoriją iki 141
kelio;
rekonstruoti Klemiškės g.;
įrengti Kauno gatvės tęsinį iki
Palangos plento

Parengta techninė
dokumentacija
Rekonstruotos arba įrengtos
gatvės, km

2013–2020

KMSA Investicijų
ir ekonomikos
departamentas, Lietuvos
automobilių kelių direkcija

2.1.2.15.

Pagerinti susisiekimą su
rekreacinėmis pajūrio teritorijomis:
rekonstruoti Pamario g. ir jos
priklausinius, pritaikant turizmui;
nutiesti kelią nuo Medelyno g. ties
Labrenciškėmis iki Girulių (Pamario
g.)

Parengta techninė
dokumentacija
Rekonstruotos arba įrengtos
gatvės, km

2013–2020

KMSA Investicijų
ir ekonomikos
departamentas

2.1.3. Uždavinys. Efektyviai naudoti ir vystyti inžinerinę infrastruktūrą
2.1.3.1.

Vystyti inžinerinę infrastruktūrą
intensyviai naudojamose
rekreacinėse pajūrio teritorijose ir
centrinėje miesto dalyje

Parengti teritorijų planavimo
dokumentai ir techninė
dokumentacija
Įrengta tinklų, km
Prijungtų prie centralizuotų
nuotekų surinkimo tinklų
viešųjų tualetų skaičius

2013–2020

KMSA Urbanistinės plėtros
departamentas, Miesto
ūkio departamentas, AB
„Klaipėdos vanduo“

2.1.3.2.

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

Sukurtas duomenų bankas

2013–2020

KMSA Urbanistinės plėtros
departamentas

2.1.3.3.

Parengti naują Klaipėdos miesto
vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros plėtros
specialųjį planą

Parengtas specialusis planas

2013–2015

KMSA, AB „Klaipėdos
vanduo“

2.1.3.4.

Plėsti vandentiekio ir nuotekų
tinklus sodininkų bendrijų
teritorijose

Įrengti vandentiekio ir nuotekų 2013–2020
tinklai „Dobilo“, „Inkaro“,
„Ramunės“, „Baltijos“, „Renetos“,
„Švyturio“ sodų teritorijose,
teritorijų skaičius ir sąrašas

KMSA, AB „Klaipėdos
vanduo“

2.1.3.5.

Vykdyti vandentiekio ir nuotekų
tinklų plėtrą gyvenamuosiuose
kvartaluose

Įrengti vandentiekio ir
nuotekų tinklai Labrenciškės,
Labrencų Dvaro g. kvartaluose;
teritorijoje nuo Liepų g. į
šiaurę link Tauralaukio; Rimkų
gyvenvietės pietinėje dalyje;
Kalotės kvartale Klaipėdos
mieste; Paupio kvartale nuo
Jaunystės g. iki Klemiškės g.;
Jūrininkų pr. ir Mogiliovo g.
tęsinyje; kvartale tarp Taikos
pr., Jūrininkų pr., Varpų g.
ir Laukininkų g.; Jungų g.,
Kapitonų g.; Ajerų g., Salos g.,
Ratilų g.; Tauralaukio kvartale
Gabijos g., Medeinos g.,
Austėjos g., Laukpačio g.; nuo
Vėjo g. iki Klaipėdos m. ribos
sudarant galimybę prisijungti
Aukštkiemių k.; kvartale tarp
Šiaurės pr. ir Kosmonautų kv.;
Žardupės g.; teritorijų skaičius
ir sąrašas

KMSA, AB „Klaipėdos
vanduo“

KMSA Investicijų
ir ekonomikos
departamentas

KMSA Investicijų
ir ekonomikos
departamentas

Priemonės įgyvendinimo
rodiklis

2.1.2.14.

KMSA Miesto ūkio
departamentas
KMSA Miesto ūkio
departamentas,
Investicijų ir ekonomikos
departamentas

Priemonė

2013–2020
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Nr.

Priemonės įgyvendinimo
rodiklis

Priemonė

Įgyvendinimo
terminas

Atsakinga institucija

2.1.3.6.

Rekonstruoti pritekėjimo kolektorių
iš pietinės LEZ dalies į 19 nuotekų
siurblinę

Parengtas techninis projektas, 2013–2020
vnt.
Atlikta rekonstrukcija, obj. skaičius

KMSA, AB „Klaipėdos
vanduo“

2.1.3.7.

Atlikti vandentiekio ir buitinių
nuotekų tinklų, kurių savininkas
nežinomas, teisinę registraciją

Tinklų, kuriems atlikta teisinė
registracija, kiekis

2013–2020

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

Įsigyta tinklų, km

Plėtoti (statyti) naujus vandens
tiekimo ir nuotekų šalinimo
objektus, jei užsakovas ne viešasis
vandens tiekėjas ar savivaldybė,
tik esant trišalei savivaldybės,
viešojo vandens tiekėjo ir užsakovo
(objekto statytojo) sutarčiai

Pastatyta tinklų privačių
investuotojų lėšomis, km

2.1.3.8.

2.1.3.9.

Įgyvendinimo
terminas

Atsakinga institucija

2018–2020

AB „Klaipėdos energija“

KMSA, AB „Klaipėdos
vanduo“

Parengta techninė
dokumentacija
Įrengta infrastruktūra, objektų
skaičius

2.1.3.16.

Parengtas arba atnaujintas
planas

2013–2020

KMSA

2013–2020

KMSA, AB „Klaipėdos
vanduo“

Peržiūrėti ir pagal poreikį atnaujinti
arba parengti naują šilumos ūkio
specialųjį planą

2.1.3.17.

Įrengti požemines ir pusiau
požemines komunalinių atliekų
ir antrinių žaliavų surinkimo
konteinerių aikšteles

Įrengtų aikštelių skaičius

2013–2020

KMSA, KRATC

2013–2020

KMSA, AB „Klaipėdos
vanduo“

2.1.3.18.

Iškelti aukštos įtampos oro liniją,
einančią per Klaipėdos universiteto
teritoriją

Parengtas projektas
Iškelta linija

2013–2014

Klaipėdos universitetas

2.1.3.19.

Plėsti kapinių infrastruktūrą
siekiant užtikrinti miesto poreikius
atitinkantį laidojimo vietų skaičių

Parengti teritorijų planavimo
dokumentai
Atlikta statybos darbų

2013-2020

KMSA Miesto ūkio
departamentas,
Urbanistinės plėtros
departamentas,
Investicijų ir ekonomikos
departamentas

2013–2020

KMSA, AB „Klaipėdos
vanduo“

2.1.3.11.

Pastatyti Klaipėdos m. nuotekų
valykloje susidariusio dumblo
utilizacijos įrenginius

Parengtas projektas
Pastatytų įrenginių skaičius

2013–2020

KMSA, AB „Klaipėdos
vanduo“

2.1.3.12.

Įrengti Klaipėdos m. nuotekų
valykloje sukaupto nestabilizuoto
dumblo saugojimo kaupyklą

Parengta techninė
dokumentacija
Įrengta kaupykla

2013–2020

KMSA, AB „Klaipėdos
vanduo“

2.1.3.13.

Plėsti lietaus nuotakyno sistemas,
rekonstruoti senus ir įrengti naujus
nuotekų surinkimo ir valymo
įrenginius

Išplėtotos lietaus nuotakyno
sistemos Trinyčių, Tauralaukio,
Mažojo Kaimelio, Plytinės,
Paupio, Rimkų, Labrenciškių
gyvenamuosiuose rajonuose;
Girulių gyvenamojo rajono
vakarinėje ir rytinėje dalyse,
Smeltės, Kalotės, Medelyno
gyvenamuosiuose rajonuose,
gyvenamųjų teritorijų skaičius
ir sąrašas
Pastatytų paviršinių nuotekų
valymo įrenginių skaičius
Rekonstruotų lietaus baseinų
skaičius ir sąrašas
Sutvarkytų paviršinių nuotekų
sistemos probleminių taškų
skaičius ir sąrašas
Rekonstruotų nuotekų
surinkimo ir valymo įrenginių
skaičius
Įrengtų nauji nuotekų
surinkimo ir valymo įrenginių
skaičius
Įgyvendintų bandomųjų
lietaus nuotekų kaupyklų
projektų naujai užstatomuose
kvartaluose skaičius

2013–2020

KMSA, AB „Klaipėdos
vanduo“

Prie centralizuotų šildymo
sistemų prisijungusių naujai
statomų pastatų skaičius

2013–2020
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Priemonės įgyvendinimo
rodiklis

Šiaurinėje miesto dalyje pastatyti
naują šilumos šaltinį

Pastatyti antrą nuotekų spaudiminę Parengtas projektas
liniją iš Klaipėdos m. į Klaipėdos m. Nutiesta tinklų, km
nuotekų valymo įrenginius

Skatinti gyventojus prisijungti
prie esamų centralizuotų šildymo
sistemų

Priemonė

2.1.3.15.

2.1.3.10.

2.1.3.14.

Nr.

KMSA, AB „Klaipėdos
energija“

K L A I P Ė D O S M I E S T O S AV I VA L D Y B Ė S 2 0 1 3 – 2 0 2 0 M E T Ų S T R AT E G I N I S P L Ė T R O S P L A N A S

2.2. Tikslas. Koordinuoti miesto plėtros veiksmus
Nr.

Priemonė

Priemonės įgyvendinimo
rodiklis

Įgyvendinimo
terminas

Atsakinga institucija

2.2.1. Uždavinys. Subalansuoti miesto ir uosto plėtrą
2.2.1.1.

Siekti ilgalaikių susitarimų dėl
abipusiškai miestui ir uostui
reikalingos infrastruktūros vystymo ir
gyvenimo kokybės mieste augimo

Pasirašytos bendradarbiavimo
sutartys (susitarimai)
Parengtas uosto plėtros planas
Sudaryta programa

2013–2020

KMSA, KVJUD, verslininkai

2.2.1.2.

Plėtoti bendrus poreikius
atitinkančią susisiekimo
infrastruktūrą:
parengti galimybių studiją ir
projektinius pasiūlymus dėl Švyturio
g. rekonstrukcijos;
modernizuoti Klaipėdos valstybinio
jūrų uosto centrinio įvado jungtį
rekonstruojant Baltijos pr. su
žiedinėmis sankryžomis;
įrengti dviejų lygių sankryžą tarp
Vilniaus g. ir Pramonės g.;
nutiesti pietinę jungtį tarp
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir
IXB transporto koridoriaus

Parengta techninė
dokumentacija
Rekonstruotų arba įrengtų
sankryžų skaičius
Rekonstruotų / įrengtų gatvių
ilgis, km

2013–2020

KVJUD, uosto įmonės,
Lietuvos automobilių kelių
direkcija, KMSA

2.2.1.3.

Parengti uosto transporto
vidinio judėjimo Nemuno gatve
infrastruktūros vystymo planą

Parengtas planas
Įgyvendinta priemonių, proc.

2013–2020

KVJUD

2.2.1.4.

Pradėti Smeltės pusiasalio
plėtros parengiamuosius darbus,
parengiant galimybių studiją ir
koncepcinį plėtros modelį

Parengta galimybių studija ir
koncepcinis plėtros modelis

2016–2020

KVJUD

2.2.1.5.

Parengti galimybių studiją, siekiant
išsiaiškinti maksimalius Klaipėdos
uosto įplaukos ir laivybos kanalo
parametrus, ir atlikti joje numatytus
darbus

Parengta galimybių studija ir
atlikti joje numatyti darbai

2013–2019

KVJUD

K L A I P Ė D O S M I E S T O S AV I VA L D Y B Ė S 2 0 1 3 – 2 0 2 0 M E T Ų S T R AT E G I N I S P L Ė T R O S P L A N A S
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Nr.

Priemonės įgyvendinimo
rodiklis

Priemonė

Įgyvendinimo
terminas

Atsakinga institucija

2.2.2. Uždavinys. Planavimo procese skatinti integruotumą, inovatyvumą ir socialinę atsakomybę už
miesto teritorijų vystymą bei priežiūrą
2.2.2.1.

Bendradarbiaujant su aplinkinėmis
savivaldybėmis spręsti priemiesčio
teritorijų integravimo klausimus

Pasirašytų bendradarbiavimo
sutarčių skaičius
Įgyvendintų bendrų projektų
skaičius
Miesto plotas, kv. m

2013–2020

KMSA, Klaipėdos miesto
savivaldybės taryba,
aplinkinės savivaldybės

2.2.2.2.

Diegti universalaus dizaino
(prieinamumo ir patogumo visoms
visuomenės grupėms) principus
planuojant teritorijas, atnaujinant ir
statant naujus objektus

Naujai įrengtų objektų,
pritaikytų visoms visuomenės
grupėms, skaičius
Atnaujintų objektų, pritaikytų
visoms visuomenės grupėms,
skaičius

2013–2020

KMSA Urbanistinės plėtros
departamentas

Taikyti ekonominio skatinimo
priemones asmenims,
prisidedantiems prie investicinių
miesto aplinkos tvarkymo projektų

Parengtas ir patvirtintas
2013–2020
ekonominių skatinimo
priemonių asmenims,
prisidedantiems prie
investicinių aplinkos tvarkymo
projektų, įgyvendinimo planas
Įgyvendintų plane numatytų
priemonių skaičius ir dalis, proc.

KMSA Investicijų
ir ekonomikos
departamentas, Finansų ir
turto departamentas

Parengtų ir patvirtintų detaliųjų 2013–2020
planų skaičius
Suformuota ir priskirta žemės
sklypų, ha

KMSA Urbanistinės plėtros
departamentas

2.2.2.3.

2.2.2.4.

2.2.2.5.

2.2.2.6.

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

Sukurti struktūrą, kurios veikla
Sukurta struktūra
būtų orientuota į miesto teritorijų
kompleksinio vystymo koordinavimą,
miesto ir privačių investuotojų
interesų suderinimą vystant teritorijas
ir kooperuojant lėšas

2013–2020

Diegti elektronines priemones
Asmenų, besinaudojančių
teritorijų planavimo bei visuomenės e. paslaugomis, dalis visų
informavimo procesuose
interesantų struktūroje

2013–2020

KMSA Urbanistinės
plėtros departamentas,
Informavimo ir e. paslaugų
skyrius

Priemonės įgyvendinimo
rodiklis

Priemonė

Įgyvendinimo
terminas

2.3.1.1.

2.3.1.2.
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Planuoti ir įrengti apsauginius ir
rekreacinius želdynus

Užtikrinti gamtinių vertybių
apsaugą kuriant ir atnaujinant
infrastruktūrą pajūrio ruože

Įrengtų apsauginių želdynų
plotas, ha;
iš jų – pietinėje miesto dalyje
tarp gyvenamųjų kvartalų ir
pramonės teritorijų; uosto
teritorijoje – panaudojant
statinių stogus arba šalia uosto
esančiose miesto teritorijose
Įrengtų rekreacinių želdynų
plotas, ha

2013–2020

Įrengta infrastruktūros objektų
Parengtų ir įgyvendintų jūrinių
krantų ir paplūdimių atkūrimo
bei stabilizavimo projektų
skaičius

2013–2020

KMSA Investicijų
ir ekonomikos
departamentas, Miesto
ūkio departamentas

KMSA Miesto ūkio
departamentas

K L A I P Ė D O S M I E S T O S AV I VA L D Y B Ė S 2 0 1 3 – 2 0 2 0 M E T Ų S T R AT E G I N I S P L Ė T R O S P L A N A S

Priemonės įgyvendinimo
rodiklis

Įgyvendinimo
terminas

Atsakinga institucija

Atnaujinti ir plėtoti miesto parkus:
vystyti Poilsio parko infrastruktūrą;
sutvarkyti Trinyčių parko
infrastruktūrą;
plėtoti Sąjūdžio parko
infrastruktūrą;
įrengti naują parką prie Smeltalės
upės (ruože nuo Minijos g. iki
Jūrininkų pr.);
sutvarkyti Skulptūrų parką

Sutvarkytų arba naujai įrengtų
parkų bei želdynų skaičius
Sutvarkytų arba naujai įrengtų
parkų bei želdynų plotas, ha

2013–2020

KMSA Investicijų
ir ekonomikos
departamentas, Miesto
ūkio departamentas

2.3.1.4.

Išvalyti užterštus ir rekultivuoti
apleistus vandens telkinius, vykdyti
jų stebėseną

Išvalytų vandens telkinių
skaičius
Rekultivuotų vandens telkinių
skaičius

2013–2020

KMSA Miesto ūkio
departamentas,
Investicijų ir ekonomikos
departamentas

2.3.2. Uždavinys. Diegti energijos taupymo ir atsinaujinančių energijos išteklių sistemas
2.3.2.1.

Parengti ir įgyvendinti
atsinaujinančių energijos šaltinių
panaudojimo plėtros planą

Parengtas planas
Įgyvendintų priemonių dalis,
proc.

2.3.2.2.

Skatinti diegti energijos taupymo
ir atsinaujinančių energijos išteklių
sprendimus statant naujus viešosios
paskirties pastatus

Viešosios paskirties pastatų,
2013–2020
kuriuos statant įdiegti energijos
taupymo ir atsinaujinančių
energijos išteklių sprendimai,
skaičius

KMSA Investicijų
ir ekonomikos
departamentas

2.3.2.3.

Renovuoti viešosios paskirties
pastatus didinant energijos
vartojimo efektyvumą

Viešosios paskirties pastatų,
kuriuose padidintas energijos
vartojimo efektyvumas, skaičius

2013–2020

KMSA Investicijų
ir ekonomikos
departamentas

2.3.2.4.

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

Paremtų DNSB skaičius

2013–2020

KMSA Miesto ūkio
departamentas

2.3.2.5.

Gerinti Klaipėdos miesto viešųjų
erdvių apšvietimo efektyvumą ir
kokybę

Numatytų įrengti tinklų ilgis, km 2013–2018
Veikiančių šviestuvų skaičius
Veikiančių šviestuvų dalis, proc.
Įrengta apšvietimo reguliavimo
įtaisų kiekis

2.3.2.6.

Rekonstruoti AB „Klaipėdos
Atlikta rekonstrukcija
energija“ Klaipėdos rajoninę katilinę,
įrengiant naują biokuro katilą su
kondensaciniu ekonomaizeriu

2013–2015

AB „Klaipėdos energija“

2.3.2.7.

Kasmet rekonstruoti ne mažiau
kaip po 5 km termofikacinių
šilumos tiekimo tinklų, panaudojant
poliuretano izoliacija izoliuotus
vamzdynus

Rekonstruota tinklų, km

2013–2016

AB „Klaipėdos energija“

2.3.2.8.

Parengti viešojo transporto –
elektrobusų plėtros Klaipėdos
mieste programą

Parengta programa

2013–2014

Klaipėdos universitetas

2.3.2.9.

Didinti ekologiško kuro naudojimą
miesto viešajame transporte

Įsigytų ekologiškų viešojo
transporto priemonių,
naudojančių gamtines dujas,
skaičius ir dalis, proc.

2013–2020

KMSA Miesto ūkio
departamentas,
Investicijų ir ekonomikos
departamentas, VšĮ
„Klaipėdos keleivinis
transportas“, kt. Klaipėdos
m. keleivių vežėjai

Atsakinga institucija

2.3.1. Uždavinys. Užtikrinti žaliųjų miesto plotų vystymą

Priemonė

2.3.1.3.

KMSA

2.3. Tikslas. Tapti aplinkai nekenksmingu, žaliuoju miestu
Nr.

Nr.

2013–2020

K L A I P Ė D O S M I E S T O S AV I VA L D Y B Ė S 2 0 1 3 – 2 0 2 0 M E T Ų S T R AT E G I N I S P L Ė T R O S P L A N A S

KMSA Miesto ūkio
departamentas

KMSA Miesto ūkio
departamentas, UAB
„Gatvių apšvietimas“
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Nr.

Priemonės įgyvendinimo
rodiklis

Priemonė

Įgyvendinimo
terminas

Atsakinga institucija

2.4.1.6.

2.3.3. Uždavinys. Vykdyti prevencines aplinkosaugos priemones
2.3.3.1.

2.3.3.2.

2.3.3.3.

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

Įgyvendintų priemonių sąrašas

Vykdyti visuomenės aplinkosauginį
švietimą

Sukurtas nuolat veikiantis
2013–2020
interneto tinklalapis apie
aplinkos kokybę
Surengtų aplinkosauginio
švietimo priemonių skaičius
Suorganizuotų aplinkos
tvarkymo akcijų skaičius
Priimtas sprendimas dėl mokesčio
už atliekų išvežimą antrines
žaliavas rūšiuojantiems paslaugų
vartotojams sumažinimo

KMSA Miesto ūkio
departamentas

Įgyvendintų visuomenės
informavimo priemonių
skaičius
Įrengtų fizinių triukšmo
prevencijos priemonių skaičius

KMSA Socialinių
reikalų departamentas,
Investicijų ir ekonomikos
departamentas

Vykdyti triukšmo prevencijos
priemones

2013–2020

Nr.

KMSA Miesto ūkio
departamentas

Priemonės įgyvendinimo
rodiklis

Priemonė

Sutvarkyti ir pritaikyti visuomenės
Sutvarkytos teritorijos, ha
rekreaciniams poreikiams Smeltalės
upės žiočių teritoriją

2013–2020

Įgyvendinimo
terminas

Centrinės miesto dalies zonose prie
vandens (jūros, marių, Danės upės)
teikti pirmenybę daugiafunkcės
paskirties teritorijų vystymui

Teritorijų, kurių pakeista
paskirtis, kiekis, ha
Įgyvendintų konversijos
projektų sąrašas

2013–2020

KMSA Urbanistinės plėtros
departamentas

2.4.1.2.

Sutvarkyti ir pritaikyti visuomenės
arba rekreaciniams poreikiams
Danės upės slėnio ir žiočių
teritorijas; Danės upę pritaikyti
laivybai, rekonstruoti Danės
upės krantines nuo Biržos tilto iki
Mokyklos gatvės tilto

Parengtų techninių projektų
skaičius
Sutvarkytos teritorijos, ha

2013–2020

KMSA Urbanistinės
plėtros departamentas,
Investicijų ir ekonomikos
departamentas

Kartu su regiono savivaldybėmis
dalyvauti sukuriant rekreacinių
uostų, pritaikytų šiuolaikinei laivybai
ir poilsiui, tinklą Kuršių marių
pakrantės ruože

Parengtų techninių projektų
skaičius
Įrengtų rekreacinių uostų
skaičius
Veikiančių rekreacinės laivybos
linijų skaičius

2013–2020

Efektyviai panaudoti rekreacinę
zoną prie marių pietinėje miesto
dalyje, įrengiant mažųjų laivelių
prieplauką ir kitą vandens
turizmo, sporto ir aktyvaus poilsio
infrastruktūrą

Įrengta mažųjų laivelių
prieplauka
Parengti techniniai projektai
Pastatytų ar įrengtų
vandens turizmo ir sporto
infrastruktūros objektų skaičius

2013-2015

Kurti smulkiajam ir vidutiniam
žuvų verslui reikalingą uosto
infrastruktūrą: užtikrinti pakankamą
vietų skaičių mažųjų priekrantės
laivų švartavimuisi prieplaukose,
sudaryti sąlygas mažmeninei
prekybai šviežia žuvimi

Vietų skaičius mažųjų
priekrantės laivų švartavimuisi
uoste (palyginti su bendru
laivų skaičiumi)
Rekonstruota krantinė, km

2013–2020

2.4.1.5.

32

2013–2020

Atsakinga institucija

KMSA Urbanistinės
plėtros departamentas,
Investicijų ir ekonomikos
departamentas

Regeneruoti Klaipėdos senamiestį,
skatinant kultūros ir verslų veiklų
vystymą

2.4.2.2.

Atnaujinti gyvenamąjį kvartalą tarp Parengtas detalusis planas
2014–2020
Taikos pr., Bangų g., Šilutės pl. ir
Parengtų techninių projektų
Kauno g.
skaičius
Renovuotų daugiabučių namų
skaičius
Atnaujintų arba įrengtų
automobilių stovėjimo aikštelių
skaičius
Įrengtų vaikų žaidimo aikštelių
skaičius
Atnaujintų arba sutvarkytų
viešųjų erdvių skaičius

KMSA Investicijų
ir ekonomikos
departamentas,
Urbanistinės plėtros
departamentas, Miesto
ūkio departamentas

2.4.2.3.

Atnaujinti kvartalą tarp Danės g.,
Artojo g., Joniškės g., Bangų g.,
Galinio Pylimo g., Sukilėlių g., Tomo
g., Aukštosios g. ir Daržų g.

Parengtas detalusis planas
2014–2020
Parengtų techninių projektų
skaičius
Renovuotų daugiabučių namų
skaičius
Atnaujintų arba įrengtų
automobilių stovėjimo aikštelių
skaičius
Įrengtų vaikų žaidimo aikštelių
skaičius
Atnaujintų arba sutvarkytų
viešųjų erdvių skaičius

KMSA Investicijų
ir ekonomikos
departamentas,
Urbanistinės plėtros
departamentas, Miesto
ūkio departamentas

2.4.2.4.

Atnaujinti miesto centre esančius
fontanus įrengiant šviesos
instaliacijas ar kt. efektus

Atnaujintų fontanų skaičius

2014–2020

KMSA Investicijų
ir ekonomikos
departamentas,
Urbanistinės plėtros
departamentas, Miesto
ūkio departamentas

2.4.2.5.

Atnaujinti gyvenamųjų kvartalų
centrines aikštes ir kitas viešąsias
erdves

Parengtų techninių projektų
2014–2020
skaičius
Atnaujintų aikščių ir kitų
viešųjų erdvių skaičius ir sąrašas

KMSA Investicijų
ir ekonomikos
departamentas,
Urbanistinės plėtros
departamentas, Miesto
ūkio departamentas

2.4.2.6.

Atnaujinti Atgimimo aikštės
teritoriją

Parengta techninių projektų,
vnt.
Sutvarkyta teritorija, kv. m

2014–2020

KMSA Investicijų
ir ekonomikos
departamentas,
Urbanistinės plėtros
departamentas, Miesto
ūkio departamentas

2.4.2.7.

Skatinti automobilių stovėjimo
vietų ir aikštelių įrengimą
miegamuosiuose rajonuose

Įrengtų automobilių stovėjimo
vietų skaičius

2014–2020

KMSA Investicijų
ir ekonomikos
departamentas, Miesto
ūkio departamentas

Atsakinga institucija

2.4.1.1.

2.4.1.4.

Įgyvendinimo
terminas

2.4.2.1.

2.4.1. Uždavinys. Pritaikyti bendruomenės poreikiams teritorijas prie vandens

2.4.1.3.

Priemonės įgyvendinimo
rodiklis

2.4.2. Uždavinys. Skatinti centrinės miesto dalies ir gyvenamųjų kvartalų regeneravimą bei plėtrą

2.4. Tikslas. Didinti miesto patrauklumą
Nr.

Priemonė

KMSA Investicijų
ir ekonomikos
departamentas

KVJUD, KMSA

Senamiestyje naujai veiklą
2013–2020
pradėjusių vykdyti verslininkų ir
menininkų skaičius

2013 –2020

Žvejų asociacijos, KMSA,
AB „Klaipėdos laivų
remontas“, KVJUD
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Nr.

Priemonės įgyvendinimo
rodiklis

Priemonė

2.4.2.8.

Diegti aukšto lygio paslaugų ir
infrastruktūros parametrus miesto
paplūdimiuose ir kitose poilsio
zonose

Kompleksiškai sutvarkytų arba
naujai įrengtų poilsio zonų
skaičius ir sąrašas
Kompleksiškai sutvarkytų
arba atnaujintų paplūdimių
ruožų, kuriuose įrengti takai,
dušai, viešieji tualetai ir kiti
poilsio infrastruktūros objektai,
skaičius ir sąrašas

2.4.2.9.

Atlikti mieste esančių sodų teritorijų Parengta galimybių studija
vystymo perspektyvų analizę su
ekonominiais paskaičiavimais

Įgyvendinimo
terminas

Atsakinga institucija

2013–2020

KMSA Urbanistinės
plėtros departamentas,
Investicijų ir ekonomikos
departamentas

2013–2020

KMSA Investicijų
ir ekonomikos
departamentas,
Urbanistinės plėtros
departamentas

2.4.3. Uždavinys. Efektyviai naudoti turimą paveldą
2.4.3.1.

Parengti savivaldybės paveldo
apsaugos strategiją (kryptis)

Parengta strategija (kryptys)

2013–2020

KMSA Urbanistinės plėtros
departamentas

2.4.3.2.

Vykdant kultūros paveldo
prevencinę apsaugą tvarkyti
savivaldybės kultūros paveldo
objektus, skatinti kultūros paveldo
objektų valdytojus ir naudotojus
tinkamai prižiūrėti ir naudoti
kultūros paveldo objektus

Sutvarkytų kultūros paveldo
objektų skaičius
Sutvarkytų fasadų skaičius

2013–2020

KMSA Urbanistinės
plėtros departamentas,
Investicijų ir ekonomikos
departamentas, Miesto
ūkio departamentas

2.4.3.3.

Pagal parengtus techninius
projektus sutvarkyti miesto
teritorijoje esančius piliakalnius ir
istorines miesto kapines

Parengtų techninių projektų
skaičius
Sutvarkytų piliakalnių skaičius
Sutvarkytų kapinių skaičius

2013–2020

KMSA Urbanistinės
plėtros departamentas,
Investicijų ir ekonomikos
departamentas, Miesto
ūkio departamentas

2.4.3.4.

Parengti buvusių karinės paskirties
objektų pajūryje (bunkerių,
zenitinių pabūklų lizdų) pritaikymo
kultūros ir rekreacijos reikmėms
detaliuosius planus

Objektų, kurių nuosavybė
įteisinta, skaičius
Parengtų detaliųjų planų
skaičius

2013–2020

KMSA Urbanistinės plėtros
departamentas

2.4.3.5.

Atkurti Šv. Jono bažnyčios pastatą

Parengta techninė
dokumentacija
Atkurtas pastatas

2013–2020

Bažnyčios bendruomenė

2.4.3.6.

Restauruoti ir pritaikyti naujai
paskirčiai buvusios spirito-alaus
gamyklos statinių kompleksą
Herkaus Manto g. 38 / Šaulių g. 25

Parengtas teritorijos detalusis
planas
Parengta techninė
dokumentacija
Restauruotų pastatų, pritaikant
juos naujai paskirčiai, skaičius
Įrengtų automobilių stovėjimo
aikštelių skaičius

2013–2020

Pastatų savininkai
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III PRIORITETAS. MIESTO
KONKURENCINGUMO DIDINIMAS

3.1. Tikslas. Kurti verslui palankią aplinką
Nr.

Priemonės įgyvendinimo
rodiklis

Priemonė

Įgyvendinimo
terminas

Atsakinga institucija

3.1.1. Uždavinys. Skatinti verslumą
3.1.1.1.

Skleisti verslumo idėjas tarp
mokinių, studentų ir jaunimo

Suorganizuotų renginių
skaičius

2013–2020

KMSA Ugdymo ir
kultūros departamentas,
Investicijų ir ekonomikos
departamentas, jaunimo
reikalų koordinatorius,
švietimo ir mokslo įstaigos

3.1.1.2.

Periodiškai vykdyti Klaipėdos
miesto verslo aplinkos tyrimus

Suformuota verslo aplinkos
stebėsenos sistema
Teikiamos ataskaitos

2013–2020

KMSA Investicijų
ir ekonomikos
departamentas

3.1.1.3.

Skatinti projektus, gerinančius
smulkiojo ir vidutinio verslo sąlygas
Klaipėdos mieste

Bendradarbiavimo sutarčių
skaičius
Įgyvendintų projektų skaičius

2014-2020

KMSA Investicijų
ir ekonomikos
departamentas,
asocijuotos verslo
struktūros

3.1.1.4.

Siekiant gerinti verslininko įvaizdį,
įsteigti verslo nominacijas

Sukurti ir patvirtinti nominacijų 2013–2020
nuostatai
Kasmet organizuojami
apdovanojimai

KMSA Investicijų
ir ekonomikos
departamentas,
asocijuotos verslo
struktūros

3.1.2. Uždavinys. Sudaryti sąlygas pramonės ir kitų verslų plėtrai
3.1.2.1.

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

Įrengta geležinkelio atšaka iki
2013–2020
Pramonės g., km
Įrengtų 10 kV skirstomųjų
punktų skaičius
Rekonstruotos Metalo, Verslo,
Kretainio g., km
Įrengti lietaus nuotekų tinklai, km
Įrengta magistralinė šilumos
trasa, km
Įrengtas pėsčiųjų ir dviračių
takų tinklas, km
Įrengtų viešojo transporto
infrastruktūros objektų skaičius

KMSA, Klaipėdos LEZ
valdymo bendrovė

3.1.2.2.

Skatinti verslo ir pramonės plėtrai
numatytų teritorijų įsisavinimą

Suplanuotų ar įsisavintų
teritorijų dalis, ha

2013–2020

KMSA Investicijų
ir ekonomikos
departamentas, Klaipėdos
LEZ valdymo bendrovė

3.1.2.3.

Skatinti logistikos centrų kūrimąsi

Įsteigtų logistikos centrų
skaičius

2013–2020

LR susisiekimo ministerija,
AB „Lietuvos geležinkeliai“,
KVJUD

3.1.2.4.

Įkurti verslo inkubatorių siekiant
gerinti verslo sąlygas mieste

Įsteigtas inkubatorius
Inkubatoriuje veikiančių SVV
subjektų skaičius

2013–2020

KMSA, socialiniaiekonominiai partneriai

3.1.3. Uždavinys. Plėtoti savivaldos, mokslo ir verslo subjektų partnerystę
3.1.3.1.

Sukurti reguliariai veikiančią
Suorganizuotų susitikimų
diskusijų erdvę tarp mokslo, verslo ir (forumų, apskritojo stalo
viešojo sektorių dalyvių
diskusijų) skaičius
Suorganizuotas metinis
tematinis renginys

2013–2020

KMSA Investicijų ir
ekonomikos departamentas,
asocijuotos verslo struktūros,
aukštojo mokslo įstaigos,
profesinio rengimo įstaigos

3.1.3.2.

Bendradarbiauti taikomųjų
teritorinių tyrimų srityje

2013–2020

KMSA, aukštosios
mokyklos, asocijuotos
verslo struktūros

Įgyvendintų bendrų projektų
skaičius
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Nr.
3.1.3.3.

Priemonės įgyvendinimo
rodiklis

Priemonė

Taikyti viešojo ir privataus sektoriaus Viešųjų projektų, kurie
partnerystės principus teikiant
grindžiami VPP principu,
viešąsias paslaugas
skaičius ir sąrašas

Įgyvendinimo
terminas

2013–2020

Atsakinga institucija

KMSA Investicijų
ir ekonomikos
departamentas, Finansų ir
turto departamentas

Nr.

3.1.4.2.

3.1.4.3.

Atnaujinti ir įgyvendinti miesto
rinkodaros strategiją atsižvelgiant
į stebėsenos rezultatus ir aktualius
pokyčius rinkose

Atnaujinta strategija, miesto
prekės ženklas ir įgyvendinimo
stebėsenos tvarka
Strategijoje numatytų ir per
metus įgyvendintų priemonių
sąrašas bei dalis, proc.

Rengti ir platinti informaciją apie
miesto investicinę aplinką ir
investicinius projektus, prisistatyti
tiksliniuose nacionaliniuose ir
tarptautiniuose renginiuose

Suformuotų investicinių paketų 2013–2020
skaičius; sukurta investicinių
objektų duomenų bazė
Informacinių leidinių skaičius
Informacijos platinimo kanalų
skaičius ir sąrašas
Informacinių pranešimų ir
straipsnių apie Klaipėdos
miesto ekonomikos galimybes
skaičius
Parodų ir kitų renginių, kuriose
pristatytos investavimo
Klaipėdoje galimybės, skaičius
Organizuotų verslo delegacijų
vizitų skaičius

Didinti Klaipėdos miesto
Sausumos, oro ir vandens
pasiekiamumą įvairiomis transporto transporto maršrutų (krypčių)
rūšimis
iš Klaipėdos miesto skaičius

2013–2014
2014–2020

2013–2020

KMSA Investicijų
ir ekonomikos
departamentas, KEPA

KMSA Investicijų
ir ekonomikos
departamentas,
asocijuotos verslo
struktūros, KEPA, KMTP,
Klaipėdos LEZ valdymo
bendrovė

KMSA, Klaipėdos miesto
viešojo ir privataus
sektoriaus atstovai

Nr.

Priemonė

Įgyvendinimo
terminas

Atsakinga institucija

3.2.1.2.

Atkurti Klaipėdos piliavietę bei
pritaikyti kultūros ir turizmo
poreikiams

Parengtų techninių projektų
skaičius
Rekonstruotų, įrengtų
infrastruktūros objektų skaičius

2013–2015

Įrengti turizmo maršruto „Karalienės Įrengtų infrastruktūros objektų
Luizės keliais“ infrastruktūrą
skaičius

2013–2020

KMSA Investicijų
ir ekonomikos
departamentas
KMSA Investicijų
ir ekonomikos
departamentas,
Urbanistinės plėtros
departamentas, KTKIC

3.2.1.3.

Įrengti turizmo infrastruktūrą
Smiltynėje, Antrojoje Melnragėje,
Giruliuose

Sutvarkytų ir įrengtų
infrastruktūros objektų skaičius
Atkurta smuklė ir įrengtas
kempingas Smiltynėje

2013–2020

KMSA Investicijų ir
ekonomikos departamentas,
Urbanistinės plėtros
departamentas

3.2.1.4.

Siekti Mėlynosios vėliavos statuso
Girulių ir Smiltynės paplūdimiams

Paplūdimiams suteiktas
Mėlynosios vėliavos statusas

2013–2020

KMSA Investicijų
ir ekonomikos
departamentas, Miesto
ūkio departamentas

3.2.1.5.

Įkurti jūros teikiamų pramogų,
pažinimo ir sveikatingumo
kompleksą Kopgalyje

Įkurtas delfinų terapijos centras 2013–2020
Rekonstruotų muziejaus
akvariumo ekspozicijų skaičius
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Parengtas detalusis planas
2013–2020
Parengtas informacinis paketas
investuotojams
Surengtų pristatymų
skaičius parodose ir kituose
renginiuose

Atsakinga institucija

3.2.1.7.

Sutvarkyti senamiesčio ir istorinės
Parengtų techninių projektų
miesto dalies reprezentacinių
skaičius
viešųjų erdvių (Teatro, Turgaus,
Sutvarkytų aikščių skaičius
Atgimimo aikščių, Ferdinando ir kitų
skverų) infrastruktūrą pritaikant jas
turizmo reikmėms bei renginiams

2013–2020

KMSA Urbanistinės plėtros
departamentas, Miesto
ūkio departamentas,
Investicijų ir ekonomikos
departamentas, Finansų ir
turto departamentas

3.2.1.8.

Atlikti poreikio analizę dėl parodų ir
konferencijų turizmo perspektyvų
Klaipėdos mieste

2013–2020

Privataus sektoriaus
atstovai, KMSA
Investicijų ir ekonomikos
departamentas

Atlikta analizė

KMSA Investicijų
ir ekonomikos
departamentas,
Urbanistinės plėtros
departamentas

3.2.2. Uždavinys. Skatinti turizmo paslaugų specializaciją
3.2.2.1.

Stiprinti tarptautinių jūrinių renginių
(Jūros šventė, laivų paradas ir kt.),
regatų (Baltic Sprint Cup, Tall Ship
Race, Baltic Sail, Volvo Ocean Race ir
kt.) tradicijas

Suorganizuotų jūrinių renginių
skaičius
Suorganizuotų regatų skaičius
Atplaukusių burinių laivų
skaičius

2013–2020

KMSA Investicijų
ir ekonomikos
departamentas, Ugdymo
ir kultūros departamentas,
KTKIC, VšĮ „Klaipėdos
šventės“

3.2.2.2.

Sukurti ir viešinti pažintinius
maršrutus, integruoti juos į
tarptautinius kultūros ir turizmo
kelius

Sukurtų maršrutų skaičius
Numatytos ir įgyvendintos
viešinimo priemonės

2013–2020

KMSA Investicijų
ir ekonomikos
departamentas, Ugdymo
ir kultūros departamentas,
KTKIC

3.2.2.3.

Skatinti laivais keliaujančių turistų
pritraukimą į Klaipėdos miestą

Klaipėdoje apsilankiusių turistų, 2013–2020
keliaujančių keleiviniais laivais,
skaičius

KMSA Investicijų ir
ekonomikos departamentas,
KTKIC, KVJUD

3.2.3. Uždavinys. Gerinti miesto turistinį įvaizdį rinkodaros priemonėmis
3.2.3.1.

Periodiškai rengti, leisti ir platinti
Klaipėdą ir jos turizmo produktus
(įtraukiant ir svarbiausius Klaipėdos
regiono turizmo produktus)
pristatančius leidinius, skirtus
tikslinėms teritorijoms

Leidinių tiražas, tūkst. vnt.
Surengtų užsienio valstybių
žurnalistų priėmimų skaičius

3.2.3.2.

Įgyvendinti tikslines jūrinio turizmo
rinkodaros priemones

Jūrinio turizmo parodų, kuriose 2013–2020
dalyvauta, skaičius
Išleistų specializuotų jūrinio
turizmo leidinių skaičius

KMSA Investicijų
ir ekonomikos
departamentas, KTKIC, VšĮ
„Klaipėdos šventės“

3.2.3.3.

Pristatyti Klaipėdos miesto
turizmo galimybes tarptautinėse
parodose ir kituose renginiuose
bendradarbiaujant su regiono
savivaldybėmis

Tarptautinių parodų, kuriose
2013–2020
buvo pristatytos Klaipėdos
turizmo galimybės, skaičius
(tarp jų – bendrų su regiono
savivaldybėmis pristatymų)
Užmegztų kontaktų su užsienio
turizmo agentūromis skaičius
Parengtų informacinių paketų
skaičius (tarp jų – bendrų
su regiono savivaldybėmis
pristatymų)

KMSA Investicijų
ir ekonomikos
departamentas, KTKIC

3.2.1. Uždavinys. Formuoti strateginius turistų traukos centrus
3.2.1.1.

Įgyvendinimo
terminas

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

3.2. Tikslas. Plėtoti turizmo ir rekreacijos infrastruktūrą ir paslaugas
Priemonės įgyvendinimo
rodiklis

Priemonės įgyvendinimo
rodiklis

3.2.1.6.

3.1.4. Uždavinys. Skatinti investicijų pritraukimą
3.1.4.1.

Priemonė

2013–2020

KMSA Investicijų
ir ekonomikos
departamentas, KTKIC

Lietuvos jūrų muziejus, LR
kultūros ministerija, KMSA
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3.3. Tikslas. Formuoti Klaipėdos kultūrinį tapatumą, integruotą į Baltijos
jūros regiono kultūrinę erdvę
Nr.

Priemonės įgyvendinimo
rodiklis

Priemonė

Įgyvendinimo
terminas

Atsakinga institucija

3.3.1. Uždavinys. Stiprinti jūrinį tapatumą
3.3.1.1.

3.3.1.2.

3.3.1.3.

Rengti publikacijas ir reportažus
apie miesto jūrinę kultūrą vietos ir
užsienio žiniasklaidos priemonėms,
parengti kilnojamąją parodą apie
miesto jūrinę kultūrą ir pristatyti
šalyje

Parengtų publikacijų,
reportažų, interneto erdvėje
patalpintų straipsnių ir kitų
reprezentacinių priemonių
skaičius ir sąrašas
Renginių, kuriuose pristatyta
kilnojamoji paroda, skaičius

2013–2020

Bendradarbiaujant su mokslo,
verslo ir valstybinėmis įstaigomis
parengti ir įgyvendinti miesto
jūrinio paveldo tyrimų programą

Vykdytų tyrimų skaičius

2013–2020

Jūrinės kultūros ženklais, mažosios
architektūros formomis gerinti
miesto vizualinį vaizdą

Parengtų projektų skaičius
2013–2020
Įrengtų mažosios architektūros
objektų skaičius
Įgyvendintų tikslinių priemonių
skaičius

KMSA Ugdymo ir
kultūros departamentas,
Investicijų ir ekonomikos
departamentas,
Urbanistinės plėtros
departamentas, KU,
asocijuotos verslo
struktūros
KMSA Ugdymo ir
kultūros departamentas,
Investicijų ir ekonomikos
departamentas,
Urbanistinės plėtros
departamentas, Miesto
ūkio departamentas

Parengti Žvejų rūmų veiklos
koncepciją ir modernizuoti
infrastruktūrą

Parengta veiklos koncepcija
Parengta techninė
dokumentacija
Sutvarkyta infrastruktūra

2013–2020

3.3.2.2.

Išanalizuoti esamą bendruomenės
centrų ir bibliotekų struktūrą;
parengti ir įgyvendinti naują veiklos
koncepciją

Parengta veiklos koncepcija
Parengta techninė
dokumentacija
Sutvarkyta infrastruktūra,
objektų skaičius

2013–2020

KMSA Ugdymo ir
kultūros departamentas,
Investicijų ir ekonomikos
departamentas

3.3.2.3.

Sudaryti sąlygas naudotis
savivaldybės infrastruktūra
įgyvendinant visuomeninius
kultūrinius projektus

Patvirtinti konkurso nuostatai
Įgyvendinta projektų
Įstaigų, įgyvendinančių
kultūrinius projektus
savivaldybės infrastruktūroje,
skaičius

2013–2020

KMSA Ugdymo ir kultūros
departamentas, kultūros
įstaigos ir organizacijos

Parengti ir įgyvendinti dailės
palikimo išsaugojimo Klaipėdos
mieste koncepciją ir programą

Parengta dailės palikimo
išsaugojimo koncepcija
Parengta ir patvirtinta
dailės palikimo išsaugojimo
programa

2013–2020

KMSA Ugdymo ir kultūros
departamentas

3.3.2.5.

Modernizuoti Mažosios Lietuvos
istorijos muziejaus ekspozicijas

Modernizuotų ekspozicijų
skaičius

2013–2020

KMSA Ugdymo ir kultūros
departamentas, Mažosios
Lietuvos istorijos muziejus

3.3.2.6.

Išsaugoti ir puoselėti miesto jūrinį
tapatumą atspindinčius jūrinius
simbolius ir objektus bei panaudoti
juos turizmo tikslams

Suremontuotas ir turizmo
reikmėms pritaikytas burlaivis
„Meridianas“
Restauruotų istorinių laivų
skaičius
Įrengta senovinių laivų
ekspozicijų, vnt.

2013–2020

KMSA Ugdymo ir
kultūros departamentas,
Mažosios Lietuvos istorijos
muziejus, Klaipėdos
jūrinio miesto simbolio
burlaivio „Meridianas“
paramos fondas
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Priemonės įgyvendinimo
rodiklis

Įgyvendinimo
terminas

Atsakinga institucija

Parengti miesto piliavietėje naujai
įrengiamų erdvių muziejifikavimo
koncepciją ir įrengti ekspozicijas

Parengta koncepcija
Įrengta ekspozicija

2013–2020

KMSA Ugdymo ir kultūros
departamentas, Mažosios
Lietuvos istorijos muziejus

3.3.2.8.

Sukurti miesto kultūros ir švietimo
komunikavimo sistemą

Sukurta komunikavimo sistema 2013–2020
Naujai parengtų edukacinių
programų skaičius
Surengtų edukacinių
užsiėmimų skaičius

KMSA Ugdymo ir kultūros
departamentas, KKKC

3.3.2.9.

Sukurti kokybiškas kultūrines erdves Suformuotų kultūrinių erdvių
miesto viešosiose vietose
skaičius

2013–2020

KMSA Ugdymo ir
kultūros departamentas,
Urbanistinės plėtros
departamentas

3.3.2.10.

Atnaujinti Klaipėdos muzikinio
teatro infrastruktūrą

2013–2020

Klaipėdos valstybinis
muzikinis teatras, LR
kultūros ministerija

Parengtas detalusis planas,
rekonstruotas pastatas

3.3.3. Uždavinys. Plėtoti kultūrinę partnerystę Baltijos jūros regione
3.3.3.1.

Dalyvauti Baltijos jūros regiono
Įgyvendintų programų skaičius 2013–2020
šalių kultūrinėse programose bei jas Programose dalyvavusių
inicijuoti
asmenų skaičius

KMSA Ugdymo ir
kultūros departamentas,
biudžetinės ir viešosios
kultūros įstaigos, NVO

3.3.3.2.

Organizuoti Baltijos jūros regiono
šalių kultūros forumus

Suorganizuotų renginių
skaičius

2013–2020

KMSA Ugdymo ir
kultūros departamentas,
biudžetinės ir viešosios
kultūros įstaigos, NVO

3.3.3.3.

Inicijuoti bendrus verslo struktūrų ir
kultūros subjektų projektus

Įgyvendintų bendrų projektų
skaičius

2013–2020

KMSA Ugdymo ir
kultūros departamentas,
asocijuotos verslo
struktūros

KMSA Ugdymo ir
kultūros departamentas,
Investicijų ir ekonomikos
departamentas

3.3.2.4.

Priemonė

3.3.2.7.

KMSA, KTKIC

3.3.2. Uždavinys. Atnaujinti esamas ir kurti naujas savitas viešąsias kultūros erdves
3.3.2.1.

Nr.

3.3.4. Uždavinys. Sudaryti sąlygas kultūrinių ir kūrybinių industrijų plėtrai
3.3.4.1.

Įkurti kūrybinio verslo inkubatorių
Kultūros fabrike, siekiant plėtoti
kūrybinių ir kultūrinių industrijų
veiklą

Įrengto po rekonstrukcijos
inkubatoriaus buvusiame
tabako fabrike plotas, kv. m

2013–2020

KMSA Investicijų
ir ekonomikos
departamentas, Ugdymo
ir kultūros departamentas,
KEPA

3.3.4.2.

Parengti ir įgyvendinti Klaipėdos
miesto kūrybinių industrijų plėtros
ir rėmimo programą

Parengta ir patvirtinta
programa
Įgyvendintų programoje
numatytų priemonių dalis,
proc.

2013–2020

KEPA, KMSA Investicijų
ir ekonomikos
departamentas, Ugdymo
ir kultūros departamentas

3.3.4.3.

Sudaryti palankias sąlygas kino
meno plėtotei įkuriant kino biurą ir
kino centrą Kultūros fabrike

Įkurtas kino centras ir kino
2013–2020
biuras (esamoje savivaldybės
įstaigų infrastruktūroje)
Organizuotų kino meno
festivalių ir edukacinių renginių
skaičius

KMSA Ugdymo ir kultūros
departamentas, KEPA

3.3.4.4.

Vykdyti bendrus projektus su
Vilniaus dailės akademijos
Klaipėdos urbanistikos ir dizaino
institutu

Įgyvendintų bendrų projektų
skaičius
Vykdytų tyrimų skaičius

2013–2020

KMSA, VDA

3.3.4.5.

Sukurti elektroninį (virtualų)
informacinį kultūros žemėlapį

Sukurta programa

2014–2020

KMSA Ugdymo ir kultūros
departamentas
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3.4. Tikslas. Diegti pažangios vadybos principus viešajame sektoriuje
Nr.

Priemonės įgyvendinimo
rodiklis

Priemonė

Įgyvendinimo
terminas

Sukurti ir plėtoti viešųjų paslaugų
administravimo informacinę
sistemą

Sukurta ir veikianti informacinė 2013–2020
sistema, apimanti projektų,
sutarčių, dokumentų bei visų
viešųjų paslaugų valdymą

KMSA Informavimo ir e.
paslaugų skyrius

Periodiškai atlikti apklausas, skirtas
nustatyti savivaldybės, jos įstaigų ir
įmonių teikiamų viešųjų paslaugų
vartotojų poreikių patenkinimo
lygį (indeksą); remiantis apklausų
rezultatais nustatyti tobulintinas
veiklos sritis

Atliktų apklausų skaičius
2013–2020
Numatytos poveikio priemonės
Įgyvendintos poveikio
priemonės

KMSA Strateginio
planavimo skyrius

3.4.1.3.

Įdiegti vieno langelio principą
visoms savivaldybėms teikiamoms
paslaugoms

Priimti teisės aktai dėl
savivaldybės paslaugų teikimo
bei asmenų aptarnavimo
savivaldybėje tvarkų pakeitimo
Sukurta vieno langelio
infrastruktūra
Paslaugų, integruotų į vieno
langelio sistemą, skaičius

2013–2020

KMSA Informavimo ir e.
paslaugų skyrius

3.4.1.4.

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

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

2013–2020

KMSA Informavimo ir e.
paslaugų skyrius

3.4.1.5.

Parengti ir įgyvendinti savivaldybės
teikiamų paslaugų prieinamumo
didinimo

Parengta strategija
Įgyvendintų strategijoje
numatytų veiksmų skaičius ir
dalis

2013–2020

KMSA

3.4.1.2.

Periodiškai atlikti personalo
užimtumo ir poreikio analizę
siekiant užtikrinti žmogiškųjų
resursų balansą Savivaldybės
administracijoje

Atliktų analizių skaičius

2013–2020

KMSA Personalo skyrius

3.4.3.3.

Parengti ir įgyvendinti savivaldybės
turto valdymo strategiją

Parengta strategija
Įgyvendintų priemonių dalis,
proc.

2013–2020

KMSA Finansų ir turto
departamentas

3.4.3.4.

Sukurti bendrą apskaitos sistemą
savivaldybės įstaigose

Sukurta sistema

2013–2020

KMSA Finansų ir turto
departamentas

3.4.3.5.

Diegti visuotinės kokybės
vadybos principus Savivaldybės
administracijoje

Įdiegta kokybės vadybos
sistema

2013–2020

KMSA

3.4.3.6.

Parengti ir įgyvendinti
antikorupcinių priemonių
kompleksą savivaldybėje

Įgyvendintų antikorupcinių
priemonių skaičius
Užfiksuotų korupcijos atvejų
skaičius
Gautų gyventojų skundų
dėl korupcijos pasireiškimo
skaičius

2013–2020

KMSA

Atsakinga institucija

3.4.1. Uždavinys. Didinti viešųjų paslaugų efektyvumą
3.4.1.1.

3.4.3.2.

3.4.2. Uždavinys. Skatinti bendruomenės dalyvavimą priimant sprendimus
3.4.2.1.

Parengti ir įgyvendinti Klaipėdos
miesto savivaldybės komunikacijos
ir gyventojų įtraukimo į sprendimų
priėmimą strategiją

Sukurta strategija
2013–2020
Įgyvendintų priemonių skaičius
Įgyvendintų priemonių dalis
nuo visų planuotų, proc.

KMSA Informavimo ir e.
paslaugų skyrius

3.4.2.2.

Skatinti gyventojus naudotis e.
demokratijos priemonėmis

Numatytų priemonių skaičius
2013–2020
Įgyvendintų priemonių skaičius

KMSA Informavimo ir e.
paslaugų skyrius

3.4.2.3.

Organizuoti visuotines gyventojų
apklausas svarbiais miestui
klausimais

Atliktų apklausų skaičius

2013–2020

KMSA

3.4.2.4.

Stiprinti seniūnaičio instituciją,
sudarant sąlygas veikti esamoje
savivaldybės infrastruktūroje

Seniūnaičių, kuriems suteiktos
sąlygos veikti savivaldybės
infrastruktūroje, dalis, proc.
Bendruomenių poreikiams
skirtų patalpų skaičius, vnt.

2013–2020

KMSA

3.4.3. Uždavinys. Tobulinti Savivaldybės administracijos veiklos valdymą
3.4.3.1.
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Sukurti darbuotojų kvalifikacijos
kėlimo ir skatinimo sistemą

Sukurta darbuotojų
2013–2020
kvalifikacijos kėlimo ir skatinimo
sistema
Parengti sistemos veikimą
reglamentuojantys dokumentai
Darbuotojų, kėlusių kvalifikaciją,
skaičius

KMSA Personalo skyrius
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