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METŲ VEIKLOS ATASKAITA
1. SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS VADOVO ĮŽANGINIS ŽODIS
2009-ieji Savivaldyb÷s administracijai ir man, jos vadovui, buvo rimtų išbandymų metai.
Tačiau nepaisant įtemptos valstyb÷s ekonomin÷s pad÷ties, pastebimai sumaž÷jusių valstyb÷s
biudžeto įplaukų teko kasdien÷ itin sunki užduotis – subalansuoti miesto biudžetą, taip pat
užtikrinti, kad svarbiausios savivaldyb÷s funkcijos būtų s÷kmingai įgyvendinamos, kad d÷l
sunkmečio kuo mažiau skriaudos pajustų administracijos darbuotojai ir visi klaip÷diečiai.
Dabar galiu drąsiai teigti, kad didžiausius metų išbandymus mums pavyko įveikti. Įvykd÷me
tarptautinius įsipareigojimus – s÷kmingai organizavome net du pasaulinio garso renginius –
Europos tautų kultūrų festivalį „Europeade“ bei Pasaulinę didžiųjų burlaivių regatą „The Tall
Ships‘Races Baltic 2009“. Tai buvo didžiausią laivų skaičių pritraukusi regata per visą daugiau nei
50 metų jos istoriją. Švent÷s reng÷jų Klaip÷doje pastangos sulauk÷ pačių aukščiausių įvertinimų iš
regatos organizatorių. Tai, kad mums su kaupu pavyko pateisinti jų ir visų švent÷s dalyvių bei
žiūrovų lūkesčius, įrodo ir visai neseniai iš organizacijos „Sail Training International“ gautas
pasiūlymas jau kitą vasarą mūsų uoste priimti didžiausius pasaulio burlaivius ir surengti gražią
šventę miestiečiams ir svečiams.
Per pra÷jusius metus administracijos darbuotojų pastangomis buvo atlikti svarbiausi
parengiamieji darbai ir prad÷jome įgyvendinti dar vieną itin atsakingą projektą – Klaip÷dos
daugiafunkcio sporto ir pramogų komplekso statybą. Sausį į Klaip÷dą atvykę FIBA ekspertai
teigiamai įvertino mūsų pasirengimą priimti Europos vyrų krepšinio čempionato dalyvius. Tai labai
džiugina, o kartu ir įpareigoja nuosekliai dirbti, kad ir toliau būtume žinomi kaip puikiai gebantys
organizuoti pasaulinio lygio renginius.
Džiaugiuosi, kad Ekonomikos ir strategijos departamento specialistai pra÷jusiais metais d÷jo
daug pastangų rengiant ir teikiant paraiškas ES struktūrinei paramai gauti naujų projektų
įgyvendinimui.
Pra÷jusiais metais neišveng÷me ir sprendimų, kurie suk÷l÷ prieštaringų kai kurių
visuomen÷s grupių vertinimų. Siekdami kuo efektyviau naudoti maž÷jančias savivaldyb÷s biudžeto
l÷šas buvo parengtas ir prad÷tas įgyvendinti Socialinio departamento veiklos optimizavimo
priemonių planas.
Prad÷ta įgyvendinti Savivaldyb÷s administracijos struktūros pertvarka. Dešimtadaliu maž÷s
darbuotojų skaičius. Tikim÷s, jog struktūros pertvarka pagerins administracijos vidaus darbo
kokybę, pad÷s išvengti funkcijų dubliavimo, pagerins paslaugų prieinamumą gyventojams.
Tenka apgailestauti, kad kai kurie sprendimai lemia skaudžias pasekmes kai kuriems
žmon÷ms, tačiau besikeičiančios aplinkyb÷s, ekonomin÷ valstyb÷s pad÷tis verčia keistis ir mus,
taikytis prie kartais nelabai džiugių naujovių.
Apibendrindamas pra÷jusius metus noriu dar kartą pasidžiaugti administracijos darbuotojų
pastangomis. D÷l jų atsakingo požiūrio ir darbštumo mums pavyko įgyvendinti užsibr÷žtus tikslus.
O tai, ko dar nepavyko padaryti, pasižymime kaip svarbiausias užduotis šiems metams.
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2. SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI TIESIOGIAI PAVALDŽIŲ
PADALINIŲ KURUOJAMOS SRITYS
2009 metais Savivaldyb÷s administracija pareng÷ 456 Savivaldyb÷s tarybos sprendimus, 169
savivaldyb÷s mero potvarkių (iš jų 119 personalo valdymo klausimais). Savivaldyb÷s
administracijos direktorius patvirtino 3469 Savivaldyb÷s administracijos direktoriaus įsakymų (iš jų
1312 personalo valdymo klausimais).
2.1. SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRA IR ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI
2.1.1. SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS ORGANIZACINö STRUKTŪRA
Pagal patvirtintą Savivaldyb÷s administracijos organizacinę struktūrą, 2009 m. Savivaldyb÷s
administracijos direktoriui tiesiogiai pavaldūs buvo trys departamentai (Socialinis, Urbanistin÷s
pl÷tros bei Ekonomikos ir strategijos) ir savarankiški padaliniai (Finansų, Juridinis, Personalo
skyrai, Buhalterija ir Centralizuota vidaus audito tarnyba bei karo prievol÷s specialistai). Miesto
ūkio departamentas ir savarankiški padaliniai (Kanceliarija, Archyvas, Civilin÷s metrikacijos bei
Informacinių technologijų skyriai, Gyvenamosios vietos deklaravimo, Civilin÷s saugos, Viešųjų
pirkimų bei Ūkio tarnybos ir Melnrag÷s ir Girulių seniūnija) buvo pavaldūs Savivaldyb÷s
administracijos direktoriaus pavaduotojui.
Kadangi 2003 m. patvirtinta Savivaldyb÷s administracijos struktūra jau neužtikrino tinkamo
darbų paskirstymo tarp Savivaldyb÷s administracijos struktūrinių padalinių, efektyvaus
savivaldyb÷s biudžeto asignavimų valdymo, veiklos programų bei projektų rengimo ir
įgyvendinimo bei finansinių ir materialinių išteklių naudojimo kontrol÷s, Klaip÷dos miesto
savivaldyb÷s tarybai buvo pateikta ir ataskaitinių metų pabaigoje (lapkričio 26 d.) patvirtinta nauja
Savivaldyb÷s administracijos organizacin÷ struktūra.
Pagrindiniai Savivaldyb÷s administracijos darbo organizavimo pasikeitimai:
- atskiriamos pagrindin÷s ir palaikančios funkcijos, perskirstant atskiras Savivaldyb÷s
administracijos veiklas bei funkcijas tarp Savivaldyb÷s administracijos struktūrinių padalinių, veiklas
grupuojant pagal panašių rezultatų, į kurių pasiekimą yra nukreipta atitinkama veikla, pobūdį. D÷l to
buvęs Socialinis departamentas išskaidytas į Socialinių reikalų departamentą ir Ugdymo ir kultūros
departamentą, panaikinta Melnrag÷s ir Girulių seniūnija, Personalo skyrius prijungtas prie Juridinio,
įsteigiant Teis÷s ir personalo skyrių.
- Savivaldyb÷s administracijos departamentų direktoriams pavedama valdyti kuruojamos
srities asignavimus;
- iš esm÷s pertvarkoma apskaitos funkcija, visa apskaita, įskaitant ir turto, tvarkoma viename
Savivaldyb÷s administracijos padalinyje, naujai įteigtame Finansų ir turto departamente;
- pertvarkomas investicinių projektų įgyvendinimas, vietoje Ekonomikos ir strategijos
departamento įsteigiant Investicijų ir ekonomikos departamentą, kuris organizuoja, koordinuoja ir
kontroliuoja Savivaldyb÷s investicinių projektų atranką ir planavimą, užtikrina kokybišką patvirtintų
projektų įgyvendinimą projektų plane numatytais terminas ir efektyvų l÷šų panaudojimą;
- perduodamos BĮ Klaip÷dos švietimo įstaigų ūkio tarnybos funkcijos Savivaldyb÷s
administracijai. Infrastruktūros priežiūros funkcija perduodama naujai įsteigtam Miesto ūkio
departamento Socialin÷s infrastruktūros priežiūros skyriui, švietimo įstaigų aprūpinimo funkcijos –
Švietimo skyriui, transportas su vairuotojais bei darbininkas – Ūkio skyriui, archyvinių dokumentų
tvarkymo funkcija – Archyvui;
- siekiant gerinti teikiamų paslaugų teikimą ir diegti vieno langelio principą, įsteigtas Vieno
langelio ir elektroninių paslaugų skyrius.
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2.1.2. SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI
Savivaldyb÷s administracijoje didžiausias leistinas pareigybių skaičius (388,5) nekito nuo
2008 m. Ataskaitinių metų pabaigoje buvo patvirtintos 246 valstyb÷s tarnautojų ir 142,5 –
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigyb÷s. Dirbo 232 valstyb÷s tarnautojai (14
pareigybių neužimta) ir 140 darbuotojų (4,5 pareigyb÷s laisvos). Savivaldyb÷s tarybos 2009-11-26
sprendimu Nr. T2-386 nuo 2010 m. balandžio 1 d. Savivaldyb÷s administracijoje nustatytas
didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 365,5.
Per 2009 metus buvo atleisti 33 darbuotojai, iš jų: 26 valstyb÷s tarnautojai ir 7 darbuotojai,
dirbantys pagal darbo sutartį. Priimti 24 valstyb÷s tarnautojai (iš kurių konkurso būdu – 9,
pakaitiniai – 14, perkelti iš kitų įstaigų – 1) ir 6 darbuotojai.
Konkursuose į Savivaldyb÷s administracijos valstyb÷s tarnautojų pareigas dalyvavo 61
pretendentas, t. y. vidutiniškai po 5 pretendentus į vieną vietą (vyko 12 konkursų), 3 konkursai į
biudžetinių įstaigų vadovų pareigas (7 pretendentai).
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimu 2009 m. buvo numatyta didinti kai kurių
valstyb÷s tarnautojų pareigybių kategorijų ribas, tačiau, esant finansiniam sunkmečiui, numatytų
pokyčių įgyvendinimas valstyb÷s tarnyboje sustabdytas. Nežymūs valstyb÷s tarnautojų kategorijų
pokyčiai buvo tik d÷l 2008 m. tarnybin÷s veiklos vertinimo, o darbuotojams tarnybinio atlyginimo
koeficientai did÷jo užtikrinant teis÷s aktų reikalavimus, t. y Vyriausybei sumažinus bazinę m÷nesinę
algą, kai kuriems darbuotojams koeficientas buvo padidintas iki minimalios algos dydžio (žr. 1, 2
diagramas).
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1 diagrama. Savivaldyb÷s administracijos valstyb÷s tarnautojų pareigybių pasiskirstymas pagal kategorijas 2009
m., vnt. Duomenų šaltinis – Personalo skyrius.
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2 diagrama. Savivaldyb÷s administracijos darbuotojų pasiskirstymas pagal tarnybinio atlyginimo koeficientus
2009 m., vnt. Duomenų šaltinis – Personalo skyrius.

4

2009 m. sausio m÷n. valstyb÷s tarnautojų vertinimo komisija eilinio vertinimo metu 3
valstyb÷s tarnautojams suteik÷ aukštesnę kvalifikacinę klasę, 1 – žemesnę, 1 – panaikinta tur÷ta 3
klas÷. Ataskaitinių metų pabaigoje valstyb÷s tarnautojų tiesioginiai vadovai (iki 2009 m. gruodžio
15 d.) 41 valstyb÷s tarnautojo veiklą įvertino labai gerai, vieno – nepatenkinamai, likusių – gerai. Iš
viso Savivaldyb÷s administracijoje kvalifikacin÷s klas÷s (neįskaitant esančius tikslin÷se atostogose
ir laikinai perkeltus į kitas pareigas) yra suteiktos 177 valstyb÷s tarnautojams, iš jų: I klas÷ skirta 39
valstyb÷s tarnautojams (17 proc. visų valstyb÷s tarnautojų), II klas÷ – 84 (36 proc.), III klas÷ – 54
(23 proc.), be klas÷s – 54 (23 proc.) (žr. 3 diagramą).
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3 diagrama. Savivaldyb÷s administracijos valstyb÷s tarnautojų suteiktos kvalifikacin÷s klas÷s pasiskirstymas
2007–2009 m., proc. Duomenų šaltinis – Personalo skyrius.

35 proc. Savivaldyb÷s administracijoje dirbančių valstyb÷s tarnautojų turi ilgametį tarnybos
Lietuvos valstybei stažą, t. y. dirba ilgiau nei dvylika metų. Panašus procentas lieka ir dirbančių
valstyb÷s tarnyboje iki trejų metų, t. y. neturinčių darbo valstyb÷s tarnyboje patirties, specialistų (žr.
4 diagramą).
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4 diagrama. Savivaldyb÷s administracijos valstyb÷s tarnautojų pasiskirstymas pagal darbo stažą 2009 m.,
proc. Duomenų šaltinis – Personalo skyrius.

Įvertinus tiesioginių vadovų siūlymus, atsižvelgiant į nustatytus mokymų prioritetus 2009
metais preliminariame mokymo plane valstyb÷s tarnautojams buvo numatyta kelti kvalifikaciją,
tačiau, esant sunkiai finansinei pad÷čiai, mokymo plano įgyvendinimas buvo sustabdytas.
Organizuota mokymų tik už 6,3 tūkst. Lt.
2.1.3. SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ DARBO
UŽMOKESTIS
2009 m. Savivaldyb÷s darbuotojų vidutinis m÷nesinis darbo užmokestis, lyginant su 2008
m., pateikiamas 1 lentel÷je. Vidutinio m÷nesinio darbo užmokesčio dydis lentel÷je nurodytas
neatskaičius mokesčių.
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1 lentel÷. 2008–2009 m. vidutinis m÷nesinis darbo užmokestis
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

2008 m. vidutinis
2009 m. vidutinis
m÷nesinis atlyginimas
m÷nesinis atlyginimas
neatskaičius mokesčių, Lt neatskaičius mokesčių, Lt

Pareigyb÷s pavadinimas

Valstyb÷s tarnautojai
Savivaldyb÷s administracijos direktorius
6391
7133
Savivaldyb÷s administracijos direktoriaus
6409
6034
pavaduotojas
Departamento direktorius
5695
5306
Skyriaus ved÷jas
4319
4246
Skyriaus ved÷jo pavaduotojas
3796
3433
Poskyrio ved÷jas
3471
3129
Vyriausiasis specialistas
2944
2626
Vyresnysis specialistas
2480
2174
Specialistas
2208
1915
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir gaunantys darbo užmokestį iš savivaldyb÷s
biudžeto
Skyriaus ved÷jas
2505
2075,00
Vyriausiasis specialistas
1639
1544
Vyresnysis specialistas
1526
1385,5
Specialistas
1356
1126,75
1059,33
Darbininkas
1196

2.2. FINANSAI
2009 m. Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s biudžeto patvirtintas pajamų planas sudar÷ 395,0 mln.
Lt. Biudžeto pajamos augo d÷l tikslinių dotacijų pasikeitimo, specialiųjų programų pajamų
did÷jimo, bendrosios dotacijos kompensacijos skyrimo. Nuo 2002 m. biudžeto pajamos padid÷jo
226,0 mln. Lt (žr. 5 diagramą).
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5 diagrama. Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s 2002–2009 metų pradžioje patvirtintos biudžeto pajamos, mln. Lt.
Duomenų šaltinis – Finansų skyrius

2009 m. patikslintas biudžeto planas sudar÷ 373,9 mln Lt, faktiškai gauta – 360,8 mln. Lt.
Patikslintas pajamų planas įvykdytas 96,5 proc. ir negauta 13,1 mln. Lt pajamų.
Didžiausią 2009 m. savivaldyb÷s biudžeto pajamų dalį sudar÷ mokestin÷s pajamos (žr. 6
diagramą). 2009 m. patikslintame biudžeto pajamų plane mokestinių pajamų planuota gauti
187271,3 tūkst. Lt, faktiškai gauta – 179035,0 tūkst. Lt, t. y. 8236,3 tūkst. Lt mažiau nei planuota.
Planas įvykdytas 95,6 proc. Kitą didžiają pajamų dalį sudar÷ dotacijos. 2009 m. patikslintas dotacijų
planas sudar÷ 138582,3 tūkst. Lt, faktiškai gauta – 138565,0 tūkst. Lt. Materialiojo ir nematerialiojo
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turto realizavimo pajamų patikslintas planas sudar÷ 2036,2 tūkst. Lt, faktiškai gauta – 1043,7 tūkst.
Lt, planas įvykdytas 51,3 proc. Kitų pajamų patikslintas planas sudar÷ 43027,5 tūkst. Lt, faktiškai
gauta – 37815,3 tūkst. Lt, arba 5212,2 tūkst. Lt mažiau nei planuota. Planas įvykdytas 87,9 proc.
Apyvartos l÷šų biudžeto l÷šų stygiui dengti Finansų ministerija skyr÷ 2850,5 tūkst. Lt. Nepanaudota
ir grąžinta į iždo sąskaitą – 310,1 tūkst. Lt.
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6 diagrama. 2009 m. patikslintų planuotų ir faktiškai gautų savivaldyb÷s biudžeto pajamų palyginimas, mln. Lt.
Duomenų šaltinis – Finansų skyrius.

2009 m. patvirtintas asignavimų planas sudar÷ 395047,8 tūkst. Lt, patikslintas – 373999,7
tūkst. Lt, įvykdyta – 357812,4 tūkst. Lt, nepanaudota – 16187,3 tūkst. Lt. Asignavimų planas
įvykdytas 95,7 proc. Didžiausią įtaką asignavimų plano nevykdymui tur÷jo pajamų plano
nevykdymas.
Savivaldyb÷s kreditinis įsiskolinimas 2010 m. sausio 1 d. sudar÷ 98070,0 tūkst. Lt , iš jų – iš
biudžeto l÷šų – 85020,4 tūkst. Lt, iš jų – 1590,9 tūkst. Lt kreditinis įsiskolinimas ilgesnis nei 45
dienos. Kreditinis įsiskolinimas iš biudžeto l÷šų 2010 m. sausio 1 d., lyginant su 2009 m. sausio 1 d.,
padid÷jo 16230,7 tūkst. Lt, iš jų – 16253,5 tūkst. Lt d÷l paskolų iš÷mimo padid÷jimo per metus ir
22,8 tūkst. Lt – d÷l visų biudžetinių įstaigų įsiskolinimo sumažinimo per metus. Paskolų kreditinis
įsiskolinimas sudar÷ 67933,1 tūkst. Lt, arba 79,9 proc.
Debetinis įsiskolinimas 2010 m. sausio 1 d. sudar÷ 3176,9 tūkst. Lt, iš jų 1110,8 tūkst. Lt iš
biudžeto l÷šų. Didžiausią dalį debetiniame įsiskolinime iš biudžeto l÷šų – 862,1 tūkst. Lt sudar÷
avansinis mok÷jimas pagal sutartį, įgyvendinant projektą „Pietin÷ jungtis tarp Klaip÷dos jūrų uosto
ir IX B transporto koridoriaus“.
Paskolų aptarnavimui 2009 metais patikslinti asignavimai sudar÷ 9234,9 tūkst. Lt, iš jų
paskoloms grąžinti 2009 m. buvo numatyta 4981,3 tūkst. Lt, iš kurių panaudota 4977,2 tūkst. Lt,
palūkanoms už paskolas mok÷ti bei kitoms su paskolų aptarnavimu susijusioms išlaidoms (valiutos
konvertavimo ir pan.) apmok÷ti buvo skirta 4253,6 tūkst. Lt asignavimų, iš kurių panaudota 3353,4
tūkst. Lt. Iš viso nepanaudota 904,3 tūkst. Lt patikslintų 2009 metų asignavimų iš jų: 7,0 tūkst. Lt –
d÷l mažesnio l÷šų poreikio paskoloms grąžinti bei kitoms banko išlaidoms; 897,3 tūkst. Lt – d÷l
mažesnio l÷šų poreikio palūkanoms mok÷ti, kadangi išimta mažesn÷ paskolos dalis nei planuota bei
sumaž÷jo 3 m÷n. Euribor palūkanų norma.
2009 metais Klaip÷dos miesto savivaldyb÷ pasiraš÷ vieną ilgalaik÷s paskolos sutartį
Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s patvirtintai investicijų programai finansuoti.
Specialiosios nuompinigių už savivaldyb÷s ilgalaikį materialųjį turtą, pervestų į savivaldyb÷s
biudžetą, kompensavimo programos patikslintos planuojamos išlaidos 2009 m. sudar÷ 627,7 tūkst.
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Lt. Įvertinus tai, kad virš 2009 m. plano panaudota 124,3 tūkst. Lt pra÷jusių metų nuompinigių už
savivaldyb÷s ilgalaikį materialųjį turtą, pervestų į savivaldyb÷s biudžetą, programos nepanaudotų
l÷šų likučių, per 2009 metus asignavimų valdytojai iš patalpų nuomos surinko ir į savivaldyb÷s
biudžetą perved÷ 511,0 tūkst. Lt, iš kurių panaudojo 450,0 tūkst. Lt. Nepanaudota 177,7 tūkst. Lt, iš
jų: 116,7 tūkst. Lt d÷l mažiau surinktų pajamų nei planuota, 61,0 tūkst. Lt d÷l gautų pajamų už
teikiamas paslaugas paskutin÷mis gruodžio dienomis bei mažesnio l÷šų poreikio nei planuota.
2009 m. savivaldyb÷s taryba, tvirtindama 2009 metų biudžetą, nustat÷ Savivaldyb÷s
administracijos direktoriaus rezervą 500 tūkst. Lt. Patikslinus biudžetą, asignavimai sumaž÷jo iki
400 tūkst. Lt. Direktoriaus rezervas buvo naudojamas vadovaujantis savivaldyb÷s taryboje
patvirtintomis Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s administracijos direktoriaus rezervo naudojimo
taisykl÷mis (žr. 2 lentelę).
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2 lentel÷. 2009 m. Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s administracijos direktoriaus rezervo l÷šų panaudojimas
Eil.
Nr.

Panaudota,
Lt

L÷šų panaudojimo paskirtis

Pastabos

1.

Avarijų likvidavimas savivaldybei nuosavybei nuosavyb÷s teise priklausančiose patalpose: Sportininkų g.
11A, Sukil÷lių g. 16

7458,44

2.
3.

VšĮ „Neptūno“ sporto klubo sąskaitos už komunalines paslaugas, sporto sal÷s parapetin÷s sienos remontas
Priemonių rinkimams įsigijimas, švietimo įstaigoms už bud÷jimą rinkimin÷se apylink÷se per rinkimus į
Lietuvos prezidentus ir į Europos parlamentą

41190,70
62421,02

2008 m. pagal paraišką nebuvo skirtos l÷šos
2008 m. pagal paraišką nebuvo skirtos l÷šos

4.

Pastato K. Donelaičio g. 6B stogo uždengimas ir lauko durų iš kiemo pus÷s sandarinimo darbai

8542,00

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos 2008-12-24 raštas Nr.121

5.

60723,30
68998,73

7.

Klaip÷dos miesto apšvietimo tinklų ir įrangos avarinių gedimų likvidavimas, radiofikacijos linijų remonto
darbai
Klaip÷dos pilies ir bastionų komplekso teritorijos dalies žvalgomųjų archeologinių tyrimų atlikimas (būtina
lokalizuoti natūroje pietin÷s piliaviet÷s dalies bastionų išorinį ir vidinį kontūrą ~ 330 m2 )
Bylin÷jimosi išlaidos, teisin÷s, notaro ir antsolio paslaugos

8.

Žem÷s nuomos mokesčio skaičiavimo sistemos MASIS atnaujinimo ir mokymo paslaugos

10282,00

9.

Laikinų kelio ženklų nuoma dviračių lenktyn÷ms „Auksin÷s kopos“ ir „Vilties b÷gimas“

6317,40

10.

Leidinio „Klaip÷dos architektūra 2008“ parengimas ir išleidimas ir architektūrinių-urbanistinių id÷jų
parodos organizavimas

26000,00

11.

Naujų kelio ženklų, stovų ir šviesoforų įrengimas

11804,76

Apmok÷ta pagal sąskaitą

12.

Skirtos l÷šos pagal lokalinę sąmatą Klaip÷dos kultūrų komunikacijų centrui už pastato, esančio Daržų g.10 /
Bažnyčių g. 4, avarinio stogo remontą

7999,31

Apmok÷ta pagal sąskaitą

13.

Už želdinių priežiūros darbus

30812,29

14.
15.

Už pastato Šaulių g. 32 stogo remontą
Skirta parama religinei bendruomenei Išganymo armijai Lietuvoje už Dienos centro benamiams
organizavimą, maitinimą, prieglobsčio, socialinių bei medicininių paslaugų suteikimą

8781,12
9000,00

16.

BĮ Klaip÷dos kūno kultūros ir rekreacijos centro darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos

7090,00

Apmok÷ta 2010 m. sausio 15 d. 2173 Lt

17.

Kitos išlaidos (audros padarinių likvidavimas, kompiuterin÷s detal÷s, v÷liavos stiebo remontas, darbų
saugos dokumentacija, nuomos (panaudos) teis÷s į statinius (14 butų) įregistravimas, topografin÷s
nuotraukos, elektros skydo su apskaita įrengimas Skulptūrų parke, laidojimo išlaidos)

14981,54

Apmok÷ta 2010 m. sausio 15 d. 900 Lt

6.

Iš viso:

Už archeologinius tyrimus Mažosios Lietuvos
muziejui

9989,02

392391,63

Pagal sutartį
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2.3. VIDAUS AUDITAS
2009 metais Centralizuotos vidaus audito tarnybos darbuotojai Savivaldyb÷s administracijos
struktūriniuose padaliniuose ir kituose viešuosiuose juridiniuose asmenyse atliko septyniolika
vidaus auditų, iš jų aštuonis vidaus auditus Savivaldyb÷s administracijos struktūriniuose
padaliniuose, devynis – Savivaldyb÷s administracijai pavaldžiuose ir (arba) jos valdymo sričiai
priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse.
Atliktų vidaus auditų metu buvo vertinama: audituojamųjų subjektų rizikos valdymas ir
vidaus kontrol÷, Kelių priežiūros ir pl÷tros programos l÷šų panaudojimas, audituojamų subjektų
veiklos organizavimas, personalo valdymas, buhalterin÷s veiklos organizavimas, apskaitos
tvarkymas, Savivaldyb÷s administracijos vykdoma veikla, susijusi su savivaldybei nuosavyb÷s teise
priklausančių negyvenamųjų pastatų ir patalpų privatizavimo procedūrų vykdymu, civilin÷s būkl÷s
aktų registravimo funkcijos užtikrinimu, dokumentų valdymu ir jų administravimo organizavimu,
Kūno kultūros ir sporto pl÷tros programos priemonių vykdymas, psichologin÷s pagalbos mokiniams
teikimas bendrojo lavinimo įstaigose, Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo
programos priemonių vykdymas, vaikų ir jaunimo papildomojo ugdymo ir užimtumo
organizavimas, Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų r÷mimo fondo panaudojimo
programos vykdymas, Savivaldyb÷s administracijos vykdoma veikla, susijusi su licencijų, skirtų
realizuoti netauriųjų metalų laužą ir atliekas.
Apibendrinus atliktų vidaus auditų rezultatus, buvo įvertinta audituojamų subjektų vidaus
kontrol÷: penkių – gerai, vienuolika – patenkinamai, vienas – silpnai.
2009 m. vidaus auditoriai pareng÷ 167 rekomendacijas, iš kurių 67 buvo įgyvendintos, 82
įgyvendinimas tęsiamas.
2.4. JURIDINIO SKYRIAUS KURUOJAMA SRITIS
Juridinio skyriaus specialistai, kaip ir kasmet, atstovavo savivaldybei ir jos institucijoms
visų lygių teismuose bei kitose institucijose. Per 2009 m. buvo pareikšti 67 ieškiniai, pareiškimai,
skundai, iš jų 35 bylos baigtos (24 ieškiniai patenkinti, 2 – atmesti, 4 – patenkinti iš dalies, 4 bylos
nutrauktos, 1 byla baigta taikos sutartimi).
2009 m. buvo nagrin÷jamos 168 bylos, iš jų 67 bylose savivaldyb÷ ar jos institucijos yra
ieškovas ar pareišk÷jas, 20 bylų, kuriose savivaldyb÷ ar jos institucijos yra tretysis asmuo, 80 bylų,
kuriose savivaldyb÷ ar jos institucijos yra atsakovas ar suinteresuotas amuo, 1 byla, kurioje
savivaldyb÷ ar jos institucijos yra nukent÷jusysis.
Per 2009 metus buvo baigtos 54 bylos: 40 bylų, kuriose savivaldyb÷ ar jos institucijos
patrauktos atsakovu ar suinteresuotu asmeniu (15 ieškinių ar pareiškimų patenkinta, 11 atmesta, 1
tenkintas iš dalies, 13 bylų nutraukta), 14 bylų, kuriose savivaldyb÷ ar jos institucijos patrauktos
trečiuoju asmeniu (3 ieškiniai patenkinti, 5 atmesti, 2 patenkinti iš dalies, 4 bylos nutrauktos).
2.5. KARO PRIEVOLöS ADMINISTRAVIMAS
2009 m. ikišaukiamojo ir šaukiamojo amžiaus jaunuolių skaičius Klaip÷dos mieste buvo
14211.
2009 metais įvyko 19 Savivaldyb÷s karo prievolininkų atrankos komisijos pos÷džių, į
pos÷džius pakviesta 211 šaukiamojo amžiaus jaunuolių. Savivaldyb÷s karo prievolininkų atrankos
komisija pri÷m÷ 211 sprendimų. Parengti ir išsiųsti 2402 laiškai ikišaukiamojo amžiaus
jaunuoliams. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakymu Nr. V-868 „D÷l
privalomosios pradin÷s karo tarnybos atid÷jimo“ nuo 2008 m. rugs÷jo 15 dienos yra sustabdytas
jaunuolių šaukimas į privalomąją pradinę karo tarnybą.
Miesto spaudoje publikuoti 7 skelbimai karo prievol÷s klausimais.
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Skyriaus veiklą apsunkina tai, kad n÷ra bendros šauktinių duomenų baz÷s.
2.6. EKONOMIKOS IR STRATEGIJOS DEPARTAMENTO KURUOJAMA SRITIS
2.6.1. STRATEGINIS PLANAVIMAS

procentas

2009 m. buvo parengti ir savivaldyb÷s tarybos sprendimais patvirtinti Klaip÷dos miesto
savivaldyb÷s strateginis veiklos planas 2009–2011 m. ir Klaip÷dos miesto pl÷tros strateginio plano
2007–2013 m. įgyvendinimo 2008
2009-2011 metų SVP priemonių vykdymas
metų ataskaita.
2009 m. Ekonomikos ir
100
80,8 %
strategijos
departamento
88,0 %
Strateginio
planavimo
ir
80
monitoringo
skyrius
vykd÷
60
Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s
40
2009–2011 metų strateginio veiklos
2008 m.
7,9 %
6,6% 11,3 %
20
2009 m.
plano (SVP) programų steb÷seną.
5,4 %
2009 m. buvo vykdomos 16
0
Neįvykdyta
Dalinai
Faktiškai
programų, iš kurių – 302
pagal planą
įvykdyta
įvykdyta
priemon÷s. Faktiškai įvykdytų
5,4
6,6
88,0
2008 m.
priemonių buvo 244 (80,8 proc.), iš
7,9
11,3
80,8
2009 m.
dalies įvykdytų – 34 (11,3 proc.),
neįvykdytų – 24 (7,9 proc.) (žr. 7 diagramą). 7 diagrama. 2009 m. SVP priemonių vykdymas
2009 m. daugiausiai nevykdomų priemonių (6) buvo Susisiekimo sistemos priežiūros ir
pl÷tros programoje, kiek mažiau (4) – Smulkaus ir vidutinio verslo r÷mimo programoje, 3
priemon÷s – Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programoje, po 2
priemones – Miesto urbanistinio planavimo ir Savivaldyb÷s valdymo programose. Didžiausią įtaką
plano priemonių nevykdymui tur÷jo sumaž÷jusios biudžeto pajamos, nesurinktos Privatizavimo
fondo l÷šos, neskirtas finansavimas iš Kelių priežiūros ir pl÷tros programos. 2009 m. tikslinant
savivaldyb÷s biudžetą buvo atsisakyta šių priemonių įgyvendinimo, numatant jų planavimą 2010 m.
(žr. 3 lentelę).
3 lentel÷. 2009 m. SVP programų priemonių vykdymas
Programos pavadinimas
01 Miesto urbanistinio planavimo programa
02 Subalansuoto turizmo skatinimo ir vystymo programa
03 Savivaldyb÷s valdymo programa
04 Smulkaus ir vidutinio verslo r÷mimo programa
05 Valstybinių (valstyb÷s perduotų savivaldyb÷ms) funkcijų įgyvendinimo
programa
06 Susisiekimo sistemos priežiūros ir pl÷tros programa
07 Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa
08 Aplinkos apsaugos programa
09 Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų r÷mimo fondo
panaudojimo programos
10 Ugdymo kokyb÷s ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa
11 Kūno kultūros ir sporto pl÷tros programa
12 Socialin÷s paramos įgyvendinimo programa
13 Sveikatos apsaugos paslaugų kokyb÷s gerinimo programa

Iš
Įvykdydalies NeįvykIš viso ta pagal
įvyk- dyta
planą
dyta

13
9
12
8
27

7
8
8
4
27

4
1
2
0
0

2
0
2
4
0

30
35
16
2

18
21
14
1

6
11
0
1

6
3
2
0

59
22
20
15

54
20
18
15

4
1
2
0

1
1
0
0
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Iš
Įvykdydalies NeįvykIš viso ta pagal
įvyk- dyta
planą
dyta

Programos pavadinimas
14 Miesto kultūrinio savitumo puosel÷jimo bei kultūrinių paslaugų
gerinimo programa
15 Socialinio būsto fondo priežiūros ir pl÷tros programa
16 Jaunimo veiklos ir pilietiškumo skatinimo programa
Iš viso:

24

22

2

0

3
7
302

1

0

2

6
244

0
34

1
24

Priemon÷s, kurios buvo įgyvendinamos iš dalies ir kurių įvykdymas nepasiek÷ suplanuotų
rezultatų, buvo Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo (11 priemonių) ir
Susisiekimo sistemos priežiūros ir pl÷tros (6 priemon÷s) programose. Pagrindin÷s nevykdymo
priežastys – perpus sumažintas priemonių finansavimas, daugumoje tęstinių priemonių suplanuotas
kreditinis įsiskolinimas už 2008 m., užsitęsę sutarčių derinimo terminai ir pan.
Daugiausia priemonių, vykdomų pagal planą, buvo socialin÷s srities programose.
Aktualiausia strateginio planavimo problema išlieka l÷šų trūkumas, d÷l nesurenkamų pagal
planą savivaldyb÷s biudžeto ir Privatizavimo fondo pajamų, kurios riboja savivaldyb÷s tarybos
patvirtintų programų, investicinių projektų vykdymą, tikslų siekimą. 2009 m., rengiant 2010–2012
metų strateginį veiklos planą, buvo peržiūr÷ta ir atsisakyta dalies programų (Specialiojo
daugiabučių namų savininkų bendrijų r÷mimo fondo panaudojimo ir Socialinio būsto fondo
priežiūros ir pl÷tros programų), kai kurių priemonių ir investicinių projektų vykdymas atid÷tas.
Finansavimą stengtasi užtikrinti tęstiniams ir ES l÷šomis finansuojamiems projektams vykdyti.
2.6.2. TURTO VALDYMAS IR PRIVATIZAVIMAS
Ekonomikos ir strategijos departameno Turto ir privatizavimo skyrius, įgyvendindamas
strateginiame veiklos plane patvirtintos Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo
programos tikslą „Užtikrinti efektyvų savivaldybei nuosavyb÷s teise priklausančio turto
naudojimą“, organizavo Klaip÷dos miesto savivaldybei nuosavyb÷s teise priklausančio turto
privatizavimą, kuris buvo vykdomas viešojo aukciono būdu. 2009 m. savivaldyb÷s tarybos
patvirtintoje Privatizavimo fondo sąmatoje buvo numatyta surinkti 2 647,2 tūkst. Lt pajamų. Per
metus parengtos 6 privatizavimo programos, paskelbta 18 viešųjų aukcionų. Privatizuoti 2 objektai,
už kuriuos gauta 2 175,2 tūkst. Lt;
2009 m. vykdant savivaldyb÷s turto registravimą ir atliekant kadastrinius matavimus
Registrų centrui pateikti 202 užsakymai: d÷l savivaldybei priklausančio nekilnojamojo turto teisin÷s
registracijos atlikimo – 104, kadastrinių matavimų, kadastrinių matavimų tikslinimo – 83, taip pat
registro duomenų pakeitimai ir kiti užsakymai – 52. Vykdant savivaldyb÷s turto perdavimą
apskaitai Savivaldyb÷s administracijos Buhalterijai buvo pateikti prašymai d÷l 46 objektų
apskaitymo.
2009 m. vykdant savivaldyb÷s nekilnojamojo turto inventorizaciją buvo inventorizuotos
savivaldybei nuosavyb÷s teise priklausančios ir patik÷jimo teise valdomos gyvenamosios ir
negyvenamosios patalpos bei negyvenamieji pastai. Savivaldyb÷s administracijos Buhalterijai buvo
pateikti prašymai d÷l 585 objektų buhalterin÷s apskaitos duomenų sutikslinimo. Buvo
inventorizuoti visi Klaip÷dos miesto gatvių apšvietimo objektai.
2009 m. pagal parengtus dokumentus ir pasirašytas gyvenamųjų patalpų ir jų priklausinių
privatizavimo sutartis privatizuota 17 gyvenamųjų patalpų ir jų priklausinių. Už privatizuotas
gyvenamąsias patalpas gauta 270,1 tūkst. Lt. Apskaičiuotos 10 gyvenamųjų patalpų privatizavimo
(pardavimo) kainos, paruošta 5 gyvenamųjų patalpų ir jų priklausinių, privatizuojamų rinkos verte,
įkainojimo aktų.
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2009 m. planuota gauti l÷šų už negyvenamųjų patalpų (pastatų) nuomą ir koncesijos
mokesčio – 669,4 tūkst. Lt, faktiškai gauta – 585,9 tūkst. Lt.
Pasirašytos 64 savivaldyb÷s turto nuomos ir panaudos sutartys, iš kurių 12 susitarimų d÷l
savivaldyb÷s turto nuomos ir panaudos sutarčių nutraukimo.
Gautos pajamos iš koncesininkų pagal koncesijų sutartis už 2009 metus – 161 tūkst. Lt.
Aktuali turto valdymo problema, kuri apsunkina skyriaus darbą, yra ta, kad n÷ra dalies
Klaip÷dos apskrities viršininko administracijos perdavimo–pri÷mimo aktų, kuriais valstyb÷s turtas
perduodamas savivaldybei, juose pasitaiko klaidų, tai apsunkina turto teisin÷s registracijos atlikimą.
Taip pat sud÷tinga organizuoti dalies savivaldybei priklausančio nekilnojamojo turto teisinę
registraciją ir kadastrinių matavimų atlikimą, nes n÷ra išlikusi projektin÷ ir kita dokumentacija, kuri
suteiktų galimybę tai atlikti.
2.6.3. KLAIPöDOS MIESTO SAVIVALDYBöS KONTROLIUOJAMOS BENDROVöS IR
ĮMONöS
2009 m. Klaip÷dos miesto savivaldyb÷ nuosavyb÷s ir patik÷jimo teise vald÷ 14 bendrovių
akcijas, iš kurių 9 – savivaldyb÷s kontroliuojamos bendrov÷s, t. y. savivaldyb÷ turi daugiau kaip 50
proc. akcijų. Iš viso savivaldybei priklaus÷ 21790951 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, pinigine
išraiška – 264 397 651 Lt (žr. 4 ir 5 lenteles).
2009 m. Savivaldyb÷s administracijos direktorius įgyvendino 2 savivaldyb÷s įmonių
savininko turtines ir neturtines teises, 5 savivaldyb÷s įmon÷s vaistin÷s perduotos valdyti koncesijos
pagrindais.
2009 m. į savivaldyb÷s biudžetą buvo gauta 177 081 Lt dividendų už bendrovių 2008 m.
rezultatus.
4 lentel÷. Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s kontroliuojamų bendrovių rezultatai
Įstatinio
kapitalo
dalis proc.,
priklausanti
Klaip÷dos
miesto sav.

2008 m.
grynasis
pelnas
(nuostolis),
tūkst. Lt

2009 m.
neaudituotas
pelnas
(nuostolis),
tūkst. Lt

Eil.
Nr.

Bendrov÷s pavadinimas

Įstatinis
kapitalas
2009-12-31

1.

UAB „Poilsio parkas“

937509

97,9

(-20,2)

(-27,5)

3656879

85,0

746,17

169,0

6569300

100,0

(-798,0)

(-842,5)

2.
3.

UAB Klaip÷dos regiono
atliekų tvarkymo centras
UAB „Klaip÷dos autobusų
parkas“

4.

UAB „Vilmina“

501410

100,0

5,9

20,0

5.

UAB „Gatvių apšvietimas“

944055

100,0

55,2

9,5

6.

AB „Klaip÷dos vanduo“

175973500

94,3

-124,4

1132,3*

7.

AB „Klaip÷dos energija“

102056950

75,2

-14155,1

25149,0

8.

UAB „Klaip÷dos
bendrabutis“

54850

70,4

37,7

4,0

9.

UAB „Naujasis turgus“

6884908

100,0

605,6

683,5*

Pastaba : * audituota finansin÷ atakaita
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5 lentel÷. Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s įmonių rezultatai
Eil.
Nr.
1.
2.

Pavadinimas

SĮ „Senasis turgus“
SĮ „Sportininkų vaistin÷“

2008 m. grynasis pelnas
(nuostolis),
tūkst. Lt
(-404,9)
8,8

2009 m. neaudituotas
pelnas (nuostolis),
tūkst. Lt
(-20,0)
0,58

AB „Klaip÷dos energija“ 2009 m. svarbiausi įvykiai. Bendrov÷ iš šilumos verslo 2009 m.
uždirbo 28,9 mln. Lt pelno. Kompensacija už pra÷jusiuose laikotarpiuose patirtas šilumos kaina
nepadengtas kuro ir pirktos šilumos sąnaudas sudaro 25,2 mln. Lt, faktinis 2009 m. šilumos
pardavimo veiklos pelnas – 3,7 mln. Lt. Grynasis 2009 m. pelnas – 25 149 tūkst. Lt (neaudituotas).
2009 m. AB „Klaip÷dos energija“ investiciniams projektams ir ilgalaikio materialiojo turto
įsigijimui panaudojo 15 195 tūkst. Lt (planuota 18 200 tūkst. Lt). Iš to skaičiaus 9 203 tūkst. Lt
nuosavų l÷šų, 5 955 tūkst. Lt paramos l÷šų iš ES struktūrinių fondų. Planuojamos investicijos
nepasiektos d÷l sumaž÷jusios darbų vert÷s.
2009 m. bendrov÷ gavo dotacijų 5 955 tūkst. Lt pagal du projektus, tai „Centralizuoto
šilumos tiekimo tinklų modernizavimas didinant jų efektyvumą Klaip÷dos mieste – Šilumos tinklų
magistralių „1P“; „2P“; „4P“; „5p“ rekonstrukcija“ 4 966 tūkst. Lt ir „Centralizuoto šilumos
tiekimo tinklų modernizavimas didinant jų efektyvumą Gargždų mieste – Kvartalinių šilumos tinklų
Klaip÷dos, Kvietinių, P. Cvirkos gatvių rekonstrukcija“ 989 tūkst. Lt. Pagal pirmąjį projektą
rekonstruota Klaip÷dos mieste 5,1 km šilumos tinklų, pagal antrąjį – 2 km Gargždų mieste šilumos
tinklų. Šilumos tinklų modernizacija leis didinti šilumos tiekimo efektyvumą ir užtikrinti patikimą
šilumos tiekimą vartotojams. Investicijos į šiuos projektus leis sutaupyti išlaidas elektrai, vandeniui,
avarijų likvidavimui bei šilumos tinklų remontui. Šių projektų įdiegimas prisid÷s prie aplinkos
kokyb÷s gerinimo ir gamtos išteklių taupymo.
Iš viso į perdavimo tinklus investuota 13 232 tūkst. Lt, iš to skaičiaus naujiems šilumos
tinklams ir įvadams paklota 464 m šilumos perdavimo tinklų ir įvadų į naujai statomus, daugiabučių
gyvenamųjų namų, komercin÷s ir kitos paskirties pastatus. Tam investuota 451 tūkst. Lt. Įsigyta
šilumos tinklų iš vartotojų už 520 tūkst. Lt, kurių ilgis 500 m.
Savivaldyb÷s administracijos direktorius buvo Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s tarybos 2008
m. liepos 31 d. sprendimu sudarytos derybin÷s grup÷s nariu d÷l AB „Klaip÷dos energija“ akcininkų
sutarties peržiūr÷jimo ir naujos sutarties parengimo. Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s taryba 2009 m.
geguž÷s 28 d. sprendimu Nr. T2-196 pritar÷ AB „Klaip÷dos energija“ akcininkų sutarties projektui
ir įgaliojo Savivaldyb÷s administracijos direktorių pasirašyti sutartį, tačiau Vyriausyb÷s atstovas
Klaip÷dos apskrityje 2009 m. birželio 2 d. pateik÷ teikimą Nr. (5.1)-TR-127 „D÷l Klaip÷dos miesto
savivaldyb÷s tarybos 2009-05-28 sprendimo Nr. T2-196 „D÷l pritarimo AB „Klaip÷dos energija“
akcininkų sutarties projektui“ panaikinimo ir 2009 m. birželio 1 d. pri÷m÷ potvarkį Nr. V3-4 „D÷l
Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s tarybos 2009-05-28 sprendimo „D÷l pritarimo AB „Klaip÷dos
energija“ akcininkų sutarties projektui“ vykdymo sustabdymo“. Teisminį ginčą buvo siekiama
baigti, tod÷l, suderinus su Vyriausyb÷s atstovu Klaip÷dos apsrityje, Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s
taryba 2009 m. lapkričio 26 d. pritar÷ Susitarimo d÷l akcininkų sutarties vieningo aiškinimo ir
vykdymo projektui. 2010 m. sausio m÷n. įsiteis÷jo Klaip÷dos miesto apylink÷s teismo 2009 m.
gruodžio 11 d. ir 2009 m. gruodžio 29 d. nutartys civilin÷je byloje Nr. 2-13880-323/2009 pagal
Vyriausyb÷s atstovo Klaip÷dos apskrityje ieškinį Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s tarybai d÷l
Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s tarybos 2009 m. geguž÷s 28 d. sprendimo Nr. T2-196 „D÷l
pritarimo AB „Klaip÷dos energija“ akcininkų sutarties projektui“ panaikinimo ir nebeliko kliūčių
pasirašyti AB „Klaip÷dos energija“ akcininkų sutartį ir Susitarimą d÷l akcininkų sutarties vieningo
aiškinimo ir vykdymo. 2010 m. sausio 21 d. buvo pasirašyta AB „Klaip÷dos energija“ akcininkų
sutartis ir Susitarimas d÷l akcininkų sutarties vieningo aiškinimo ir vykdymo.
AB „Klaip÷dos vanduo“ 2009 m. svarbiausi įvykiai. 2009 m. lapkričio m÷nesį iš esm÷s
užbaigtas Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos valstyb÷s biudžeto, AB „Klaip÷dos vanduo“ bei
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Klaip÷dos rajono savivaldyb÷s l÷šomis finansuotas projektas „Geriamo vandens tiekimo ir nuotekų
surinkimo tinklų pl÷tra Klaip÷doje“ Nr. 2004/LT/16/C/PE/005. Visa projekto vert÷ sudar÷ 114 735,9
tūkst. Lt. Vykdant šį projektą buvo rekonstruota 8 km Klaip÷dos miesto nuotekų sl÷gin÷ linija –
nepatikimi gelžbetoniniai vamzdžiai pakeisti 1000 mm skersmens kaliojo ketaus vamzdžiais.
Modernizuojant dumblo apdorojimo ir tvarkymo įrenginius Klaip÷dos nuotekų valykloje
rekonstruoti du dumblo pūdytuvai, įrengta dumblo pūdymo procese susidarančių biodujų tvarkymo
įranga, atlikta technin÷s įrangos pastato, katilin÷s, biodujų kompresorin÷s rekonstrukcija, įrengti
biodujomis veikiantys elektros kogeneratoriai, pastatytos naujos perdirbto dumblo saugojimo
aikštel÷s. Atlikta modernizacija pad÷s išvengti nemalonaus dumblo kvapo, sumažinti susidarančio
dumblo kiekį, o dumblo pūdymo procese susidarančias dujas panaudoti energijos gamybai.
2009 m. bendrov÷ prad÷jo įgyvendinti tris vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros pl÷tros projektus pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3
prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V „Vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir pl÷tra“, kurie iš dalies finansuojami ES Sanglaudos
fondo, Lietuvos Respublikos valstyb÷s biudžeto ir partnerių Klaip÷dos miesto ir Klaip÷dos rajono
savivaldybių l÷šomis.
2-oji Klaip÷dos miesto vandenviet÷ d÷l perteklinių paj÷gumų 2006 metais buvo
užkonservuota. 2008 m. atlikta šios vandenviet÷s tolimesnio panaudojimo galimybių studija. Studija
parod÷, kad 2-osios vandenviet÷s paj÷gumų per artimiausius dešimtmečius Klaip÷dos miestui
nereik÷s, tod÷l nuspręsta vandenvietę uždaryti, o nereikalingą turtą parduoti. 2009 m. spalio 29 d.
Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s taryba pritar÷ vandenviet÷s uždarymui ir įpareigojo Savivaldyb÷s
administracijos direktorių iki 2010 m. geguž÷s 1 d. pateikti tvirtinti Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s
tarybai vandenviet÷s uždarymo programą.
Nuo 2009 m. rugs÷jo 1 d. bendrov÷ prad÷jo eksploatuoti Klaip÷dos rajono Priekul÷s
miestelio vandentvarkos ūkį. Klaip÷dos rajono savivaldyb÷ perdav÷ eksploatuoti teisiškai
neįregistruotus vandentiekio ir nuotekų objektus ir įsipareigojo atlikti teisinę turto registraciją bei
perduoti turtą AB „Klaip÷dos vanduo“. Nuo 2009 m. rugs÷jo 1 d. bendrov÷ prad÷jo tiekti geriamąjį
vandenį iš keturių gręžinių, esančių Priekul÷s Žalgirio g., Priekul÷s II kaime, Stragnų 2 a ir Stragnų
II kaimuose. Vanduo patiektas 478 abonentams gyventojams ir 53 įmon÷ms ir įstaigoms.
2009 m. gruodžio 14 d. bendrov÷ įsigijo iš UAB „Kretainis“ Žardup÷s gatv÷s artezinį
gręžinį ir vandentiekio bokštą. 2010 m. bus prad÷tas tiekti geriamasis vanduo šios gatv÷s
gyventojams.
Palyginus UAB „Klaip÷dos autobusų parkas“ 2008 metų ir 2009 metų rezultatus, pajamos
už atliktas paslaugas sumaž÷jo 9 proc., iš jų tarpmiestinių maršrutų pajamos už keleivių vežimą
sumaž÷jo 25 proc. (d÷l bendros šalies ekonomin÷s kriz÷s). Palyginus 2008 metų ir 2009 metų
rezultatus, išlaidos sumaž÷jo 8 proc.
Prieš apmokestinimą bendrov÷ patyr÷ 842 492 Lt nuostolių. 369 944 Lt, arba 44 proc. visų
nuostolių patirta vykdant ūkinę–finansinę veiklą ir 472 548 Lt, arba 56 proc. – d÷l nurašyto
ilgalaikio materialiojo turto likutin÷s vert÷s (nugriautos autobusų stoties pastatų ir statinių likutin÷
vert÷ – 344 113 Lt, nugriautos autobusų stoties tualeto rekonstrukcijos likutin÷ vert÷ – 52 414 Lt bei
netinkamų eksploatacijai nurašytų autobusų likutin÷ vert÷ – 76 021 Lt).
2009 m. bendrov÷ pastat÷ naują autobusų stotį. Naujos autobusų stoties bendra projekto vert÷
sudar÷ 3 856 379 Lt, iš jų: banko investicin÷s paskolos bei kredito linijos suma – 3 200 000 Lt ir
bendrov÷s investuotos l÷šos – 656 379 Lt.
UAB Klaip÷dos regiono atliekų tvarkymo centras per 2009 m. laikotarpį pri÷m÷ ir
sutvark÷ Klaip÷dos regioniniame komunalinių atliekų sąvartyne 159756,105 t atliekų, iš jų: 69
078,37 t mišrių komunalinių ir didžiųjų atliekų ir 1404,030 t sodų ir parkų kompostuojamų
atliekų, apmokestintų vietine rinkliava, susidariusių Klaip÷dos m. teritorijoje, 859,368 t sodų ir
parkų kompostuojamų atliekų, 53796,942 t nepavojingų pramon÷s atliekų bei 7582,515 kitų rūšių
atliekų.
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Pažym÷tina, kad 2009 m. be Klaip÷dos m. savivaldyb÷s ir kitos Klaip÷dos apskrityje
esančios savivaldyb÷s prad÷jo deponuoti komunalines atliekas Klaip÷dos regioniniame komunalinių
atliekų sąvartyne, iš kurių bendrov÷ pri÷m÷ ir sutvark÷ 27034,880 t mišrių ir didžiųjų komunalinių
atliekų.
2009 m. įgyvendinti šie projektin÷s dokumentacijos ir statybų darbai, susiję su projektu
„Klaip÷dos regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“:
1. Baigti Klaip÷dos m. komunalinių atliekų sąvartyno, esančio Glaud÷nų k., Klaip÷dos r.
rekultivavimo darbai.
2. Sutvarkytos Klaip÷dos apskrityje buvusios 32 atliekomis užterštos teritorijos.
3. 2009 m. gruodžio m÷nesį pasirašyta sutartis d÷l Kišk÷nų k., Klaip÷dos r., esančio buitinių
atliekų sąvartyno rekultivavimo darbų.
4. UAB „Krašto projektai ir partneriai“ pareng÷ galutinę ataskaitą, susijusią su Klaip÷dos
regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimu.
Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s taryba 2009 m. sausio 29 d. pri÷m÷ sprendimą Nr. T2-11
padidinti UAB Klaip÷dos regiono atliekų tvarkymo centro įstatinį kapitalą papildomais Kretingos r.
savivaldyb÷s ir Neringos savivaldyb÷s nepiniginiais įnašais – 326 600 Lt. Padidinus įstatinį kapitalą,
Klaip÷dos miesto savivaldybei priklauso 85,02 proc. bendrov÷s akcijų.
Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s taryba 2009 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T2-262
nusprend÷ perduoti UAB Klaip÷dos regiono atliekų tvarkymo centrui Klaip÷dos miesto
savivaldybei nuosavyb÷s teise priklausantį nekilnojamąjį daiktą – administracinį pastatą Liepų g.
15, Klaip÷doje (turto vertintojų nustatyta turto vert÷ – 1 395 000 Lt), kaip turtinį įnašą bendrov÷s
įstatiniam kapitalui didinti. Bendrov÷s visuotinis akcininkų susirinkimas pri÷m÷ sprendimą
padidinti įstatinį kapitalą, Klaip÷dos miesto savivaldyb÷ 2009-10-20 pasiraš÷ UAB KRATC akcijų
pasirašymo sutartį Nr. J10-18 ir 2009-10-23 pasirašytas Savivaldyb÷s turto perdavimo ir pri÷mimo
aktas Nr. TU6-48. Bendrov÷s įstatinio kapitalo padidinimas Juridinių asmenų registe dar
neįregistruotas.
2.6.3. VALSTYBöS INVESTICIJŲ IR EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS LöŠŲ
PRITRAUKIMAS IR PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMAS
2009 m. Ekonomikos ir strategijos departamento Investicijų ir verslo pl÷tros skyrius
didžiausią d÷mesį skyr÷ paraiškų rengimui ir teikimui ES struktūrinei paramai gauti iš regionui
skirtų l÷šų bei tęstinių ir naujai pasirašytų finansavimo ir administravimo sutarčių įgyvendinimui.
Iš viso 2009 m. buvo parengtos, pateiktos ir administruojamos 37 preliminarios paraiškos
Klaip÷dos apskrities viršininko administracijai regiono projektų sąrašams 2007–2013 m.
laikotarpiui sudaryti. 2009 m. buvo administruojama 17 projektų (iš jų 5 tęstiniai) sutarčių
pagrindu, parengta ir pateikta 20 paraiškų 101 mln. Lt ES paramai gauti, pasirašytos 7
administravimo ir finansavimo sutartys. Valstyb÷s investicijų programai pateiktos 7 paraiškos
29,387 mln. Lt finansavimui 2010 m. gauti, iki 2010 m. kovo 1 d. skirtas 12,758 mln. Lt
finansavimas.
Išsamus projektų įgyvendinimo metu pasiektų rezultatų aprašymas ir Valstyb÷s investicijų
programai teikiamų projektų sąrašas pateikiamas 6, 7, 8 lent÷les.
6 lentel÷. Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s tarybos sprendimu pateiktų paraiškų finansavimas ir
pasiskirstymas pagal 2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos investicines sritis
Veiksmų programa
Klaip÷dos miesto projektai, kuriems finansuoti
Gautas/
/prioritetin÷s kryptys/
pateiktos paraiškos
negautas
fondas
finansavimas
1. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programa
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1.1. Kokybiškas užimtumas ir socialin÷ apr÷ptis
1.2. Mokymasis visą gyvenimą
1.3. Tyr÷jų geb÷jimų stiprinimas
1.4. Administracinių geb÷jimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Priemon÷ „Savivaldybių
„Klaip÷dos apskrities savivaldybių
institucijų ir įstaigų dirbančiųjų
administracijų darbuotojų ir savivaldybių
kvalifikacijos tobulinimas“
tarybų narių kvalifikacijos tobulinimas“
Uždavinio „Gerinti ekonomin÷s „Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s paslaugų,
veiklos reglamentavimą,
teikiamų vieno langelio principu, tobulinimas“
paslaugų teikimą gyventojams ir
verslui“ priemon÷ ,,Viešųjų
paslaugų kokyb÷s iniciatyvos“
Priemon÷ „Viešojo
„Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s
administravimo subjektų
administracijos darbo organizavimo
sistemos tobulinimas“
gerinimas tobulinant organizacinę struktūrą,

Vyksta
paraiškos
vertinimas
Vyksta
paraiškos
vertinimas

Vyksta
paraiškos
vertinimas

finansinių išteklių ir veiklos valdymo
procesus“
1.5. Technin÷ parama
2. Ekonomikos augimo veiksmų programa
2.1. Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologin÷ pl÷tra
2.2. Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas
Priemon÷ „Invest LT“
Vyksta
„Klaip÷dos LEZ susisiekimo infrastruktūros
paraiškos
įrengimas“
vertinimas
2.3. Informacin÷ visuomen÷ visiems (E. demokratija, Elektronin÷s valdžios paslaugos)
Priemon÷ ,,Elektronin÷
Vyksta
„Elektronin÷s demokratijos paslaugų piliečiams
demokratija: regionai“
paraiškos
sukūrimas ir pl÷tra Klaip÷dos regiono
vertinimas
savivaldybių administracijose“
2.4. Esmin÷ ekonomin÷ infrastruktūra
Priemon÷ „Savivaldos transporto
Vyksta
„Gatvių infrastruktūros sukūrimas Klaip÷dos
infrastruktūros modernizavimas ir daugiafunkcinio sporto ir pramogų komplekso
paraiškos
pl÷tra“
vertinimas
teritorijoje (Merkio gatv÷s, I-os aptarnaujančios
gatv÷s ir II-os aptarnaujančios gatv÷s tiesimas)“
2.5. Transeuropinių transporto tinklų pl÷tra
2.6. Technin÷ parama
3. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
3.1. Vietin÷ ir urbanistin÷ pl÷tra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo pl÷trai
3 priemonių grup÷s „Atvykstamojo ir vietos turizmo skatinimas naudojant gamtos išteklius, kultūros
paveldą ir sukuriant palankesnes aktyvaus poilsio sąlygas“
Priemon÷ „Nacionalin÷s svarbos
Finansavimas
„Daugiafunkcinis sporto ir pramogų
turizmo objektai“
gautas,
sutartis
kompleksas, Dubysos g. 10, Klaip÷da“
pasirašyta
Priemon÷ „Ekologinio
Paraiškos
„Visuomeninių renginių infrastruktūros
(pažintinio) turizmo, aktyvaus
vertinimas
buvusioje pilies teritorijoje suformavimas“
poilsio ir sveikatos infrastruktūros
atid÷tas
kūrimas ir pl÷tra“
Priemon÷ „Viešųjų nekilnojamųjų „Esamų Klaip÷dos pilies princo Frydricho ir
Paraiškos
kultūros paveldo objektų
vertinimas
princo Karlo bastionų rekonstrukcija, išvystant
kompleksiškas pritaikymas
atid÷tas
Mažosios Lietuvos muziejų“
turizmo reikm÷ms“
„Skatinti gamtos išteklių (visų
Vyksta
„Klaip÷dos miesto Mumlaukio ežero būkl÷s
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pirma vandens išteklių bei
gerinimas“
kraštovaizdžio ir biologin÷s
įvairov÷s) išsaugojimą, sudarant
sąlygas efektyviam jų pritaikymui
gyventojų ir ūkio reikm÷ms“
priemon÷ „Vandens telkinių
būkl÷s gerinimas“
3.2. Viešųjų paslaugų (sveikatos, švietimo, socialinių) kokyb÷ ir prieinamumas
Priemon÷ „Nestacionarių
„Patalpų (Debreceno g. 48) pritaikymas Dienos
socialinių paslaugų
centro vaikams iš socialin÷s rizikos šeimų ir
infrastruktūros pl÷tra“
Trumpalaik÷s socialin÷s globos ir krizių įveikimo
pagalbos skyriaus veiklai (BĮ Klaip÷dos miesto
šeimos ir vaiko gerov÷s centras)“
Socialinių paslaugų moterims, patyrusioms
smurtą šeimoje ar nukent÷jusioms nuo prekybos
žmon÷mis, pl÷tra steigiant Moterų krizių centrą
3.3. Aplinka ir darnus vystymasis
Priemon÷ „Viešosios paskirties
„BĮ Klaip÷dos „Viesulo“ sporto centro pastato
pastatų renovavimas regioniniu
(Naikup÷s g. 10, 12 ha) šilumin÷ renovacija“
lygiu“
“BĮ „Gintaro“ sporto centro baseino (S.
Daukanto / S. N÷ries g. 31/1, Klaip÷da) pastato
šilumin÷ renovacija“
„Klaip÷dos Juozo Karoso muzikos mokyklos
pastato šilumin÷ renovacija“
„Visuomenin÷s paskirties pastato Baltijos pr. 49
šilumin÷ renovacija“
„Klaip÷dos „Verden÷s“ pagrindin÷s mokyklos
pastato Klaip÷doje, Kretingos g. 22, energetinių
charakteristikų gerinimas)“
„Klaip÷dos Liudviko Stulpino pagrindin÷s
mokyklos pastato Klaip÷doje, Bandužių g. 4,
energetinių charakteristikų gerinimas“
Priemon÷ „Viešosios turizmo
„Klaip÷dos miesto poilsio parko sutvarkymas ir
infrastruktūros ir paslaugų pl÷tra
pritaikymas turizmo bei kitoms viešoms reikm÷s,
regionuose“
I etapas“
3.4. Technin÷ parama

paraiškos
vertinimas

Finansavimas
gautas,
sutartys
pasirašytos

Finansavimas
gautas,
sutartys
pasirašytos

Vyksta
paraiškos
vertinimas

4. Technin÷s paramos veiksmų programa. Technin÷ parama ES struktūrin÷s paramos,
gaunamos pagal konvergencijos tikslą, administravimui
Iš viso fondams skirta 23,4 mln. Lt.

Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa pagal 2007–2013 m. Europos
teritorinio bendradarbiavimo tikslą
Vyksta paraiškos
„Gamtos mokslų kokyb÷s gerinimas Vakarų Latvijoje ir Lietuvoje“
vertinimas
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7 lentel÷. ES l÷šomis finansuojami projektai, kurie buvo administruojami 2009 metais
Sritis
Susisiekimas

Susisiekimas

Susisiekimas

Švietimas

Projekto pavadinimas

Projekto
finansavimas,
Projekto rezultatai
tūkst. Lt
„Pramon÷s gatv÷s Klaip÷dos LEZ
ES – 12545,0
Projektas įtrauktas į valstyb÷s planuojamų projektų sąrašą ir
teritorijoje II etapo statyba“
LEZ – 144,6
finansuojamas pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos
struktūrin÷s paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo
veiksmų programos prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir
aplinkos verslui gerinimas“ priemonę „Invest LT“. Darbai prad÷ti
2009-05-20, buvo vykdomi gatv÷s tiesimo, lietaus nuotekų tinklų ir
gatv÷s apšvietimo įrengimo darbai. Per 2009 m. įvykdyta 65,5 %
gatv÷s tiesimo darbų
„Technin÷s dokumentacijos
Nac. l÷šos – 590,0
Suprojektuota Kretainio g. tęsinys ir Kretainio g. II, III, IV eil÷s.
parengimas, toliau pl÷tojant Klaip÷dos
Bendras suprojektuotos gatv÷s ilgis 1343 m. Projektas įgyvendintas
pramoninį parką (laisvąją ekonominę
pasirašius trišalę kapitalo formavimo sutartį su LR Ūkio ministerija
zoną) pietin÷je pramon÷s pl÷tros
ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra. Parengus techninę
teritorijos dalyje“
dokumentaciją, paraiška projekto įgyvendinimui bus teikiama pagal
Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Verslo
produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonę
„Invest LT“. Projektas įtrauktas į valstyb÷s planuojamų projektų
sąrašą ir bus finansuojamas ES l÷šomis
„Pietin÷ jungtis tarp Klaip÷dos
Bendra projekto vert÷ –
Projekto įgyvendinimo metu rengiama visa reikalinga technin÷
valstybinio jūrų uosto ir IX B transporto 3649,0, iš jos:
dokumentacija naujo kelio statybai, t. y. galimybių studija, detalusis
koridoriaus“
ES l÷šos – 1650,0;
planas, techninis projektas. Projekto metu taip pat bus parengta
bendrojo finansavimo l÷šos paraiška Sanglaudos fondo finansavimui gauti
–1999,0
„Klaip÷dos Vytauto Didžiojo
Bendra projekto vert÷ –
Per 2009 m. buvo įvykdyta 50 proc. (1 439 893,38 Lt) energiją
gimnazijos pastato rekonstrukcijos
3392,0, iš jos:
taupančių priemonių rekonstrukcijos darbų, finansuojamų ES
projektas“
ES l÷šos – 2736,0;
l÷šomis:
LR Švietimo ir mokslo
− šlaitinio stogo šiltinimas ir dangos keitimas – 1205 m²;
ministerijos l÷šos – 270,0;
− šildymo sistemos rekonstravimas – 1 komplektas;
Paskolos l÷šos – 386,0
− sienų remontas ir cokolio šiltinimas – 3661 m²;
− rekoperacin÷s v÷dinimo sistemos įrengimas – atlikta apie 55 proc.
darbų;
− elektros instaliacijos ir apšvietimo sistemos keitimas – atlikta apie
32 proc. darbų;
− grindų virš grunto šiltinimas – 1316 m²;
− nuotekų ir vandentiekio tinklų įrengimas pusrūsyje – atlikta apie
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Sritis

Projekto pavadinimas

Projekto
tūkst. Lt

finansavimas,

Švietimas

„Klaip÷dos „Santarv÷s“ pagrindin÷s
mokyklos pastato rekonstrukcijos
projektas“

Bendra projekto vert÷ –
3690,0, iš jos:
ES l÷šos – 3136,5;
bendrojo finansavimo l÷šos
– 553,5

Švietimas

„Klaip÷dos „V÷trung÷s“ gimnazijos
pastato rekonstrukcijos projektas“

Bendra projekto vert÷ –
3339,5, iš jos:
ES l÷šos – 2838,5;
bendrojo finansavimo l÷šos
– 501,0

Švietimas

„Visuomenin÷s paskirties pastato
Baltijos pr. 49 šilumin÷ renovacija“

Švietimas

„Klaip÷dos Juozo Karoso muzikos
mokyklos pastato šilumin÷ renovacija“

Bendra projekto vert÷ –
508,9, iš jos:
ES l÷šos – 432,6;
bendrojo finansavimo l÷šos
– 76,3
Bendra projekto vert÷ –
1200,0, iš jos:
ES l÷šos – 1020,0;
bendrojo finansavimo l÷šos
– 180,0

Švietimas

„Partneryst÷s tarp valstybinio ir
nevyriausybinio sektorių skatinimas
įgyvendinant integruotą jaunimo
politiką“
„BĮ „Gintaro“ sporto centro baseino (S.
Daukanto / S. N÷ries g. 31/1, Klaip÷da)
pastato šilumin÷ renovacija“

Sportas

ES l÷šos – 388,5

Bendra projekto vert÷ pagal
paramos sutartį – 1032,0, iš
jos:

Projekto rezultatai
63 proc. darbų;
− atlikta dalis vidaus patalpų remonto darbų pusrūsyje
2009 m. įvykdyta 95 proc. (1536,3 tūkst. Lt) I etapo energiją
taupančių priemonių rekonstrukcijos darbų, finansuojamų ES
l÷šomis. Atlikta stogo rekonstrukcija, apšiltintos išorin÷s sienos,
pakeista elektros instaliacija, atliktas sporto sal÷s ir kai kurių
kabinetų remontas.
Papildomai skirtas finansavimas – 226,2 tūkst. Lt iš LR Švietimo ir
mokslo ministerijos (vidaus patalpų remontui)
2009 m. įvykdyta 84 proc. (1481,9 tūkst. Lt) I etapo energiją
taupančių priemonių rekonstrukcijos darbų, finansuojamų ES
l÷šomis. Atlikta stogo rekonstrukcija, apšiltintos išorin÷s sienos,
pakeista elektros instaliacija, atlikti remonto darbai ir apdailos
darbai sporto ir aktų sal÷se.
Papildomai skirtas finansavimas – 193,1 tūkst. Lt iš LR Švietimo ir
mokslo ministerijos (aktų ir sporto salių remontui)
2009 m. įgyvendintos energiją taupančios priemon÷s. Atliktas fasado
ir cokolio remontas, pakeistos lauko durys

2009 m. atliktas energetinis auditas. Darbai prasid÷s 2010 m.
Projekto metu bus atlikti energiją taupančių priemonių
rekonstrukcijos darbai: pakeisti langai (306,02 kv. m), pakeistos
lauko durys (13,93 kv. m), rekonstruotas šilumos punktas (1
kompl.), rekonstruota šildymo sistema (1 kompl.), apšiltintos sienos
ir cokolis (327,85 kv. m), pakeista karšto vandentiekio sistema (1
kompl.), pakeista elektros instaliacija (1 kompl.)
Atliktas Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s jaunimo politikos kokyb÷s
vertinimas, parengta atviros erdv÷s Klaip÷dos jaunimo centro
koncepcija, atitinkanti savivaldyb÷s poreikius ir specifiką.
Vykdoma Atviros erdv÷s jaunimo centro veikla
2009 m. parengtas techninis projektas. 2010 m. bus prad÷ti
įgyvendinti energiją taupančių priemonių rekonstrukcijos darbai
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Sritis

Projekto pavadinimas

Sportas

„BĮ Klaip÷dos „Viesulo“ sporto centro
pastato (Naikup÷s g. 25 A) šilumin÷
renovacija“

Sportas

„Daugiafunkcinis sporto ir pramogų
kompleksas, Dubysos g. 10, Klaip÷da“

Socialin÷
rūpyba

„Patalpų (Debreceno g. 48) pritaikymas
Dienos centro vaikams iš socialin÷s
rizikos šeimų ir Trumpalaik÷s socialin÷s
ir krizių įveikimo pagalbos skyriaus
veiklai“
„Socialinių paslaugų moterims,
patyrusioms smurtą šeimoje ar
nukent÷jusioms nuo prekybos
žmon÷mis, pl÷tra, steigiant moterų
krizių centrą“
„SEASIDE – Puikių kultūrinių
turistinių vietovių pl÷tra Pietų Baltijos
jūros regione 2008–2010 m.“

Socialin÷
rūpyba

Turizmas

Projekto
finansavimas,
tūkst. Lt
ES l÷šos – 877,4;
bendrojo finansavimo l÷šos
– 154,6
Bendra projekto vert÷ –
1100,0, iš jos:
ES l÷šos – 935,0;
bendrojo finansavimo l÷šos
– 165,0
Bendra projekto vert÷ –
56,2 mln. Lt, iš jos:
ES l÷šos – iki 40 mln. Lt;
VIP l÷šos – 15 mln. Lt

Bendra projekto vert÷ –
2824,2, iš jos:
ES l÷šos – 2400,6;
kitos l÷šos – 423,6

Projekto rezultatai

ES l÷šomis bus įgyvendintos energiją taupančios priemon÷s. Darbai
prasid÷jo 2009-12-22. Prad÷ti demontavimo, patalpų perplanavimo,
sienų bei lubų dažymo darbai, įrengta 9,6 kv. m (išor÷je) ir 6,17 kv.
m (viduje) plastikinių langų
Projektas Vyriausyb÷s nutarimu buvo pripažintas valstybei svarbiu
ekonominiu projektu. Buvo patvirtintos Klaip÷dos miesto
daugiafunkcinio pramogų ir sporto komplekso koncesijos suteikimo
konkurso sąlygos, pagrindin÷s sutarties sąlygos ir prad÷tos vykdyti
operatoriaus parinkimo procedūros. D÷l apskundimo teismuose šis
procesas buvo sustabdytas. Tačiau 2010 m. vasario 1 d. LR
apeliaciniam teismui atmetus skundą ir pri÷mus palankų sprendimą
Klaip÷dos savivaldyb÷s atžvilgiu, 2010 m. šios procedūros bus
tęsiamos. 2009 m. pateikta paraiška ir pasirašyta finansavimo ir
administravimo sutartis d÷l 40 mln. Lt ES paramos. 2009 m.
rugpjūčio 24 d. pasirašyta statybos darbų sutartis. Prad÷ti rengti
spraustiniai pamatų poliai. Rengiamas darbo projektas.
Iki 2009 m. pabaigos atlikta 5 proc. numatytų darbų
2009 m. buvo parengtas techninis projektas. Projektas baigiamas
derinti. Bus atlikta patalpų rekonstrukcija (900 kv. m), pritaikant jas
tokio centro veiklai

Bendra projekto vert÷ –
1175,9, iš jos:
ES l÷šos – 999,5;
privačio l÷šos – 176,4

2009 m. įtrauktas į ES finansuojamų projektų sąrašus, gautas
savivaldyb÷s tarybos pritarimas. 2010 m. bus parengtas techninis
projektas ir pradedami statybos darbai

Bendra projekto vert÷ –
438,7, iš jos:
ES l÷šos – 372,9;
bendrojo finansavimo l÷šos

Savivaldyb÷s administracija, pl÷todama tarptautinius jūros renginius,
dalyvauja projekte pagal ETBT Pietų Baltijos bendradarbiavimo per
sieną programą 2007–2013 m. Projektu yra pl÷tojama rinkodaros
veikla. 2009 m. buvo atliktos šios rinkodaros priemon÷s miesto
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Sritis

Projekto pavadinimas

Projekto
tūkst. Lt
– 65,8

finansavimas,

Verslas

„CITIES – kūrybinių industrijų
skatinimas tradicin÷se erdv÷se“

Bendra projekto vert÷ –
387,7, iš jos:
ES l÷šos – 329,6;
bendrojo finansavimo l÷šos
– 58,1

Aplinkosauga

Klimato kaita, poveikis, kaštai ir
pritaikymas Baltijos jūros regione

ES l÷šos – 518,0

Projekto rezultatai
turizmo srityje: dalyvauta 5 projekto partnerių organizuotuose
tarptautiniuose renginiuose; atnaujinta burlaivių festivalio „Baltic
Sail“ interneto svetain÷; suorganizuotos 2 konferencijos regatos
„The Tall Ships Races“ savanoriams; išleistas bukletas, pristatantis
Klaip÷dą; pagaminti Klaip÷dos miestą reprezentuojantys suvenyrai
2009 m. vyko pasikeitimas patirtimi kūrybinių verslų srityje, jos
sklaida ir patirties pritaikymas miesto projektuose. Parengtos ir
pateiktos 2 bendros 9 projekto partnerių ataskaitos ir mok÷jimo
prašymai. Dalyvauta 3 tarptautiniuose pasikeitimo patirtimi
renginiuose, suorganizuota 1 tarptautin÷ konferencija Klaip÷doje
viešų erdvių planuotojams, projektuotojams, menininkams,
politikams „Dizainas ir šiuolaikinis menas – prid÷tin÷s vert÷s
kūrimas miesto viešose erdv÷se“
Bus parengta Smiltel÷s upelio perteklinio vandens mažinimo
galimybių studija, dalyvaujama konferencijose ir seminaruose

8 lentel÷. Projektai, d÷l kurių finansavimo pateiktos paraiškos Valstyb÷s investicijų programai
Eil.
Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Projekto pavadinimas

Klaip÷dos daugiafunkcinio sporto ir pramogų komplekso statyba
Naujo Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus saugyklos pastato (Aukštoji g. 3 / Didžioji Vandens g. 4) statyba ir
teritorijos sutvarkymas
Pastato K. Donelaičio g. 6B restauravimas pritaikant Tautinių mažumų centrui
Klaip÷dos Vytauto Didžiojo gimnazijos rekonstrukcija
VšĮ Klaip÷dos universitetin÷s ligonin÷s centrinio korpuso operacin÷s rekonstrukcija
VšĮ Klaip÷dos universitetin÷s ligonin÷s dalies pastato Liepojos g. 39 rekonstrukcija
Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų sugrįžimo į Lietuvą ir jų aprūpinimo programos įgyvendinimas
Iš viso:

* Grafoje pateikiami duomenys apie projektams skirtą finansavimą iki 2010 m. kovo 1 d.

Prašytas
finansavimas
2010 m.,
tūkst. Lt
12 500,0
1300,0

Skirtas
finansavimas
2010 m.,
tūkst. Lt*
12 500,0
200,0

900,0
3700,0
6687,0
4300,0

58,0

Paraiška neteikta
29 387,0

12 758,0
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2.6.4. SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO RöMIMAS
Klaip÷dos miesto smulkaus ir vidutinio verslo r÷mimo programai (SVV) iš savivaldyb÷s
biudžeto skirta 737,2 tūkst. Lt. Po biudžeto mažinimo programa maž÷jo iki 337,2 tūkst. Lt.
2009 m. kartu su VšĮ Klaip÷dos ekonomin÷s pl÷tros agentūra
tęsiamas INTERREG IVC projektas „CITIES – kūrybinių
industrijų skatinimas tradicin÷se tarpkultūrin÷se erdv÷se“. Buvo
parengtos ir pateiktos 2 bendros 9 projekto partnerių ataskaitos ir
mok÷jimo prašymai. Dalyvauta 3 tarptautiniuose pasikeitimo
patirtimi renginiuose, suorganizuota 1 tarptautin÷ konferencija
Klaip÷doje viešų erdvių planuotojams, projektuotojams,
menininkams, politikams „Dizainas ir šiuolaikinis menas – prid÷tin÷s vert÷s kūrimas miesto viešose
erdv÷se“. 2009 m. gruodžio 8 d. buvo parengta ir internetiniame portale www.investinklaipeda.com
paskelbta tarptautinio projekto CITIES ataskaita apie kūrybinių industrijų veiklą partnerių
savivaldyb÷se ir regionuose.
Įgyvendintos dvi priemon÷s: „Reklamin÷s medžiagos apie verslo galimybes Klaip÷doje
leidyba ir sklaida“ (56,3 tūkst. Lt) buvo pagamintas ir išplatintas 1300 vnt. egz. tiražu leidinys anglų
kalba „Klaip÷da: The City on the Move09/10“, pagaminta ir išplatinta 1000 vnt. reklaminių vaizdo
klipo „Klaipeda seaport folio“ DVD kopijų. Reklamin÷ medžiaga buvo išdalyta užsienio
atstovyb÷ms, konsulatams, Lietuvoje veikiančioms verslo skatinimo institucijoms, tarptautin÷ms
organizacijoms, partnerius užsienyje turinčioms įmon÷ms ir kt.
Įgyvendinant priemonę „Informacijos internetiniame puslapyje www.investinklaipeda.com
nuolatinis atnaujinimas“ (54,4 tūkst Lt) buvo sukurtas specializuotas interneto portalas, vykdomas
informacijos internetiniame tinklalapyje www.investinklaipeda.com atnaujinimas, skirtas Klaip÷dai
viešinti, investicijoms į miestą pritraukti (investiciniai projektai, informacija apie verslo paslaugas,
verslo aplinką ir kt.). Sudaryta naudingų kontaktų duomenų baz÷, sudaryta iš tikslinių Klaip÷dos
miesto 97 įmonių, įstaigų bei internetinių portalų, kurie bendradarbiauja su užsienio įmon÷mis ir yra
suinteresuoti užsienio investuotojų pritraukimu ar eksporto galimyb÷mis. Svetain÷s turinys išverstas
į rusų, vokiečių kalbas, buvo vykdoma svetain÷s lankomumo analiz÷. Svetain÷s populiarinimui
buvo vykdyta reklamin÷ kampanija 2-juose vietiniuose ir 1-ame tarptautiniame internetiniame
portale (www.kl.lt, www.verslosavaite.lt, www.baltictimes.com) .
Tęsiamas projekto „Kultūros fabrikas“ (buvusio tabako fabriko pritaikymas kultūros ir verslo
reikm÷ms bei viešajam sektoriui) įgyvendinimas. Parengtas techninis projektas bei atlikta projekto
ekspertiz÷. Projekto tikslas – nebenaudojamą industrinio paveldo objektą Klaip÷dos miesto
senamiestyje pritaikyti smulkaus ir vidutinio verslo reikm÷ms, įkuriant jame kūrybinių industrijų
centrą. Rekonstrukcijos darbai prasid÷s 2010 metais.

Dabartinis objektas

Projekto maketas
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Viešieji darbai. Viešųjų darbų programoje dalyvavo 22 įstaigos (įmon÷s), kuriose viešuosius
darbus dirbo 485 Klaip÷dos darbo biržoje registruoti bedarbiai. 2009 metais panaudota 385,0 tūkst.
Lt l÷šų (buvo skirta 410,6 tūkst. Lt).
2.6.5. TARPTAUTINIAI RYŠIAI
Klaip÷dos miesto savivaldyb÷ ilgus metus s÷kmingai dalyvauja tarptautinių organizacijų
veikloje (EUROCITIES, BMS, KIMO, ENNHO, STI, Baltic Sail, LSA, Europos prizu apdovanotų
miestų asociacija, Merai už taiką, ECAD), tod÷l naryst÷ šiose organizacijose ir toliau išlieka svarbia
tarptautinio bendradarbiavimo platforma.
2009 m. su ECAD (Europos miestai prieš narkotikus) organizacija buvo tęsiama 2005 m.
prad÷ta penkerių metų programa „Europos jaunimas – narkomanijos prevencijos programa“, kurioje
dalyvauja 15 Europos miestų (tiesioginis partneris – Savivaldyb÷s administracijos Sveikatos
skyrius). Programos tikslas – palyginti kiekvienos šalies pasirinktas ir įgyvendinamas narkomanijos
prevencijos strategijas, nustatyti geriausią prevencinio darbo praktiką visoje Europoje ir pateikti
apibendrintą informaciją. 2010 m. bus vykdomos anketin÷s 15–16 m. jaunimo apklausos.
Su pasauline buriavimo mokymo organizacija Sail Training International (STI –
tarptautin÷ buriavimo organizacija) buvo ypač intensyviai bendradarbiaujama. 2009 m. balandžio
30 d.–geguž÷s 1 d. vyko STI vadovų inspekciniai vizitai, kurių metu vertintas laivyno/uosto
pasirengimas pasitinkant „The Tall Ships‘ Races Baltic 2009“ regatą ir kiti organizaciniai
geb÷jimai. Dalyvaujant užsienio parodose, konferencijose, seminaruose buvo reklamuojama
Klaip÷da ir Vakarų Lietuva ne tik kaip regatą priimantis uostas, bet ir kaip aktyvus tarptautin÷je
arenoje. Buvo organizuojami Klaip÷dos miesto pristatymai Halifakse (Kanada), Ščecine (Lenkija),
Rostoke (Vokietija), Rygoje, Liverpulyje (Jungtin÷ Karalyst÷), Molojuje ir Bergene (Norvegija),
Den Helderyje (Nyderlandai). Kovo m÷n.
vykusioje tarptautin÷je parodoje Vilnius „Viva
Tour“ oficialiai pristatyta „The Tall Ships‘ Races
Baltic 2009“ regata, kurioje dalyvavo ir
Klaip÷dos vardu kalb÷jo regatos glob÷jas
Prezidentas A. M. Brazauskas. Balandžio m÷n.
Vilniuje organizuotas renginys visiems Lietuvoje
reziduojantiems ambasadoriams, siekiant į Jūros
šventę pritraukti kuo daugiau laivų ir turistų iš jų
šalių.
Oficialus regatos pristatytmas parodoje Vilnius „Viva Tour“

Birželio m÷nesį pasirašyta partneryst÷s sutartis su Ščecino miestu. Oficiali Ščecino delegacija
dalyvavo regatoje, atsiunt÷ du laivus ir atliko koncertinę programą per regatos šventę prie krantinių.
Jūros švent÷s metu organizuotas ir miesto partnerio Gdyn÷s pristatymas ir koncertin÷ programa prie
jų miesto A klas÷s laivų krantin÷se.
Kinijos miesto partnerio Čingdao oficialiai
delegacijai vizito į Klaip÷dą metu surengta išsami
mūsų miesto kultūros pažintin÷ programa,
supažindinta su verslo Klaip÷doje galimyb÷mis.
Jūros
švent÷s
dienomis
lank÷si
mero
vadovaujama 17 žmonių delegacija iš miesto
partnerio
Japonijoje
Kudžio.
Iškilmingai
pažym÷tas bendradarbiavimo su Kudžio miestu
dvidešimtmetis – surengtos Japonijos kultūros
dienos pristatant nacionalinį japonų šokį,
Akimirkos iš Japonijos kultūros dienų pamin÷jimo
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kaligrafiją, g÷lių aranžavimo meną ikebaną, vyko kaligrafijos bei tradicinio origamio užsi÷mimai.
Per keturias dienas programoje apsilank÷ tūkstančiai klaip÷diečių ir svečių.
Iš viso 2009 m. Klaip÷dos miesto savivaldyb÷je apsilank÷ 34 užsienio delegacijos iš 16 šalių.
Tarptautinių ryšių ir turizmo skyrius suorganizavo 53 savivaldyb÷s atstovų vizitus į užsienį (žr. 8 ir
9 diagramas). Vizitų į užsienį tikslai patys įvairiausi, pradedant dalyvavimu tarptautiniuose
renginiuose, susitikimų d÷l naujų projektų inicijavimo ar einamųjų projektų vykdymo, baigiant
miesto įvaizdžio ir reklamos renginiais.
Kelionių į už sienio šalis 2009 m. skaičius

Svečių, aplankiusių Klaip÷dos miesto
savivaldybę 2009 m., skaičius
16

Svečiai iš kitų užsienio šalių

11

Prancūzija

19
5

Kinija
Danija
Nyderlandų Karalyst÷

16

Rusijos Federacija

Suomija

2
2
3

Islandija

2

Nyderlandų Karalyst÷

2

6

Lenkija

6

Švedija
Estija

21
11

4

Belgija

4

Lenkija

3

Baltarusija

12

Estija
Didžioji Britanija

2

Rusijos Federacija

23

Latvija
JAV

2

Airija
Italija

Japonija
Afganistanas

Turkija

3
1
2
10

Vokietija
Latvija

10

7

8–9 diagramos. Svečių, aplankiusių Klaip÷dos miesto savivaldybę, ir kelionių į užsienio šalis 2009 m. skaičius.

Egzistuojantys užsienio ryšiai bei susigiminiavusių miestų partneryst÷ palengvina Klaip÷dos
miesto rinkodarą bei investicinių projektų pristatymą užsienyje.
2.6.6. TURIZMAS
Atsakingiausias 2009 m. Tarptautinių ryšių ir turizmo skyriaus darbo tikslas buvo pasirengti
ir suorganizuoti du prestižinius renginius: pasaulinę didžiųjų burlaivių regatą „The Tall Ships‘
Races Baltic 2009“ bei Europos kultūrinio paveldo festivalį „Europiada“. Atliktas didžiulis
reklaminis darbas tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje. Tikslin÷s grup÷s buvo plačioji visuomen÷, kaip
potencialūs renginio Klaip÷doje lankytojai ir užsienio šalių laivų savininkai, nacionalin÷s buriuotojų
organizacijos, laivų kapitonai, buriuotojai. Skyrius buvo atsakingas už bendrą pasirengimo regatai
darbų eigą, už nuolatinį ryšių palaikymą tarp regatos organizacinio biuro, dirbusio Turizmo ir
kultūros informacijos centro sud÷tyje, bei pagrindinio
regatos organizatoriaus – Sail Training International
(STI).
Rengiantis
Europos
kultūrinio
paveldo
festivaliui „Europiada“, nuo pat ryšių užmezgimo
pradžios bendradarbiauta su „Europiados“ tarptautiniu
komitetu ir jo prezidentu p. Peters Bruno. Pasirengimo
etape buvo derinami veiksmai su „Europiados“
organizacine komisija. Kadangi, pasibaigus Europos
kultūrinio paveldo festivaliui, trur÷jo vykti didžioji
burlaivių regata, buvo stengiamasi taupyti l÷šas, spręsti
miesto puošybos, sanitarinių paslaugų ir maitinimo
Akimirkos iš festivalio „Europiada“
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teikimo, savanorių įdarbinimo, draudimo ir daugelį kitų organizacinių klausimų. „Europiados“
renginyje sulaukta apie 3000 dalyvių iš visų Europos šalių ir regionų. Lietuvos Respublikos
kultūros ministras pavadino Klaip÷dą tikrąja Europos kultūros sostine 2009 m.
2009 m. liepos 31–rugpjūčio 3 dienomis Klaip÷doje didžiųjų burlaivių regatos „The Tall
Ships‘ Races Baltic 2009“ finišo etapas įgyvendintas. Finišo etapas vyko jubiliejin÷s 50-osios Jūros
švent÷s dienomis. Bendra švent÷s programa (valstyb÷s tikslin÷ dotacija – 1,500 mln. Lt) ap÷m÷
tradicinius regatos (įgulų paradas, prizų ceremonija, sporto varžybos ir kt.) ir Jūros švent÷s akcentus
(žuvusiųjų jūroje pagerbimo ceremonija, pramoginiai koncertai senamiestyje, tautodail÷s dirbinių
mug÷ ir kt.). Tai buvo didžiausią laivų skaičių pritraukusi Tall Ships regata per visą daugiau nei 50
metų istoriją. Į Klaip÷dą atplauk÷ 99 laivai. Iš jų: 18 A klas÷s burlaivių; 65 – C ir D klas÷s jachtos.
Laivai atplauk÷ iš 18 šalių, buriuotojai – iš 37 šalių. Su regatos laivų kapitonais ir įgulomis dirbo
150 savanorių. Laivų įgulų narių skaičius – 2600. Renginyje lank÷si apie 1,300 milijonai žmonių.
Renginiai buvo organizuojami Kruizinių laivų terminalo ir AB „Klaip÷dos laivų remontas“, UAB
„Memelio miestas“ ir senamiesčio teritorijoje. Šventinę programą sudar÷ apie 100 renginių. Skyrius
organizavo ir palaik÷ kontaktus sprendžiant jaunimo parengimo klausimus, plaukiant regatoje
užsienio laivuose. 40 jaunųjų klaip÷diečių regatoje plauk÷ lenktyninį etapą Turku–Klaip÷da su
tarptautin÷mis įgulmis šiuose A klas÷s burlaiviuose: MORGESTEN IR ENDRACHT
(Nyderlandai), SORLANDET ir CHRISTIAN RADICH (Norvegija), MIR (Rusija) bei su D klas÷s
Latvijos burlaiviu SPANIEL.

Akimirkos iš didžiųjų burlaivių regatos „ The Tall Ships‘ Races Baltic 2009“

STI įvertino Klaip÷dos pasiruošimą pasaulinei regatai, visų miesto tarnybų ir
organizatorių darbą pačiais aukščiausiais įvertinimais bei pad÷komis, o Klaip÷da pavadinta
didžiausiu STI atradimu.
Lapkričio m÷n. dalyvauta STI generalin÷je konferencijoje, vykusioje Stambule, Turkijoje.
Konferencijoje buvo perskaitytas pranešimas apie regatos pri÷mimo problematiką Klaip÷doje bei
pasidalyta su būsimais regatos uostais savo gerąja patirtimi. Pranešimas skelbiamas STI interneto
tinklapyje. Spalio m÷n. Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s tarybos sprendimu patvirtintas pasiūlymas
d÷l „Tall Ships Races“ regatos pakvietimo į Klaip÷dą. 2011 m. į Klaip÷dą v÷l atplauks šios regatos
didieji burlaiviai, o 2017 m. Klaip÷da gal÷tų tapti šios regatos baigiamojo etapo priimančiu uostu.
VšĮ Klaip÷dos turizmo ir kultūros informacinis centras (KTKIC), vadovaudamasis su
Klaip÷dos miesto savivaldybe 2009 m. kovo 25 d. pasirašyta sutartimi Nr. J13-3, s÷kmingai vykd÷
Kruizinių ir vandens turizmo programą (170 tūkst. Lt). Klaip÷dos uoste 2009 m. apsilank÷ 50
kruizinių laivų, kuriais atvyko 33512 keleivių. Iš viso KTKIC duomenimis, 2009 m. aptarnauti
70177 turistai, tarp jų daugiausia – 33512 kruizinių laivų keleivių, 32015 pavienių keleivių ir 4650
turistų aptarnauti parodų metu. Siekiant propaguoti Klaip÷dą, kaip patrauklų kruizinei laivybai
uostą, sudalyvauta dviejose parodose: 2009 m. kovo 16–19 d. „Setrade Cruise Shipping
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Convention“ (Majamis, JAV) tarptautin÷je
parodoje, kurioje pristatomos Lietuvos jūrinio
turizmo galimyb÷s; 2009 m. rugs÷jo 15–17 d.
tarptautin÷je kruizinio verslo parodoje „Seatrade
Europe“.
2009 m. aktyvinant rinkodaros veiklą buvo
parengta ir išplatinta Klaip÷dos miesto ir jo
turizmo produktus pristatančių leidinių: brošiūra
„Klaip÷da city“; skrajut÷s „Pajūrio kempingas“.
Viename iš populiariausių Ispanijos kelionių
žurnalų „Turizmo y avantura“ paskelbta 2 psl.
informacinio teksto reklama apie turizmo potencialą 2009 m. geguž÷s 28 d. atplauk÷ Italijos
Klaip÷doje.
kompanijai priklausantis kruizinis laineris "Costa Magica"
Aktualios turizmo ir tarptautinių ryšių problemos. Dalyvavimą tarptautinių organizacijų
veikloje apsunkina ribotos finansin÷s galimyb÷s, nepakankamos politikų ir specialistų užsienio
kalbų žinios. Pasigendama Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos gairių d÷l tarptautinių
santykių puosel÷jimo savivaldybių lygmenyje ir vietos politikų noro išnaudoti tarptautinių
organizacijų teikiamas galimybes. Gal÷tų būti tampresnis grįžtamasis ryšys – dalyvavę užsienio
renginiuose specialistai tur÷tų drąsiau skleisti parsivežtas žinias ir įdiegti jas savo srities praktikoje.
Per metus iškyla daug pasiūlymų organizuoti tarptautinius bendradarbiavimo projektus, tačiau
griežtas planavimas neleidžia realizuoti vertingų pasiūlymų. Tur÷damas tam skirtų l÷šų,
Tarptautinių ryšių ir turizmo skyrius gal÷tų įgyvendinti miestui svarbius tarptautinius renginius.
2.6.7. LICENCIJŲ IR LEIDIMŲ IŠDAVIMAS
Eokonomikos ir strategijos departamento Licencijų, leidimų ir vartotojų teisių apsaugos
skyrius, vykdydamas jam priskirtas funkcijas, reng÷ išdavimui licencijas ir leidimus, už kurių
išdavimą mokama valstyb÷s ir vietin÷ rinkliava (žr. 9 lentelę).
9 lentel÷. 2008–2009 m. rinkliavos, Lt
Valstyb÷s rinkliavos
Vietin÷s rinkliavos
Iš viso rinkliavos

2008 m.
180132
1300087
1480219

2009 m.
211460
1375093
1586553

Skirtumas +/+31328
+75006
+106334

Rinkliavos padid÷jimas susijęs su valstyb÷s rinkliavos padid÷jimu d÷l įmonių, besiverčiančių
licencijuojama veikla, skaičiaus kaitos, prekybos ir paslaugų teikimo gyventojams sferos pl÷tros,
gyventojų leidimų bei m÷nesio abonementų už automobilių stov÷jimą savivaldybei priklausančiose
gatvių ir aikščių vietose įvedimu. 2009 m., vykdant skyriaus funkcijas, buvo atlikti darbai (žr. 10
lentelę).
10 lentel÷. 2008–2009 m. rezultatų palyginimas
Išduota, papildyta ir patikslinta licencijų, licencijų kortelių, vnt.
Išduota leidimų prekybai, paslaugų teikimui, reklamai, turizmo paslaugoms,
keleivių vežimui ir kt., vnt.
Panaikinta licencijų, licencijų kortelių, vnt.
Išsiųsta įsp÷jimų apie galimą licencijų galiojimo sustabdymą ar galiojimo
panaikinimą d÷l licencijuojamos veiklos pažeidimų pagal VMI ir Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybos pateiktas informacijas už įsiskolinimus, vnt.
Į skyrių „Aviliu“ gauti ir išnagrin÷ti įvairūs prašymai ir pareiškimai d÷l licencijų,
leidimų gavimo bei įvairiais kitais klausimais, vnt.

2008 m.
716
1953

2009 m.
938
5289

–
–

198
58

1857

3697
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Išduodant licencijas ir veiklos leidimus, skyriaus darbą apsunkina dažna teis÷s aktų kaita.
Problematiškas išlieka susisiekimas su institucijų duomenų baz÷mis, kurios pateikia atitinkamas
pažymas d÷l licencijuojamos veiklos, taip pat įteisinti reikalavimai pateikti apmok÷jimo kvitus už
rinkliavas su banko žyma, nors daugelis įmonių atsiskaitymus atlieka internetu. Panaikinus
Valstybin÷s vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaip÷dos skyrių, vartotojai neteko galimyb÷s
kreiptis į instituciją, galinčią atstovauti jų interesams, o Savivaldyb÷s administracija gali suteikti tik
informaciją. Licencijų ir leidimų išdavimo terminus ilgina priimami ir netinkamai įforminti
dokumentai Priimamajame, d÷l to pareišk÷jo prašoma patikslinti informaciją, pateikti trūkstamus
dokumentus ir pan.
2.7. URBANISTINöS PLöTROS DEPARTAMENTO KURUOJAMA SRITIS
2.7.1. MIESTO URBANISTINIS PLANAVIMAS
2009 m. Urbanistin÷s pl÷tros departamento Architektūros ir miesto planavimo skyrius
organizavo 60 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutarčių
sudarymą (iš jų 6, kai planavimo organizatorius kartu yra ir Savivaldyb÷s administracijos
direktorius, o Architektūros ir miesto planavimo skyrius vykdo planavimo organizatoriaus
funkcijas).
Įgyvendinant strateginiame veiklos plane patvirtintos Miesto urbanistinio planavimo
programos priemones (gautos ir panaudotos l÷šos – 354,7 tūkst. Lt) ataskaitiniais metais sudaryta
sutartis su UAB „Klaip÷dos projektas“ d÷l gyvenamojo kvartalo tarp Taikos pr., Debreceno g.,
Šilut÷s pl. ir Statybininkų pr. detaliojo plano rengimo, siekiant suformuoti sklypus prie gyvenamųjų
pastatų, sporto, vaikų žaidimų aikšteles, automobilių stov÷jimo vietas. Parengti ir patvirtinti
teritorijų tarp sklypų Šilut÷s pl. 1, 1A, 3, 5A ir Tilž÷s g. 60, teritorijos tarp Šilut÷s pl. ir Debreceno
g. sankryžoje ir teritorijos tarp Plytin÷s ir Mol÷tų gatvių detalieji planai, parengtas ir išleistas
leidinys „Klaip÷dos architektūra 2008“, suorganizuota architektūrinių-urbanistinių id÷jų parodaaptarimas.
Toliau buvo rengiami šie detalieji planai: apie 30 ha teritorijos Smiltyn÷je, ruože nuo
jachtklubo iki laivų kapinių, detalusis planas; apie 26,5 ha teritorijos Minijos gatv÷je tarp Smiltel÷s
g., sklypo Minijos g. 169A ir Smiltel÷s up÷s detalusis planas; apie 7 ha teritorijos Minijos g. ir
Statybininkų pr. sankryžoje detalusis planas; Klaip÷dos miesto teritorijoje esančių valstybinių
miškų vidin÷s miškotvarkos projektas. 2009 m., vykdant skyriaus funkcijas, buvo atlikti darbai (žr.
11 lentelę).
11 lentel÷. 2006–2009 m. rezultatų palyginimas
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rodiklio pavadinimas
Gauta paraiškų projektavimo sąlygų sąvadams išduoti,
vnt.
Parengta projektavimo sąlygų sąvadų, vnt.
Parengta inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų
prisijungimo techninių sąlygų, vnt.
Gauta prašymų sąlygoms teritorijų planavimo
dokumentams rengti, vnt.
Parengta sąlygų ir sąvadų teritorijų planavimo
dokumentams rengti, vnt.
Įregistruota teritorinio planavimo dokumentų (detaliųjų,
specialiųjų planų), vnt.
Derinta Nuolatin÷je statybos komisijoje detaliųjų planų,
vnt.
Derinta Nuolatin÷je statybos komisijoje techninių

2006
metai
830

2007
metai
739

2008
metai
767

2009
metai
612

760
748

717
848

535
776

505
683

155

135

145

82

135

121

193

151

60

70

75

51

139

145

99

143

814

885

904

665
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9.
10.
11.
12.
13.

projektų, vnt.
Nagrin÷ta ir suderinta planavimo užduočių, vnt.
Pripažinta tinkamais naudoti objektų, vnt.
Suderinta išorin÷s reklamos projektų, vnt.
Surinkta l÷šų už išorinę reklamą, Lt
Atlikta teritorijų planavimo dokumentų viešo svarstymo
procedūrų, vnt.

80
321
870
859782
n.d.

85
208
992
1015000
13

83
235
1121
900090
20

75
162
1050
860000
12

Rengiant miesto detaliuosius planus, skyriaus darbą apsunkina įvairių žinybų, VĮ KVJUD ir
kitų departamentų bandymai nesiskaityti su visuomeniniais savivaldyb÷s interesais, pažeisti
reglamentus ir taisykles, bandymai išvengti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme
numatytų poveikio aplinkai ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo. Sprendžiant miesto ūkio
klausimus, nesivadovaujama Klaip÷dos miesto pl÷tros strateginiu bei Bendruoju planu. Sprendžiant
problemas, siūlome politikams griežčiau ginti savivaldyb÷s interesus, Juridiniam skyriui padidinti
sutarčių reikalavimus teritorinio planavimo dokumentų kokybei, sugriežtinti planų reng÷jų atranką,
taikyti delspinigius.
2.7.2. PAVELDOSAUGA
Urbanistin÷s pl÷tros departamento Paveldosaugos skyrius, įgyvendindamas Strateginiame
veiklos plane patvirtintos Miesto urbanistinio planavimo programos priemones (gautos ir
panaudotos l÷šos – 102,2 tūkst. Lt), organizavo: žem÷s sklypo tarp Didžiosios Vandens g.,
Pasiuntinių g., Tomo g., Vež÷jų g. detaliojo plano rengimą – parengta koncepcija; žem÷s sklypo
J. Janonio g. 5,7,9 detaliojo plano rengimą (baigiamasis etapas) – organizuota viešojo svarstymo su
visuomene procedūra; viešojo naudojimo erdvių Miesto istorin÷je dalyje (U16) sutvarkymo
detaliojo plano rengimą – parengta teritorijos istorin÷ raidos analiz÷, urbanistiniai tyrimai, rengiama
koncepcija. Pareng÷ Klaip÷dos miesto skulptūrų parko dalies sutvarkymo tarpukario Lietuvos karių
atminimui įamžinti projektą. Kartu su Klaip÷dos Adomo Brako dal÷s mokyklos administracija
organizavo renginį tema „Istoriją kuriame kartu“. Renginys vyko Europos paveldo dienoms skirtų
renginių savaitę. 2009 m., vykdant skyriaus funkcijas, buvo atlikti darbai (žr. 12 lentelę).
12 lentel÷. 2008–2009 m. rezultatų palyginimas
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Rodiklio pavadinimas
Parengtas techninis projektas (projektas skirtas tarpukario Lietuvos karių
atminimui įamžinti), vnt.
Sudaryta sutarčių d÷l detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir
pareigų perdavimo, vnt.
Parengta specialiųjų sąlygų detaliesiems planams rengti, vnt.
Parengta specialiųjų projektavimo sąlygų, vnt.
Atliktas kultūros paveldo objektų fizin÷s būkl÷s įvertinimas (vykdoma
nekilnojamojo kultūros paveldo objektų steb÷sena), vnt.
Parengti kultūros paveldo objektų būkl÷s patikrinimo aktai (aktai pildomi
pagal kultūros paveldo objektų valdytojų, ketinančių sudaryti sandorį,
prašymus), vnt.
Dalyvauta Nuolatin÷s statybos komisijos pos÷džiuose / patikrinta projektų,
kuriems buvo nustatytos paveldosaugin÷s sąlygos, vnt.
Atnaujinta kultūros paveldo objektų fasadų Senamiestyje ir Miesto istorin÷je
dalyje, vnt.
Suderinta išorin÷s reklamos projektų, vnt.
Paženklinta valstyb÷s saugomų kultūros paveldo objektų, vnt.

2008
metai
–

2009
metai
1

10

7

29
89
66

12
90
32

4

4

53 /
117
2

50 /
111
1

56
–

47
44

29

Problema. Nepakankama valstyb÷s parama saugomų kultūros paveldo objektų tvarkymo
darbams finansuoti, nepakankamai efektyvi kompensavimo sistema.
2.7.3. ŽEMöTVARKA, VALSTYBINöS ŽEMöS SKLYPŲ
PARDAVIMAS IR NUOMA
Urbanistin÷s pl÷tros departamento Žem÷tvarkos ir teritorijų pl÷tros skyrius, įgyvendindamas
strateginiame veiklos plane patvirtintos Miesto urbanistinio planavimo programos priemones (gautos
l÷šos – 67,2 tūkst. Lt, panaudotos l÷šos – 50,2 tūkst. Lt), organizavo:
- 7 valstybin÷s žem÷s sklypų pardavimo aukcionus. D÷l sąstingio nekilnojamojo turto rinkoje
nebuvo parduota n÷ vieno žem÷s sklypo;
- valstybin÷s žem÷s sklypų nuomos aukcionus. Įvyko 4 sklypų nuomos aukcionai, kuriuose
išnuomoti 4 sklypai ir gauta 67,2 tūkst. Lt metinių nuompinigių;
- naudojamų valstybin÷s žem÷s sklypų prie savivaldybei nuosavyb÷s teise priklausančių pastatų
panaudos sutarčių sudarymą. 2009 m. Nekilnojamojo turto registre įregistruota 14 žem÷s sklypų,
reikalingų savivaldyb÷s funkcijoms vykdyti;
- žem÷s sklypų planų parengimą. Parengti 42 sklypų planai.
Pareng÷ 3 Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimų projektus d÷l žem÷s sklypų perdavimo
savivaldybei valdyti patik÷jimo teise, pagal kuriuos perduoti Klaip÷dos miesto savivaldybei valdyti
patik÷jimo teise 7 valstybin÷s žem÷s sklypai: socialinio būsto statybai žem÷s sklypas, esantis Akmenų
g. 1B, mokslo ir mokymo reikm÷ms – Debreceno g. 48B bei 5 žem÷s sklypai naujoms gatv÷ms
Klaip÷dos LEZ teritorijoje tiesti.
2009 m. sustabdytas žem÷s pa÷mimo visuomen÷s poreikiams projekto, numatančio nuolatinių
gyventojų iškeldinimą iš Klaip÷dos LEZ pl÷tros teritorijos (Lypkių ir Švepelių kaimų),
įgyvendinimas. 2009 m., vykdant skyriaus funkcijas, atlikta kita veikla (žr. 13 lentelę).
13 lentel÷. 2008–2009 m. veiklos rezultatų palyginimas
Eil. Rodiklio pavadinimas
Nr.
1.
Parengti naujų žem÷s sklypų pardavimo ar nuomos sutarčių projektai, vnt.
2.
Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimų perduoti valdyti patik÷jimo
teise savivaldybei žem÷s sklypus projektai, vnt.
3.
Parengti dokumentų rinkiniai žem÷s sklypų kadastriniams matavimams, vnt.
4.
Atlikti naudojamų žem÷s sklypų verčių patikslinimai žem÷s nuomos mokesčiui
apskaičiuoti, vnt.
5.
Įregistruota Nekilnojamojo turto registre žem÷s sklypų savivaldyb÷s vardu, vnt.
6.
Parduota naujų valstybin÷s žem÷s sklypų aukcione, vnt.
7.
Išnuomota naujų valstybin÷s žem÷s sklypų aukcione, vnt.
8.
Gauta l÷šų iš parduotų aukcione žem÷s sklypų, tūkst. Lt
9.
Gauta l÷šų iš išnuomotų žem÷s sklypų aukcione, tūkst. Lt

2008
metai
8
2

2009
metai
4
3

99
150

20
3500

25
2
5
662,0
788,0

14
0
4
0
67,2

Problemos. Vyrauja daugiapakop÷ valstybin÷s žem÷s sklypų nuomos ir pardavimo sistema,
kurioje dalyvauja savivaldyb÷, apskrities viršininkas, matininkai, Registrų centras, tod÷l n÷ra
sudaromos sąlygos įgyvendinti vieno langelio principo sprendžiant teisių į žem÷s sklypą perleidimo ir
įregistravimo klausimus. D÷l ilgai trunkančių procedūrų kyla klientų nepasitenkinimas. Taip pat n÷ra
suderinti veiksmai tarp atskirų Savivaldyb÷s administracijos padalinių, pvz., Investicijų ir verslo
pl÷tros skyrius teikia paraišką paramai iš ES fondų gauti, neišsiaiškinęs, ar yra suformuotas,
įregistruotas žem÷s sklypas, reikalingas projekte numatomai veiklai vykdyti. Projekto rengimo metu
tenka skubos tvarka rengti žem÷s sklypo planą, organizuoti žem÷s sklypo įregistravimą nekilnojamojo
turto registre.
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2.7.4. STATYBOS LEIDIMŲ IŠDAVIMAS IR STATINIŲ PRIEŽIŪRA
2009 m. įvyko 50 Nuolatin÷s statybos komisijos pos÷džių. Pos÷džių metu buvo patikrinti
661 projektas. Nerekomenduota išduoti statybos leidimų 304 atvejais. 2009 m. Urbanistin÷s pl÷tros
departamento Statybos leidimų ir statinių priežiūros skyrius atliko šiuos dabus (žr. 14 lentelę).
14 lentel÷. 2006–2009 m. išduotų statybos leidimų skaičius pagal rūšis, vnt.
Statybos rūšis
Nauja statyba
Rekonstrukcija
Kapitalinis remontas
Pastatų griovimas
Iš viso:
Perregistruota statybos leidimų
Perrašyta statybos leidimų
Pratęsta statybos leidimų
Iš viso su pakeitimais:

2006 m.
247
211
37
26
521
35
45
3
604

2007 m.
256
182
29
30
497
59
41
2
599

2008 m.
251
183
19
19
472
60
58
1
591

2009 m.
206
174
26
19
425
45
42
–
512

2009 m. skyrius surinkto 121,2 tūkst. Lt l÷šų iš valstyb÷s rinkliavos už statybos leidimų ir
leidimų statinius griauti išdavimą ir perregistravimą (žr. 15 lentelę).
15 lentel÷. 2002–2009 m. rinkliava
Metai
L÷šos, tūkst. Lt

2002
13,5

2003
62,2

2004
64,4

2005
62,7

2006
53,2

2007
51,9

2008
111,2

2009
121,15

Urbanistin÷s pl÷tros departamento Statybos leidimų ir statinių priežiūros skyrius,
vykdydamas statinių naudojimo techninę priežiūrą, papild÷ namų valdų ir bendrijų administruojamų
tikrintinų daugiabučių gyvenamųjų namų bei negyvenamųjų pastatų sąrašą. Dabartiniu metu sąrašą
sudaro 3332 pastatai: 3081 gyvenamasis pastatas ir 251 negyvenamasis pastatas. Patikrinti 344
daugiabučiai gyvenamieji pastatai ir 23 negyvenami pastatai. Iš jų 45 yra blogos būkl÷s. Surašytas
51 nurodymas d÷l pastatų technin÷s būkl÷s priežiūros vykdymo ir technin÷s būkl÷s gerinimo.
Siekiant nustatyti esamą pastatų techninę būklę, remonto poreikį ar pripažinti avariniais,
2009 m. buvo atliekamas savivaldybei priklausančių pastatų ir pastatų, kuriuose savivaldyb÷ turi
patalpas, būkl÷s vertinimas. Įvertinta šių statinių technin÷ būkl÷: pastato-bendrabučio, kuriame
Klaip÷dos miesto savivaldyb÷ turi rezervinio fondo gyvenamąsias patalpas, esančio Liepų g. 36A;
gyvenamojo namo Puodžių g. 25; gyvenamojo namo Arimų g. 14, kuris pripažintas avariniu;
gyvenamojo namo K. Donelaičio g. 12; sand÷liukų Pievų Tako gatv÷je, kurie taip pat pripažinti
avariniais.
2.7.5. GEODEZIJA IR GEOINFORMACINöS SISTEMOS
Urbanistin÷s pl÷tros departamento Geodezijos ir GIS skyrius, įgyvendindamas strateginiame
veiklos plane patvirtintos Miesto urbanistinio planavimo programos priemones (gautos ir
panaudotos l÷šos – 143,0 tūkst. Lt), 2009 m. vykd÷ GIS (geoinformacinių sistemų) diegimo procesų
koordinavimą, Savivaldyb÷s administracijos darbuotojų aprūpinimą GIS duomenimis. Atnaujino 17
licencijuotų darbo vietų Savivaldyb÷s administracijoje. Tęs÷ inžinerinių tinklų geoduomenų baz÷s
administravimą, įtraukiant duomenis į Klaip÷dos miesto bendrą geoinformacinę sistemą.
Per 2009 m. skyrius pri÷m÷ ir patikrino 1229 (2008 m. – 1956) topografines, geodezines
nuotraukas. Buvo išduoti 575 (2008 m. – 994) leidimai su duomenimis vykdyti geodezinius darbus,
tvarkoma topografinių-inžierinių nuotraukų leidimų apskaita, išduoti topografin÷ms-inžinerin÷ms
nuotraukoms vykdyti reikalingi išeitiniai GIS duomenys.
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Problematiškas išlieka vyraujantis formalus požiūris į GIS (geoinformacines sistemas).
Pastebima, jog dalis Savivaldyb÷s administracijos darbuotojų nesuvokia GIS uždavinių ir tikslų bei
panaudojimo galimybių. Siūloma rengti mokymus šia tema.
2.8. SOCIALINIO DEPARTAMENTO KURUOJAMOS SRITYS
2.8.1. ŠVIETIMAS
Socialinio departamento Švietimo skyrius, įgyvendindamas Strateginio veiklos plano
Ugdymo proceso užtikrinimo programą ir organizuodamas Švietimo skyriaus metin÷s veiklos
programos įgyvendinimą, vykd÷ nuolatinę ugdymo įstaigų priežiūrą – atlikta 18 savivaldyb÷s
švietimo ir ugdymo įstaigų bendrų teminių patikrinimų. Dalykus, programas, sritis ar įstaigas
kuruojantys specialistai atliko 22 patikrinimus ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio
ugdymo klausimais. Vykdant neformaliojo ugdymo priežiūrą, buvo atlikta 95 projektų, pateiktų
respublikiniam vaikų socializacijos konkursui, vertinimai, 54 projektų, pateiktų pilietinio ir tautinio
ugdymo projektų finansavimų vertinimai, 6 teminiai neformaliojo švietimo programų įgyvendinimo
patikrinimai bei 18 įstaigų ir organizacijų, kurios įgyvendino socializacijos programas, veiklos
vertinimai. Atliekant ūkin÷s-finansin÷s veiklos patikrinimus įvairiais klausimais vertinta 11 įstaigų.
Vertintos įstaigų finansų kontrol÷s būkl÷s ataskaitos 103 įstaigose. Įvertintas švietimo įstaigų
nuomojamų patalpų panaudojimo tikslingumas. Buvo atlikti tyrimai, susiję su informacinių ir
komunikacinių technologijų diegimu švietimo įstaigose, su tinklo pertvarkos įgyvendinimu, su
pastatų renovacija ir ugdymo sąlygų gerinimu. Švietimo ir mokslo ministerijos nurodymu buvo
atlikta 3 metų pagalbos teikimo užsieniečių ir Lietuvos piliečių vaikams, grįžusiems iš užsienio
mokytis į Klaip÷dos bendrojo lavinimo mokyklas, analiz÷. Parengtos 86 patikrinimų pažymos,
aptartos išvados ir siūlymai d÷l įstaigų veiklos gerinimo, organizuoti jų aptarimai su įstaigų
direktoriais, jų pavaduotojais ar miesto dalykiniais metodiniais būreliais.
Užtikrinant metodinę veiklą švietimo įstaigų vadovams suorganizuota 15 metodinių pasitarimų
įvairiais ugdymo ir kaitos klausimais, įgyvendinant atnaujintas Bendrąsias programas, kartu su
Pedagogų švietimo ir kultūros centru suorganizuoti 28 renginiai mokymo turinio klausimais.
Organizuota Bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano įgyvendinimo
steb÷sena pagal patvirtintus rodiklius. 2009 m. baigta vidaus struktūros pertvarka 3 bendrojo
lavinimo mokyklose; „Pamario“ vidurin÷je mokykloje įsteigtos 5–10 jaunimo klas÷s; prad÷ta vidaus
struktūros pertvarka 2 pagrindin÷se mokyklose; tęsiama vidaus struktūros pertvarka 2 gimnazijose.
2009 m. pagrindin÷s sesijos metu buvo organizuota 11 valstybinių brandos egzaminų 43
valstybinių egzaminų centruose. Koordinuotas 16 mokyklinių egzaminų organizavimas ir vykdymas
113 mokyklinių egzaminų centrų bei 30 bendrojo lavinimo mokyklų pagrindinio ugdymo
programos baigimo pasiekimų patikrinimai. Iš viso egzaminus laik÷ 3325 abiturientai. Vykdyta
vadovų ir pedagogų atestacija visose ugdymo įstaigose. Įgyvendintas vadovų atestacijos planas:
2009 m. atestuoti 42 švietimo įstaigų vadovai, iš jų 15 – I, 17 – II ir 10 – III kvalifikacinei
kategorijai.
Įgyvendinant Edukacinių, kultūrinių ir kitų
renginių programą organizuota 20 miesto ir 1
respublikin÷ olimpiados, 16 konkursų, 2 mokinių
konferencijos, robotų konstruktorių ir fizikos
čempionatai. Organizuotas Kal÷dinis mero pri÷mimas
gabiausiems miesto mokiniams (dalyvavo 76
mokiniai). 38 mokiniai dalyvavo 20 respublikinių
olimpiadų.
Ugdant meninius vaikų ir jaunuolių geb÷jimus,
pl÷tojant jų saviraiškos galimybes buvo suorganizuoti 35 meniniai renginiai, festivaliai, konkursai,
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parodos. Aktyvinant vaikų ir paauglių nusikalstamumo ir žalingų įpročių prevenciją, buvo
organizuoti 5 prevenciniai renginiai: Motiejaus Valančiaus raštų skaitymo konkursas, breiko
festivaliai (VIII breiko festivalis „Street style“, tarptautinis breiko festivalis „Nerašytos gyvenimo
taisykl÷s – pažink save ir savo draugą“), sveikiausios klas÷s rinkimai, konkursas „Rūkai? Save
žudai...“. Sudarant sąlygas vaikų sveikatos stiprinimui ir sportiškumo tobulinimui, kaip ir kasmet,
2009 m. organizuotos Klaip÷dos miesto mokinių sporto žaidyn÷s ,,Mero taurei“ laim÷ti.
Švietimo skyrius koordinavo ilgalaikių programų, susijusių su ugdymo įstaigų aplinkos ir
ugdymo sąlygų gerinimu, įgyvendinimą. 2009 metais švietimo įstaigų renovacijai panaudota: 5168,1
tūkst. Lt ES struktūrinių fondų paramos l÷šų; 1426,4 tūkst. Lt valstyb÷s biudžeto l÷šų; 405,0 tūkst.
Lt savivaldyb÷s paskolos l÷šų; 887,1 tūkst. Lt Savivaldyb÷s privatizavimo fondo l÷šų; skirta 1113,4
tūkst. Lt savivaldyb÷s biudžeto l÷šų.
Gerinant švietimo įstaigų materialinę bazę, 2009 metais prad÷ta Vytauto Didžiojo ir
„V÷trung÷s“ gimnazijų, „Santarv÷s“ pagrindin÷s mokyklos pastatų šilumin÷ renovacija iš ES
struktūrinių fondų paramos l÷šų. Darbai bus pabaigti 2010 metais. Savivaldyb÷s biudžeto l÷šomis
pakeisti lopšelio-darželio „Obel÷l÷“ langai ir atnaujintas fasadas, sutvirtinta lopšelio-darželio
„Puriena“ griūvanti siena, baigta lopšelių-darželių „Aitvar÷lis“ ir „Ąžuoliukas“ bei mokyklųdarželių „Vytur÷lis“ ir „Versm÷“ pastatų šilumin÷ renovacija. Atliktas energetinis auditas Vytauto
Didžiojo, „V÷trung÷s“, „Varpo“ gimnazijose, „Santarv÷s“, „Verden÷s“, Liudviko Stulpino
pagrindinių mokyklų bei Juozo Karoso muzikos mokyklos pastatų.
Švietimo skyrius, vykdydamas Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s administracijos direktoriaus
2009 m. liepos 30 d. įsakymą Nr. AD1-1310 „D÷l Socialinio departamento veiklos optimizavimo
priemonių plano 2009–2010 metams patvirtinimo“, 2009 m. įgyvendino priemones, mažinančias
darbuotojų vietų skaičių švietimo įstaigose (žr. 16 lentelę).

Eil. Nr.

16 lentel÷. Švietimo įstaigų 2009 m. optimizavimo priemonių įgyvendinimas
Sritis / priemon÷s pavadinimas

1. Lopšelio-darželio „Drugelis“
prijungimas prie lopšelio-darželio
„Bitut÷“
2. Mokyklų-darželių bibliotekininkų
etatų mažinimas

Preliminari
metin÷
ekonomija
(tūkst. Lt)
255.2

120.74

Informacija d÷l vykdymo

Parengti savivaldyb÷s tarybos sprendimai. 2010
m. sumaž÷jo 8 etatais, l÷šų ekonomija metams –
170,38 tūkst.Lt
Pagal normatyvą, įstaigos vadovo įsakymu. 2009
m. sumažinta 5 etatais, l÷šų ekonomija 4
m÷nesiams – 41,06 tūkst. Lt; 2010 m. l÷šų
ekonomija – 123,2 tūkst.Lt
Pagal normatyvą, įstaigos vadovo įsakymu. 2009
m. sumažinta 5 etatais, l÷šų ekonomija 4
m÷nesiams – 48,16 tūkst.Lt; 2010 m. l÷šų
ekonomija – 144,48 tūkst. Lt

3. 8 etatų, skirtų netipinių programų
vykdymui, mažinimas l. d.
„Kregždut÷“(1), m. d.
„Šaltin÷lis“(5), „Pakalnut÷“ (1), M.
Montessori (1)
4. Apskaitos darbuotojų etatų
mažinimas (12,5 etatų)

236.55

196.5

Pagal normatyvą, įstaigos vadovo įsakymu. 2009
m. l÷šų ekonomija 4 m÷nesiams – 65,5 tūkst.Lt;
2010 m. l÷šų ekonomija – 196,5 tūkst. Lt
(sumok÷ta 3,7 tūkst. Lt išeitinių kompensacijų)

5. Valomo ploto normatyvo
padidinimas iki 650 kv. m

392.9

6. Specialiųjų lopšelių-darželių
„Čiauškut÷“, „Švytur÷lis“,

1599.2

Priimtas savivaldyb÷s tarybos sprendimas. 2009
m. sumažinta 44,75 etatais, l÷šų ekonomija 3
m÷nesiams – 140,67 tūkst. Lt; 2010 m. l÷šų
ekonomija – 562,7 tūkst. Lt (sumok÷ta 17,6 tūkst.
Lt išeitinių kompensacijų)
Parengtas savivaldyb÷s tarybos sprendimas. 2010
m. sumaž÷jo 21,3 etato, l÷šų ekonomija metams –

Eil. Nr.
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Sritis / priemon÷s pavadinimas

„Gintar÷lis“ pertvarkymas į
bendrosios paskirties ikimokyklines
įstaigas
7. Ikimokyklinių įstaigų grupių režimų
pakeitimas (24 valandų grupių
mažinimas)

Preliminari
metin÷
ekonomija
(tūkst. Lt)

Informacija d÷l vykdymo

908,79 tūkst. Lt. Išeitin÷ms kompensacijoms
išmok÷ta 333,2 tūkst. Lt
282,9

8. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų
pareigyb÷s – pavaduotojo ūkio
reikalams keitimas į ūkio reikalų
ved÷jo
9. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų
grupių darbo režimo pakeitimas iš
12 į 10,5 (t÷vų mokesčio įvedimas
už papildomas valandas)
10. BĮ Ūkio tarnybos etatų mažinimas
0,75 – kiemsargio, 1 etatas
vairuotojo
11. Neformaliojo ugdymo įstaigų
reorganizavimas

166,6

12. Lopšelio-darželio „Aušrin÷“
perk÷limas į reorganizuoto lopšeliodarželio patalpas (šildymas, elektra,
vanduo)
13. Vienos mokyklos reorganizavimas
išskaidymo būdu

119,0

14. Vydūno vidurin÷s mokyklos (Daržų
g. 18) perk÷limas į reorganizuotos
mokyklos pastatą
15. Regos ugdymo centro veiklos
optimizavimas ir socialinių
paslaugų įteisinimas

100,0

Švietimo skyriaus ved÷jo įsakymu 2009 metais
sumažinta 9 grup÷mis, l÷šų ekonomija 4
m÷nesiams – 83,89 tūkst. Lt; 2010 metais 11
grupių sumažinimas sudarys 113,14 tūkst. Lt
ekonomiją
Pagal normatyvą, įstaigos vadovo įsakymu. 2009
m. l÷šų ekonomija 4 m÷nesiams – 37,96 tūkst. Lt;
2010 m. l÷šų ekonomija – 113,9 tūkst. Lt

122,6

Parengtas savivaldyb÷s tarybos sprendimas.
2010 m. sumaž÷jo 18,18 etato, l÷šų ekonomija
metams – 532,04 tūkst. Lt

26,3

Įstaigos vadovo įsakymu. 2009 m. l÷šų
ekonomija 4 m÷nesiams – 8,7 tūkst. Lt; 2010 m.
l÷šų ekonomija – 26,3 tūkst. Lt
Priimti savivaldyb÷s tarybos sprendimai.
2009 m. sumažinta 29,75 etato, 19 darbuotojų
sumok÷ta 119,77 tūkst. Lt išeitinių išmokų.
Ekonomijos nebus, nes 2009 m. suformuotas
(patvirtintas) deficitinis darbo užmokesčio
fondas. 2010 m. l÷šų ekonomija – 789, 3 tūkst. Lt
Analizuojama situacija, rengiamas ikimokyklinių
įstaigų tinklo optimizavimo projektas (nuo 201001-01)

789,0

348,3

144,6

Analizuojama situacija, rengiamas bendrojo
lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos koregavimo
projektas (nuo 2010-09-01)
Analizuojama situacija, rengiamas bendrojo
lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos koregavimo
projektas (nuo 2010-09-01)
Įstaigos vadovo įsakymu sumažinta nuo 2010 m.
sausio 1 d. 0,5 etato bibliotekininko, 2,5
tiflopedagogo, 0,25 kompiuterių inžinieriaus ir
0,75 pedagogo pagal kitas programas. Nuo 2010
m. liepos 1 d. bus sumažinta 0,5 etato socialinio
darbuotojo pad÷j÷jo. Bus pasiektas ekonominis
efektas – 2010 m. sumaž÷s 144,6 tūkst. Lt DUF.
Iki 2013 metų turi būti įsteigta lopšelinio (1–3
m.) amžiaus vaikų ugdymo grup÷

Miesto gyventojams aktualios problemos švietimo srityje išlieka – mieste statant naujus
gyvenamuosius namus (kvartalus), nenumatomi švietimo objektai, tod÷l n÷ra galimybių
gyventojams ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikus ugdyti arčiau namų. Taip pat trūksta
ugdymosi vietų lopšelinio amžiaus (1–3 metų) vaikams, nepakankamai užtikrinamas vaikų
(mokinių), mokytojų, pastatų ir teritorijų saugumas. Lieka neišspręstas Vydūno vidurin÷s mokyklos
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patalpų klausimas. Problemas siūloma spręsti optimizavus bendrojo lavinimo ir ikimokyklinių
įstaigų tinklą, papildomai skiriant l÷šas naujų lopšelinio amžiaus vaikų grupių įrengimui,
savivaldyb÷s taryboje tvirtinant vaikų, darbuotojų, pastatų ir teritorijų saugumo užtikrinimo
programą.
2.8.2. KULTŪRA
Socialinio departamento Kultūros skyrius įgyvendino Miesto kultūrinio savitumo puosel÷jimo
bei kultūrinių paslaugų gerinimo programą. Siekdamas programoje numatytų tikslų organizavo
kultūros projektų r÷mimo konkursus (skirta 813,6 tūkst. Lt), vykd÷ projektų administravimą ir jų
įgyvendinimo priežiūrą. 2009 m. paremta 20 profesionaliojo meno, 8 jaunųjų menininkų kūrybos
skatinimo, 33 gyventojų (tarp ju ir tautinių mažumų, neįgaliųjų, pagyvenusių žmonių) menin÷s
saviraiškos projektai bei 3 reprezentaciniai festivaliai. Remtos styginio ansamblio „Camerata
Klaip÷da“ programos, garsinusios Klaip÷dos vardą ne tik Europoje, bet ir už Atlanto.
Toliau buvo koordinuojamas valstybinių dienų min÷jimo (Sausio 13-osios, Sausio 15-osios,
Vasario 16-osios, Kovo 11-osios, Liepos 6-osios) programų ir kal÷dinių miesto švenčių bei Naujųjų
metų ciklo renginių parengimas ir vykdymas. Organizuotas Baltijos kelio 20-mečio pamin÷jimo
renginių ciklas Klaip÷doje, kuris buvo įtrauktas į respublikinę renginių programą. Už šio renginio
organizavimą skyriaus darbuotojai pagerbti Seimo Pirmininko pavaduotojos I. Degutien÷s pad÷kos
raštais.
Vykdant priemonę „Meninių objektų sklaida mieste, gerinant miesto įvaizdį“ buvo išlieta
skulptoriaus S. Jurkaus skulptūra „Vaiduoklis“, kurią planuojama pastatyta prie pasukamojo tiltelio
2010 m. geguž÷s m÷n.
Tęstos miesto festivalių tradicijos (skirta 1746,8 tūkst. Lt), kurios, be tradicinių renginių, tokių
kaip Jūros švent÷, tarptautinis operin÷s ir simfonin÷s muzikos festivalis „Muzikinis pajūris“, Pilies
džiazo festivalis ir kt., prapl÷stos naujais stambiais projektais – Europos tautų kultūrų švente
„Europiada“ ir pasauline burlaivių regata „The Tall Ship Races“, skirtais Lietuvos vardo
tūkstantmečio pamin÷jimui.

Akimirkos iš Europos tautų kultūrų švent÷s „Europiada“

Kultūros skyriaus specialistai už pasirengimo darbų organizavimą Tūkstantmečio Lietuvių
dainų šventei bei delegacijos Vilniuje priežiūrą peln÷ Ministro Pirmininko pad÷ką bei Kultūros
ministro pad÷kas ir medalius.
Pagerbiant žymių žmonių bei įvykių atminimą (skirta 71,0 tūkst. Lt), organizuoti 110 metų nuo
pirmojo lietuviško spektaklio pastatymo pamin÷jimo renginiai, Alfonso Žalio atminimo
pagerbimas, minint 80-ąsias gimimo metines (pakabinant atminimo lentą ant namo, kuriame gyveno
A. Žalys). Organizuoti jungtiniai kultūros projektai, sulaukę ypatingo visuomen÷s susidom÷jimo:
„Muziejų naktis“, „Gatv÷s muzikos diena“, „Vaikų kultūros savait÷“, „Kultūros diena“. Kultūros
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skyrius inicijavo Jūrin÷s kultūros koordinacin÷s tarybos steigimą ir administravo steigiamąjį etapą;
aktyviai dalyvavo rengiant Senamiesčio gaivinimo programą 2010–2020 m. bei veiksmų planą 2010
metams.
Kultūros skyrius vykd÷ 8 (7 biudžetinių ir 1 viešosios) įstaigų veiklos priežiūrą, teik÷
siūlymus savivaldyb÷s tarybai ir Savivaldyb÷s administracijai d÷l jų veiklos ir infrastruktūros
gerinimo. Vykdydamas Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s administracijos direktoriaus 2009 m. liepos
30 d. įsakymą Nr. AD1-1310 „D÷l Socialinio departamento veiklos optimizavimo priemonių plano
2009–2010 metams patvirtinimo“, 2009 m. įgyvendino priemones, mažinančias darbuotojų vietų
skaičių kultūros įstaigose, nemažinant paslaugų gav÷jų skaičiaus ir išlaikant paslaugų kokybę (žr.
17 lentelę).
17 lentel÷. Kultūros įstaigų 2009 m. optimizavimo priemonių įgyvendinimas
Preliminari
metin÷
ekonomija
(tūkst. Lt)
25,0
1. Biudžeto išlaidų mažinimas didinant
teikiamų paslaugų kainas kultūros
(surinks
įstaigose (bilietai, edukacin÷s
(daugiau
programos ir kt.)
spec. l÷šų)
284,2
2. Etatų skaičiaus biudžetin÷se įstaigose
mažinimas (18,75 etato)

Eil. Nr.

Sritis / priemon÷s pavadinimas

3. Miesto viešosios bibliotekos tinklo
optimizavimas: Debreceno ir
Karlskronos filialų uždarymas (5,5
tūkst. Lt), senamiestyje esančių
bibliotekų tinklo optimizavimas (35,0
tūkst. Lt)
4. BĮ Dail÷s parodų rūmų
reorganizavimas prijungimo būdu prie
BĮ Klaip÷dos kultūrų komunikacijų
centro

40,5

124,5

Informacija d÷l vykdymo

Tarybos sprendimu bilietų kainos padidintos. Jų
sąskaita bus dengiamos šilumos, elektros ir kt.
komunalin÷s išlaidos
Sumažinta nuo 2010 m. sausio 1 d. (išskyrus
buhalterius 1,5 et.): Dail÷s parodų rūmuose – 1
darbininko, 1 valytojo, 0,5 sekretoriaus etato;
Koncertų sal÷je – 0,5 buhalterio etato ir
administratorių (specialistų) etatai pervesti į
tarnautojus; Bibliotekoje – 0,5 buhalterio, 0,5
kasininko, 1 darbininko, 3 valytojų, 2 kultūros
specialistų etatų; Žvejų rūmuose – 0,5
buhalterio, 0,5 bilietų platintojo, 1 ūkio dalies
bei 0,5 teatro administratoriaus etato;
Etnokultūros centre 0,5 valytojo etato; MLIM –
1 valytojo, 2 kiemsargio, 1 darbininko, 0,5
specialisto etato, pavaduotojas Skulptūrų parkui
pervestas į skyriaus ved÷jus; KKC – 0,25
valytojo etato
Bibliotekos vadovyb÷ yra įpareigota parengti ir
pateikti tinklo optimizavimo priemonių planą iki
2010-04-01. Planuojamas Debreceno ir
Karlskronos filialų uždarymas, senamiestyje
esančių bibliotekų tinklo optimizavimas
Sprendimo projektas buvo parengtas spalio
m÷n. Nepritarta. Rengiamas patikslintas
variantas

Kultūros skyraus specialistų nuomone, viena iš aktualiausių problemų kultūros srityje –
profesionalios vadybos biudžetin÷se organizacijose stoka, nesuformuotas kultūros vadybininkų
sektorius, dirbama nemotyvuotai, neefektyviai, per silpnai rūpinamasi informacijos sklaida. Nors
šiuo metu Klaip÷da turi puikius meno kūr÷jus, bet vis dar nemokame savęs reprezentuoti, pateikti
nacionaliniu lygmeniu, prisistatyti miesto gyventojams. Tod÷l būtina tęsti 2009 m. prad÷tus kultūros
darbuotojų kvalifikacijos k÷limo mokymus, ypač susijusius su rinkodara ir viešaisiais ryšiais. O
naujų šiuolaikinių erdvių ir viešųjų sektorių, atliepiančių šiuolaikin÷s kultūros ir jos vartotojo
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poreikius, steigimas bei esamų optimizavimas (Kultūrų komunikacijų centro ir Dail÷s parodų rūmų
jungimas į vieną įstaigą, „Kultūros fabriko“ projekto vystymas, Viešosios bibliotekos tinklo
optimizavimas, kultūros centro Žvejų rūmų veiklos optimizavimas bei pastato modernizavimas),
pad÷tų miestui tapti patraukliam jaunajai menininkų kartai.
2.8.3. SPORTAS
Įgyvendinant Kūno kultūros ir sporto pl÷tros programos tikslą Atnaujinti, modernizuoti ir
išpl÷toti kūno kultūros ir sporto infrastruktūrą (skirta 52 574,5 tūkst. Lt), 2009 m. parengtas
techninis projektas BĮ „Gintaro“ sporto centro baseino pastato šiluminei renovacijai atlikti, prad÷ti
demontavimo, patalpų perplanavimo, sienų bei lubų dažymo darbai vykdant BĮ Klaip÷dos
„Viesulo“ sporto centro pastato šiluminę renovaciją. Pasirašyta statybos darbų sutartis ir prad÷ti
rengti spraustiniai pamatų poliai daugiafunkcinio sporto ir pramogų komplekso statybviet÷je.
Tęsiant Klaip÷dos centrinio stadiono rekonstrukciją (Sportininkų g. 46), visiškai užbaigti I etapo
(stadiono apšvietimo ir švieslent÷s su programine įranga) rekonstrukcijos darbai.
Socialinio departamento Sporto ir kūno kultūros skyriaus iniciatyva iš Kūno kultūros ir sporto
r÷mimo fondo buvo gautos l÷šos (56,0 tūkst. Lt), ir suremontuotas Sporto ir sveikatingumo baz÷s
(Smiltyn÷s g. 13) vienas korpusas, sutvarkyta baz÷s teritorijoje esanti šaudymo iš lanko aikšt÷.
Siekiant aktyvinti kūno kultūrą ir sportinę veiklą, didinti sporto visiems prieinamumą,
Socialinio departamento Sporto ir kūno kultūros skyrius koordinavo „Sportas visiems“ renginių
plano įgyvendinimą. Pamin÷tini svarbiausi renginiai: mokinių sporto žaidyn÷s Mero taurei laim÷ti
(6000 dalyvių); „Vilties“ b÷gimas (daugiau kaip 4000 dalyvių); Lietuvos seniūnijų (miesto
mikrorajonų) sporto žaidyn÷se (780 dalyvių); miesto krepšinio m÷g÷jų čempionatas (iki 1500
dalyvių); olimpin÷s dienos renginiai miesto sporto baz÷se ir mokyklose (iki 2000 dalyvių).

Labdaros akcija „Vilties“ b÷gimas suviliojo per 4000 b÷gikų

Iš viso mieste organizuoti 68 renginiai, kuriuose dalyvavo 17067 dalyviai. 2009 m. paremta
40 Klaip÷dos miesto sporto klubų (federacijų), kuriuose sportuoja 4759 miesto gyventojai.
Siekiant sudaryti palankias sąlygas jaunųjų talentų ugdymui, penkiose sporto mokymo
įstaigose buvo ugdomi 3822 sportininkai; bendromis Lietuvos olimpinio sporto centro, nacionalin÷s
federacijos, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto ir savivaldyb÷s l÷šomis paruošti 22 olimpin÷s
rinktin÷s 2012 metams kandidatai, 150 nacionalinių sporto šakų rinktinių nariai; įvairių sporto šakų
Europos ir pasaulio čempionatuose, Universiadoje iškovota 12 medalių.
Vykdydamas Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s administracijos direktoriaus 2009 m. liepos 30 d.
įsakymą Nr. AD1-1310 „D÷l Socialinio departamento veiklos optimizavimo priemonių plano 2009–
2010 metams patvirtinimo“, Sporto ir kūno kultūros skyrius 2009 m. prad÷jo įgyvendinti sporto
įstaigų veiklos optimizavimo priemones (žr. 18 lentelę).
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Eil. Nr.

18 lentel÷. Sporto įstaigų 2009 m. optimizavimo priemonių įgyvendinimas
Sritis / priemon÷s pavadinimas

1. Etatų skaičiaus sporto įstaigose

Preliminari
metin÷
ekonomija
(tūkst. Lt)
163,9

mažinimas

2. VšĮ Centrinio stadiono

27,7

reorganizavimas prijungimo būdu prie
BĮ Sporto rekreacijos centro

3. Biudžeto išlaidų mažinimas nustatant
teikiamų įstaigų paslaugų kainas

500,0

Informacija d÷l vykdymo

Patvirtinti Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s
biudžetinių sporto įstaigų pareigybių skaičiaus
normatyvai.
Atleisti 6 darbuotojai Sporto centre, panaikinti
6,5 neužimto etato Sporto centre, Gintaro
baseine, Krepšinio mokykloje
Tarybos sprendimu VšĮ Centrinis stadionas
pertvarkytas į biudžetinę įstaigą. Numatoma
2010 m. reorganizuoti prijungimo būdu
Parengtas ir teiktas sprendimas savivaldyb÷s
tarybai, tačiau sprendimui nepritarta d÷l
sunkios ekonomin÷s situacijos

Miesto gyventojams išlieka viena iš aktualiausių problemų – sporto infrastruktūra neatitinka
gyventojų poreikių, trūksta baseinų, sutvarkytų sporto aikštynų prie mokyklų.
2.8.4. SVEIKATOS APSAUGA
Socialinio departamento Sveikatos apsaugos skyrius, vykdydamas strateginio veiklos plano
Sveikatos apsaugos paslaugų kokyb÷s gerinimo programą, organizavo ir kontroliavo Klaip÷dos
miesto savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos r÷mimo specialiosios programos įgyvendinimą 5
prioritetinese srityse:
1) Narkomanijos, ŽIV/AIDS prevencija, vykdant Anoniminių konsultacinių kabinetų
(stacionaraus ir mobilaus) su švirkštų ir adatų keitimu veiklą;
2) Širdies ir kraujagyslių sistemos ligų profilaktika, vykdant programą „Sveikatinimo
m÷nesiai“, skirta Klaip÷dos miesto gyventojų fizinio aktyvumo didinimui. 2009 metais programoje
dalyvavo 451 senyvo amžiaus (nuo 60 m.) asmenys;
3) Saugi bendruomen÷ – buvo tęsiama Vilties linijos ir mobiliosios komandos programa;
4) Vaikų sveikatos gerinimas – Klaip÷dos miesto mokyklose organizuotas ir vykdytas
konkursas „Sveikiausia klas÷“. Konkurso metu propaguoti sveikos gyvensenos principai, skatinant
moksleivių fizinį aktyvumą, sveiką mitybą, nepakantumas žalingiems įpročiams bei suteiktos žinios
apie sveiką gyvenimo būdą. Klaip÷dos miesto savivaldyb÷ dalyvauja tarptautin÷je programoje
„Europos jaunimas – narkotikų prevencijos programa“, kurios organizator÷ yra tarptautin÷
organizacija ECAD. Klaip÷dos miesto visuomen÷s sveikatos biuras surinktų Lietuvos duomenų
pagrindu pareng÷ įvykdytų tyrimų 2006 m. ir 2008 m. studiją „Europos jaunimas – narkomanijos
prevencijos programa“. Tyrimais nustatyta, kad būtina daugiau d÷mesio skirti moksleivių
organizuotam laisvalaikio užimtumui, motyvacijos fizinio aktyvumo kūrimui, įvairesnių laisvalaikio
praleidimo formų pasirinkimui.
5) Tuberkulioz÷s prevencija – buvo tęsiama 6–7 m. ir 15–16 m. amžiaus bei socialin÷s rizikos
grupei priskiriamų vaikų patikrinimai tuberkulinu. Patikrinta 3500 vaikų, iš kurių 455 vaikams
nustatytas tuberkuliozinis infekuotumas. Atliktas 415 socialin÷s rizikos grup÷s asmenų
rentgenologiškas tikrinimas, 9 asmenys pasiųsti į Klaip÷dos miesto tuberkulioz÷s ligoninę tolesniam
tyrimui, gydymui ir sekimui.
Informuojant visuomenę sveikatos gerinimo klausimais, per lauko ekranus 750 kartų
transliuoti 3 informaciniai siužetai, miesto dienraščiuose išspausdinti 4 informaciniai šviečiamieji
straipsniai, įgyvendintos 4 ugdymo priemon÷s.
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Sveikatinimo programas visuomen÷s sveikatos srityje vykd÷ 6 savivaldyb÷s biudžeto l÷šomis
paremtos organizacijos. Šios organizacijos miesto dienraščiuose publikavo 2 straipsnius, pareng÷ 2
garso ir vaizdo klipus, išplatino 2400 vaizdinių-informacinių priemonių ir 25 ugdymo priemones,
vykd÷ sveikatinimo veiklą plaukimo baseine.
Įgyvendinant sveikatos priežiūros paslaugų pl÷trą, 2009 m. buvo prirašyta privačiose pirmin÷s
sveikatos priežiūros įstaigose 41,7 procentai gyventojų. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s
2006-06-29 nutarimu Nr. 647 patvirtintą Antrojo sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo
etapą siekiama, kad ne mažiau kaip 60 procentų pirmin÷s sveikatos priežiūros paslaugų teiktų
privačiai dirbantys šeimos gydytojai (žr. 10 diagramą). 2009 m. įsisteig÷ dar 1 privati pirmin÷s
sveikatos priežiūros įstaiga.
Prirašytų gyventojų procentas įstaigose
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10 diagrama. 2003–2009 m. prirašytų gyventojų procentas privačiose ir viešosiose įstaigose

Modernizuojant sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą pagal strateginiame veiklos plane
išd÷stytus prioritetus toliau tęstas 3 sveikatos įstaigų remontas (skirta 2155,5 tūkst. Lt): baigta VšĮ
Klaip÷dos vaikų ligonin÷s buitinių nuotekų išvado rekonstrukcija ir nupirkta medicininių atliekų
nukenksminimo įranga; priimtas sprendimas d÷l Klaip÷dos sveikatos priežiūros centro II padalinio
(Turgaus g. 24) perkk÷limo į laisvas Klaip÷dos miesto stomatologin÷s poliklinikos (Pievų Tako g.
38) patalpas, organizuotas patalpų remontas; parengtas techninis projektas BĮ Klaip÷dos miesto
visuomen÷s sveikatos biuro patalpų renovacijai, projektas pateiktas finansuoti iš ES l÷šų.
Miesto gyventojams aktualios problemos sveikatos srityje išlieka – nepakankamas sveikatos
priežiūros paslaugų prieinamumas (eil÷s antrinio lygio ambulatorin÷ms konsultacijoms,
kompensuojamajam dantų protezavimui, nedraustų asmenų sveikatos priežiūra). Mieste
nepakankama higienos reikalavimus atitinkanti aplinka: neįrengtos aikštel÷s atliekų konteineriams
laikyti; nepakanka viešųjų tualetų; neužtikrinta daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų ir želdinių
priežiūra, vaikų žaidimo aikštelių ir sporto įrenginių būkl÷; nepakanka šunų vedžiojimo aikštelių,
stinga konteinerių gyvūnų ekskrementams surinkti. Gyventojai, mokantys mokesčius už šunų ir
kačių laikymą, nepatenkinti d÷l surinktų l÷šų tikslinio panaudojimo. Šias problemas siūloma spręsti
parengiant tvarką ir skiriant l÷šų nustatytų kategorijų žmonių asmens sveikatos priežiūros paslaugų
teikimo r÷mimui, įpareigojant atliekų tvarkymo sistemos operatorių įrengti gyvenamuosiuose
rajonuose atliekų konteinerių laikymo aikšteles.
2.8.5. SOCIALINö PARAMA
Socialinio departamento Socialin÷s paramos skyrius, įgyvendindamas strateginiame veiklos
plane patvirtintos Socialin÷s atskirties mažinimo programos priemones ir panaudodamas valstyb÷s
biudžeto specialiąją tikslinę dotaciją, valstyb÷s biudžeto bei savivaldyb÷s biudžeto l÷šas, užtikrino
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Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausyb÷s nutarimais ir savivaldyb÷s norminiais teis÷s aktais
numatytos socialin÷s politikos, teikiant piniginę paramą Klaip÷dos miesto gyventojams vykdymą.
2009 m. buvo priimti 43043 pareišk÷jų prašymai bei dokumentai d÷l pinigin÷s socialin÷s
paramos skyrimo bei organizuotas socialinių išmokų skaičiavimas ir išmok÷jimas (žr. 19 lentelę).
19 lentel÷. 2008–2009 m. suteiktos socialin÷s išmokos ir pokytis
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Paramos rūšys

Priimta prašymų skaičius

Socialin÷s pašalpos ir kompensacijos
Išmokos vaikams
Šalpos išmokos
Laidojimo pašalpos
Socialin÷ parama mokiniams
Vienkartin÷s pašalpos
Kitos išmokos
Iš viso:

2008 m.
10748
20609
4031
2072
1036
2090
123
40709

2009 m.
17850
14159
3911
1861
3102
2095
65
43043

Pokytis (+,-)
+ 7102
- 6450
- 120
- 211
+ 2066
+5
- 58
+ 2334

Socialinių pašalpų ir kompensacijų skaičiaus did÷jimo pagrindin÷ priežastis – šalies
ekonomin÷ ir finansin÷ situacija ir d÷l to maž÷jančios asmens (šeimos) pajamos bei vis auganti
bedarbyst÷.
Siekiant Socialin÷s paramos įgyvendinimo programos tikslo Teikti kokybiškas socialin÷s
paramos paslaugas įvairioms miesto gyventojų grup÷ms, per 2009 m. buvo organizuojamas
socialinių paslaugų teikimas Klaip÷dos miesto gyventojams (žr. 20 lentelę).
20 lentel÷. 2009 m. organizuotas socialinių paslaugų teikimas
Paslaugos pavadinimas
Maitinimas
Transporto paslauga
Būsto ir aplinkos pritaikymo
paslauga
Pagalba į namus
Socialinių įgūdžių ugdymas ir
palaikymas
Laikinas apnakvindinimas
Intensyvi krizių įveikimo pagalba

Socialin÷s priežiūros paslaugos
dienos centre
Dienos socialin÷ globa
institucijoje
Trumpalaik÷ socialin÷ globa
institucijoje
Ilgalaik÷ socialin÷ globa

Paslaugų gav÷jų grup÷
Neįgalieji, socialin÷s rizikos asmenys, senyvo
amžiaus asmenys
Neįgalieji, socialin÷s rizikos asmenys, senyvo
amžiaus asmenys
Neįgalieji

Paslaugos gav÷jų
skaičius
1211
291
4

Neįgalieji, senyvo amžiaus asmenys
Socialin÷s rizikos šeimos

270
359

Socialin÷s rizikos asmenys
Socialin÷s rizikos asmenys
Socialin÷s rizikos vaikai arba vaikai iš socialin÷s
rizikos šeimų
Socialin÷s rizikos vaikai

237
206

Asmenys su negalia;
neįgalūs vaikai
Neįgalieji;
vaikai, likę be t÷vų globos;
socialin÷s rizikos asmenys
Neįgalieji, senyvo amžiaus asmenys;
Vaikai, likę be t÷vų globos

121
40
2
62
223
124
14

32
57

1569 senyvo amžiaus asmenims nustatytas specialiųjų poreikių lygis, išduoti 1737 neįgaliojo
pažym÷jimai.
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Socialin÷s paramos skyrius, bendradarbiaudamas su Telšių vyskupijos Klaip÷dos Marijos
Taikos Karalien÷s parapijos Caritas organizacija, kuri įgyvendina Maisto iš intervencinių atsargų
tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims bendrijoje programą, nuolat priima nepasiturinčių
asmenų prašymus paramai gauti bei sudarytus remiamų asmenų sąrašus perduoda labdaros
organizacijai. 2009 metais nepasiturinčių asmenų (šeimų), besikreipiančių d÷l šios paramos, skaičius
žymiai padid÷jo: 2008 metais į remiamų asmenų sąrašus buvo įtraukti 1693 asmenys, 2009 metais –
6434 asmenys.
Įgyvendinant Būsto (aplinkos) pritaikymo Klaip÷dos miesto žmonių su negalia socialin÷s
integracijos 2005–2010 m. programą, pritaikytas būstas ir aplinka 4 neįgaliems asmenims.
Siekiant Socialin÷s atskirties mažinimo programos tikslo Gerinti socialinių paslaugų
infrastruktūrą, didinant jų prieinamumą socialin÷s rizikos šeimoms ir vaikams, neįgaliesiems,
seniems žmon÷ms, tęsiamas bendradarbiavimas su Danijos bendrov÷s ,,Espersen“ labdaros paramos
fondu d÷l paramos moterų namų įsteigimui. 2009 m. parengtas projektas patalpų (Debreceno g. 48)
pritaikymui Dienos centro vaikams iš socialin÷s rizikos šeimų ir Trumpalaik÷s socialin÷s ir krizių
įveikimo pagalbos skyriaus veiklai prie BĮ Klaip÷dos miesto šeimos ir vaiko gerov÷s centro.
Miestiečiams aktualiausia problema išlieka socialin÷s pagalbos į namus ir dienos socialin÷s
globos institucijoje teikiamų paslaugų trūkumas. Šiuo metu BĮ Klaip÷dos miesto socialin÷s paramos
centras socialin÷s pagalbos į namus paslaugą teikia 192 senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su
negalia, o paslaugos metų pabaigoje lauk÷ 74 asmenys. BĮ Neįgaliųjų centras „Klaip÷dos lakštut÷“
paslaugą teikia 37 suaugusiems asmenims su psichine negalia, o eil÷je dar įrašyti 7 asmenys. Norint
patenkinti poreikį, įstaigose reik÷tų papildomų etatų, tam papildomai reik÷tų apie 199,0 tūkst. Lt per
metus.
2.8.6. SOCIALINIS BŪSTAS
Socialinio departamento Socialinio būsto skyrius, siekdamas įgyvendinti Socialinio būsto
fondo priežiūros ir pl÷tros programos tikslą Aprūpinti socialiniu būstu miesto gyventojus, pri÷m÷ ir
vertino 399 asmenų prašymus įrašyti į savivaldyb÷je sudaromus sąrašus socialinio būsto nuomai ir
ir išdav÷ 6 pažymas apie asmenų ir šeimų teisę į valstyb÷s paramą būstui įsigyti. 2009 m. buvo
sudaryti ir nustatyta tvarka patvirtinti 1885 asmenų ir šeimų, pageidaujančių išsinuomoti
savivaldyb÷s socialinį būstą, bei 76 asmenų, turinčių į Lietuvą grįžtančių reabilituotų politinių
kalinių ir tremtinių statusą, sąrašai; įvykdyta paskutin÷ valstyb÷s garantija nuomininkams,
gyvenantiems savininkui grąžintame name pagal priimtą Klaip÷dos apylink÷s teismo sprendimą. Už
valstyb÷s biudžeto skirtus asignavimus nupirkti 2 butai ir parengti 2 Savivaldyb÷s administracijos
direktoriaus įsakymai d÷l valstyb÷s garantijų šiems nuomininkams įvykdymo (žr. 11–12
diagramas).
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Pagal pasirašytos su Klaip÷dos valstybinio jūrų uosto direkcija sutarties sąlygas Socialinio
būsto skyrius organizavo ir vykd÷ 15 butų pirkimą nuomininkams iškelti iš griaunamų namų,
esančių uosto rezervin÷je teritorijoje.
2009 metais buvo tęsiami parengiamieji darbai gyvenamojo namo Socialinio būsto fondui
Irklų g. 1 statybai. Baigiami šio gyvenamojo namo projektavimo darbai ir atsiskaityta su rangovu
UAB „Svertas“. Iš Valstyb÷s investicijų programos neskyrus finansavimo, gyvenamojo namo
Rambyno g. 14A grįžtantiems į Lietuvą politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams
apgyvendinti projektavimo darbai buvo sustabdyti.
Siekiant gerinti savivaldybei priklausančio socialinio būsto nuomos administravimą, 2009
metais buvo tęsiamas tuščių ir išnuomotų savivaldyb÷s butų remontas. Už gyvenamųjų patalpų
nuomą surinktas l÷šas, įvertinus socialinio būsto fondo butų techninę būklę, suremontuoti 24 tušti ir
5 apgyvendinti butai bei atlikti 11 butų avarinių situacijų prevencijos darbai. Nuompinigių
surinkimas (2009 m. surinkta 1198,6 tūkst. Lt), palyginus su 2008, metais sumaž÷jo 17 proc. Tam
įtakos tur÷jo d÷l finansin÷s kriz÷s sumaž÷jusios savivaldyb÷s gyvenamųjų patalpų nuomininkų
mokumo galimyb÷s. Išlieka ir gyventojams aktuali problema – ilgas socialinio būsto laukimas
nuomos eil÷se. Šiuo metu, nutraukus savivaldybių socialinio būsto fondų pl÷tros finansavimą iš
valstyb÷s biudžeto, sutrumpinti socialinio būsto laukimo nuomos eil÷se terminus galima tik kuo
sparčiau atliekant tuščių gyvenamojo fondo gyvenamųjų patalpų remontą.
2.8.7. VAIKO TEISIŲ APSAUGA
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Socialinio departamento Vaikų teisių apsaugos tarnyba organizavo darbą su socialin÷s rizikos
šeimų apskaitoje esančiomis šeimomis. 2009 metų pabaigoje socialin÷s rizikos šeimų apskaitoje
Klaip÷dos m. savivaldyb÷je buvo 310 šeimų.
Šiose šeimose augo 457 vaikai. Per metus
2009 m.
išaiškintos ir įrašytos į apskaitą 84 šeimos su
131 vaiku, iš apskaitos išbrauktos 82 šeimos su
136 vaikais. Lyginant su ankstesniais metais,
2008 m.
pastebimas rizikos grup÷s šeimų skaičiaus
did÷jimas (žr. 13 diagramą).
0
200
400
600
800
1000
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vaikus atvejus. Vaikams buvo suteikta
reikiama pagalba, kreiptasi į kompetentingas
Socialin÷s rizikos šeimų skaičius
institucijas. Klaip÷dos mieste 2009 metais be
Socialin÷s rizikos šeimose augančių vaikų skaičius
t÷vų globos liko 72 vaikai. Iš jų 39 vaikams
nustatyta globa (rūpyba) šeimoje, 12 nusiųsta 13 diagrama. 2008-2009 m. socilin÷s rizikos šeimų dinamika
į vaikų globos institucijas. BĮ Klaip÷dos miesto
šeimos ir vaiko gerov÷s centre apgyvendintas 21 vaikas. Panaikinus laikinąją globą, t÷vams grąžinta
17 vaikų. Pastaraisiais metais buvo stebimas vaikų, likusių be t÷vų globos, skaičiaus maž÷jimas (žr.
21 lentelę).
21 lentel÷. 2006–2009 m. vaikų, likusių be t÷vų globos, palyginimas
2006 m.
133

2007 m.
92

2008 m.
89

2009 m.
72

Šiuo metu mieste 262 glob÷jų šeimos globoja 391 vaiką, vaikų globos institucijose
apgyvendinti 129 vaikai iš Klaip÷dos miesto. 2009 metais 67 vaikams nustatyta laikinoji globa
(rūpyba) t÷vų prašymu, pastariesiems laikinai išvykstant į užsienio valstybes.
Per metus įvaikinta 17 t÷vų globos netekusių vaikų, dar 9 vaikus įvaikino jų motinų
sutuoktiniai. Įvaikinimų skaičius žymiai išaugo (2008 įvaikinti 8 vaikai, dar 3 vaikus įvaikino
sutuoktiniai).
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Klaip÷dos miesto apylink÷s teismui pateikti 9 ieškiniai d÷l laikino ar neterminuoto t÷vų
valdžios apribojimo, vaikų atskyrimo nuo t÷vų, 17 pareiškimų d÷l vaikų nuolatin÷s globos
(rūpybos) nustatymo, glob÷jo (rūpintojo) paskyrimo, glob÷jo ir globos vietos pakeitimo. Tarnybos
darbuotojai 2009 metais 1288 kartus dalyvavo Klaip÷dos miesto apylink÷s, apygardos ir kitų miestų
apylink÷s teismuose, atstovaudami vaikų interesams ginčuose d÷l vaikų bei apklausiant juos
ikiteisminiame tyrime ir baudžiamosiose bylose). Dalyvavimo teismo pos÷džiuose skaičius
kiekvienais metais did÷ja.
Vykdant prevencinį darbą, 2009 metais organizuota akcija ,,Pasirūpinkime vieni kitais“, kuri
buvo orientuota į pagalbą sunkiai gyvenančių šeimų vaikams, suruošiant juos į mokyklą. Akciją
vykd÷ Vaikų teisių apsaugos tarnyba ir BĮ Klaip÷dos miesto šeimos ir vaiko gerov÷s centras. Buvo
kreiptasi į visuomenę d÷l materialin÷s pagalbos. Akcijos metu socialiniai darbuotojai aplank÷ visas
socialin÷s rizikos šeimas, auginančias mokyklinio amžiaus vaikus. Jose augantys 23 pirmokai visi
s÷kmingai prad÷jo lankyti mokyklas. Materialin÷ pagalba suteikta 35 pradinių klasių mokiniams,
jiems nupirktos mokyklin÷s priemon÷s. Išaiškinta, kad 4 vaikai nebuvo suruošti mokyklai ir
neprad÷jo jos lankyti rugs÷jo m÷nesį. Socialinio darbo d÷ka šie vaikai prad÷jo lankyti mokyklas.
Aktualia problema miesto gyventojams lieka socialin÷s įstaigos su kvalifikuotais specialistais
delinkventinio elgesio vaikams nebuvimas, neužtikrintas socialin÷s globos vietų vaikų globos
institucijose finansavimas, d÷l to neįmanoma užtikrinti operatyvaus vaikų apgyvendinimo
institucijose. Būtina išpl÷sti BĮ Klaip÷dos šeimos ir vaiko gerov÷s centre Trumpalaik÷s socialin÷s
globos ir krizių įveikimo pagalbos skyriaus patalpas, nes šiuo metu įstaiga nuolat perpildyta, d÷l
vietų stygiaus pasitaiko atvejų, kad neprižiūrimas vaikas nepaimamas iš šeimos, nes n÷ra kur jam
nustatyti globą. Šią problemą planuojama išspręsti 2010 metais, patalpas (Debreceno g. 48)
pritaikius Dienos centro vaikams iš socialin÷s rizikos šeimų ir Trumpalaik÷s socialin÷s ir krizių
įveikimo pagalbos skyriaus veiklai prie BĮ Klaip÷dos miesto šeimos ir vaiko gerov÷s centro.
2.8.8. JAUNIMO REIKALŲ KOORDINAVIMAS
Socialinio departamento jaunimo reikalų koordinatorius, siekdamas tikslo Kurti pažangią ir
pilietišką visuomenę, skatinant jaunimo ir nevyriausybinių organizacijų (NVO) veiklą, iniciatyvas ir
dalyvavimą, organizavo jaunimo institucin÷s paramos, jaunimo iniciatyvų projektų r÷mimo
konkursus (paremta 13 projektų), organizavo konferenciją „Klaip÷dos jaunimo politika šiandien“,
(dalyvavo apie 100 dalyvių), organizavo ir ved÷ mokymus Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s jaunimo
organizacijų atstovams jaunimo politikos savivaldyb÷je įgyvendinimo ir pl÷tros temomis.
Bendradarbiaujant su jaunimo reikalų departamentu prie Socialin÷s apsaugos ir darbo
ministerijos buvo koordinuojamas projekto "Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio
sektorių skatinimas įgyvendinant integruotą jaunimo politiką" įgyvendinimas iš ES l÷šų. Pagal
šiame projekte numatytas veiklas Klaip÷dos miesto savivaldyb÷je įkurtas atviros erdv÷s jaunimo
centras (toliau – AEJC). Centro tikslas – suteikti prasmingos veiklos ir saugaus, turiningo
laisvalaikio galimybes savirealizacijos erdv÷s nerandantiems jauniems žmon÷ms ir palengvinti jų
integraciją į gyvenamąją aplinką.
AEJC patalpos pritaikytos jaunimo veiklai: įkurtos sporto, šokių, muzikos, susirinkimų,
kūrybos, laisvalaikio ir administracin÷s erdv÷s, sanitarinis mazgas. Šio projekto vykdymui įdarbinti
3 darbuotojai. Nuo rugs÷jo m÷nesio AEJC aplank÷ apie 600 jaunuolių, iš kurių 122 jaunuoliai yra
pastovūs lankytojai.
2009 m. organizuota 10 Jaunimo reikalų tarybos pos÷džių. Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s
Jaunimo reikalų tarybos veiklos rezultatai pristatyti nacionaliniame jaunimo reikalų koordinatorių
suvažiavime kaip geriausiai veikiančios JRT Lietuvoje.
PADALINIŲ, TIESIOGIAI PAVALDŽIŲ ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
PAVADUOTOJAMS, KURUOJAMOS SRITYS
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3.1. MIESTO ŪKIO DEPARTAMENTO KURUOJAMOS SRITYS
3.1.1. APLINKOSAUGA
Miesto ūkio departamento Aplinkos kokyb÷s skyrius derino paraiškas taršos integruotos
prevencijos ir kontrol÷s leidimams gauti (gautos 48 paraiškos), vertino ūkio subjektų poveikio
aplinkai vertinimo programas bei ataskaitas (vertinti 5 dokumentai).
Organizavo medžių, krūmų ir kitų želdinių, augančių ne miško žem÷je, apsaugą, priežiūrą ir
nuostolių juos iškirtus atlyginimą. 2009 m. išduoti 222 (2008 m. – 194) leidimai, surinkta l÷šų už
želdinių naikinimą – 246109 Lt (2008 m. – 248 322 Lt).
Įgyvendinant strateginiame veiklos plane patvirtintą Aplinkos apsaugos programą, už skirtas
valstyb÷s biudžeto specialios tikslin÷s dotacijos l÷šas (17,6 tūkst. Lt) parengti Klaip÷dos miesto
2015 m. prognozuojamo paros ir triukšmo žem÷lapiai.
Prad÷tas įgyvendinti projektas „Klimato kaita:
poveikis, kaštai ir prisitaikymas Baltijos jūros regione
(BaltCICA)“
pagal
Europos
teritorinio
bendradarbiavimo tikslo Baltijos jūros regiono
programą 2007–2013 m. Projekto metu planuojama
atlikti Smiltel÷s upelio perteklinio vandens mažinimo
studiją ir parengti techninį projektą bei įgyvendinti
numatytas priemones. 2009 m. buvo ruošiama
dokumentacija Mumlaukio ežero bei Draugyst÷s ir
Trinyčių tvenkinių būkl÷s gerinimo regiono projekto
finansavimui iš ES fondų ir Lietuvos Respublikos
Mumlaukio ežeras
valstyb÷s biudžeto l÷šoms gauti.
Išleisti aplinkosauginiai leidiniai – „Aplinkos būkl÷ Klaip÷dos mieste 2005–2009 m.“,
lankstukas „Aktualu. Mūsų gyvenamoji aplinka”, knygel÷ „Triukšmas Klaip÷dos mieste“.
Organizuotos aplinkosaugin÷s akcijos – „Žem÷s diena“, „Aplinkos apsaugos diena“, „Diena be savo
automobilio“, seminaras – „Kvapai mieste: prevencija ir kontrol÷“. Surengta 50 aplinkosauginių
paskaitų moksleiviams ekologijos tema.
Viena didžiausių miesto aplinkosaugos problemų – želdinių tvarkymas namų valdų
administruojamose teritorijose. Ne visur suformuotos gyvenamųjų namų sklypų ribos, tod÷l kyla
ginčai, kas turi organizuoti bei apmok÷ti medžių ir krūmų kirtimo, gen÷jimo darbus. Dauguma
statybinių organizacijų nenaudoja oro taršą kietosiomis dalel÷mis mažinančių priemonių, tod÷l
did÷ja aplinkos oro tarša.
3.1.2. ATLIEKŲ TVARKYMAS
Klaip÷dos mieste komunalinių atliekų tvarkymo paslauga teikiama 100 proc. savivaldyb÷s
gyventojų. Bendras komunalinių atliekų kiekis mieste 2009 m. sudar÷ 80 640 tonų. 2008 m. įvedus
rinkliavą ir atidarius naują Dumpių sąvartyną prad÷ta tikslesn÷ atliekų apskaita. Antrinių žaliavų
surinkimas tonomis ir dalis nuo bendro komunalinių atliekų kiekio 2005–2009 m. pavaizduota 22
lentel÷je.
22 lentel÷. 2005–2009 m. antrinių žaliavų surinkimo palyginimas
Stiklas

Popierius / kartonas

Plastikas

Metai

Bendras
komunalinių atliekų
kiekis, t

Kiekis,
t

% nuo
bendro kom.
atliekų kiekio

Kiekis,
t

% nuo bendro
kom. atliekų
kiekio

Kiekis,
t

% nuo bendro
kom. atliekų
kiekio

2005 m.

94 694

908

0,96

4720

4,98

234

0,25
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2006 m.

101 001

821

0,81

3754

3,72

520

0,51

2007 m.

115 586

1492

1,29

6767

5,85

940

0,81

2008 m.

115 069

1307

1,14

6937

6,03

640

0,56

2009 m.

80 640

519

0,64

2683

3,33

162

0,20

Toliau buvo tobulinama savivaldyb÷s organizuojama komunalinių atliekų tvarkymo sistema:
pakeistas Vietin÷s rinkliavos mok÷tojų komunalinių atliekų deklaravimo tvarkos aprašas, nustatant
kitą komunalinių atliekų tūrio (m3) pavertimo svorio matu koeficiento reikšmę; rengiama Klaip÷dos
miesto savivaldyb÷s mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių išd÷stymo
schema; atlikti 47 komisijos komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo sistemai kontroliuoti
patikrinimai. Nuolat vykdomas visuomen÷s švietimas atliekų tvarkymo klausimais.
Nagrin÷ti fizinių ir juridinių asmenų prašymai d÷l atleidimo nuo vietin÷s rinklaivos už
komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Savivaldyb÷s tarybos sprendimais (2009-02-27
sprendimas Nr. T2-82 ir 2009-05-29 sprendimas Nr. T2-225) atleisti nuo vietin÷s rinkliavos 139
asmenys.
Viena aktualiausių miesto problemų – nedidelis miestiečių sąmoningumas antrinių žaliavų
rūšiavimo srityje, taip pat daug÷ja chuliganizmo atvejų niokojant šiukšlių konteinerius.
3.1.3. BUTŲ ŪKIS IR ENERGETIKA
2009 m. Miesto ūkio departamento Butų ūkio ir energetikos skyrius, siekdamas tikslo
Modernizuoti ir atnaujinti miesto gyvenamąjį fondą, organizavo paramos paskirstymą daugiabučių
namų savininkų bendrijoms, modernizuojančioms bendro naudojimo objektus.
2009 m. renovacijai remti iš miesto biudžeto buvo skirta 622 tūkst. Lt. 400 tūkst. Lt iš šios
sumos skirta padengti savivaldyb÷s skolai devynioms bendrijoms už 2008 metus.
2009 m. pasikeitus Vyriausyb÷s Modernizavimo programos paramos teikimo sąlygoms, 5
bendrijos nesp÷jo atlikti renovavimo darbų ir pateikti paraiškų apmok÷ti.
2009 m. Klaip÷dos mieste įsikūr÷ 9 DNSB. Dar 6 bendrijos pasiruoš÷ dokumentus
registravimui. Išnagrin÷ti viešosios įstaigos „Klaip÷dos butai“ 75 pateikti prašymai d÷l sutarčių
sudarymo už bendro naudojimo objektų remontą gyvenamuosiuose namuose, kuriuose savivaldyb÷
turi socialinį būstą. Parengtos 22 sutartys d÷l apmok÷jimo už pastatų bendrojo naudojimo objektų
atnaujinimą pagal specialiąją nuompinigių programą. Patikrinti 28 daugiabučių namų savininkų
bendrijų pirmininkų, jungtin÷s veiklos dalyvių, daugiabučių namų administratorių prašymai
apmok÷ti už pastato bendro naudojimo objektų atnaujinimą. Paruošta 14 paraiškų už pastatų bendro
naudojimo objektų renovavimo darbus iš savivaldyb÷s biudžeto apmok÷ti administratoriams ir
daugiabučių namų savininkų bendrijoms, jungtin÷s veiklos dalyviams bei butų ir kitų patalpų
savininkams už 180000 Lt. Išnagrin÷ti 65 miesto gyventojų prašymai, pareiškimai, pageidavimai ir
tuo pagrindu paruošta tiek pat atsakymų.
2009 m. atliktas Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s administracijos direktoriaus įsakymu
paskirtų įmonių, atliekančių daugiabučių namų bendro naudojimo objektų administravimą,
patikrinimas: UAB „Ąžuolyno valdos“, UAB „Buitis be rūpesčių“, UAB „Debreceno valda“, UAB
„Klaip÷dos bendrabutis“, UAB „Laukininkų valda“, UAB „Marių valdos“, UAB „Mūsų namų
valdos“, UAB „Paslaugos būstui“, UAB „Pempininkų valdos“, UAB „Vingio valdos“, UAB „Vit÷s
valdos“, UAB Namų administravimo centro. Nustatyti pagrindiniai trūkumai: susirinkimuose
nepateikiama metin÷ veiklos ataskaita, neteisingai skaičiuojamas administravimo mokestis.
Administratoriams išsiųsti nurodymai d÷l trūkumų pašalinimo.
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3.1.4. MIESTO TVARKYMAS
2009 m. Miesto ūkio departamento Miesto tvarkymo skyrius atliko kasmetinius miesto
susisiekimo infrastruktūros objektų priežiūros ir įrengimo darbus, tvark÷ ir modernizavo miesto
viešąsias erdves, prižiūr÷jo ir remontavo esamas inžinerinio aprūpinimo sistemas, palaik÷ mieste
švarą ir tvarką, teik÷ būtiniausias komunalines paslaugas, prižiūr÷jo miesto paplūdimius, mažino
aplinkos taršą, saugojo ir gausino miesto gamtinę aplinką (skirtos ir panaudotos savivaldyb÷s
biudžeto l÷šos – 19,6 mln. Lt).
Įgyvendinant Susisiekimo sistemos priežiūros ir pl÷tros programos priemones, buvo atlikti
darbai:
 suremontuota asfaltbetonio dangos pagrindin÷se miesto gatv÷se – 20,0 tūkst. m2;
 prižiūr÷ta (greideriuota) ir remontuota žvyruotų miesto gatvių dangos – 201,9 tūkst. m2;
 įrengta šaligatvių ir p÷sčiųjų takų – 4,2 tūkst. m2;
 atlikta miesto tilto per Dan÷s upę Pilies g. būkl÷s ekspertiz÷ ir tilto hidraulikos remontas,
atliekama 15 eksploatuojamų miesto tiltų ir viadukų priežiūra;
 atlikta 3 šviesoforų rekonstrukcija Taikos pr. – Pirmin÷s sveikatos priežiūros centro, Liepų
g. – Trilapio g. ir Smiltel÷s g. – Laukininkų g. šviesoforais reguliuojamose sankryžose;
 centrin÷je ir šiaurin÷je miesto dalyje pastatyta 166 naujų informacinių ženklų, vykdytas
einamasis gatvių važiuojamosios dalies ženklinimas, paženklintos p÷sčiųjų per÷jos šalia
mokyklų specialiais akcijos „Apsaugok mane“ ženklais, įrengtos greičio slopinimo salel÷s 5
gatv÷se ir greičio slopinimo juostos 4 gatv÷se.
Įgyvendinant Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo ir Aplinkos apsaugos
programos priemones, Miesto tvarkymo skyrius atliko:
 miesto paplūdimių priežiūrą. Trys paplūdimiai, t. y. Smiltyn÷s, I bei II Melnrag÷s, 2009 m.
dalyvavo M÷lynosios v÷liavos programoje;
 užtikrino efektyvesnę gatvių mechanizuoto valymo paslaugų kontrolę ir pratęs÷ GPS
(palydovin÷ steb÷jimo sistema) prietaisų nuomą;
 miesto gatv÷se, parkuose, skveruose pašalino 624 medžius sausuolius bei v÷jovartas,
nugen÷jo 598 medžius, likvidavo 2009 m. spalio m÷n. audros padarinius;
 prižiūr÷jo ir val÷ 17 miesto vandens telkinių;
 organizavo 18 nelegalių sąvartynų sutvarkymą, kasmetinę pavasario talką, kurių metų buvo
surinkta ir išvežta 148 tonų padangų, 3132 tonų komunalinių, statybinių, biodegraduojančių
šiukšlių, sutvark÷ 15 užterštų pavienių teritorijų;
 pristat÷ perdirbti pavojingų atliekų: 28,5 kg gyvsidabrio, 740,8 kg dažų, klijų, statybinių
medžiagų, turinčių asbesto ir kitų teršalų;
 prižiūr÷jo paplūdimių informacinę sistemą (pakeit÷ 13 vnt. informacinių kolonų plokštumų,
suremontavo 19 vnt. Melnrag÷s ir 21 vnt. Smiltyn÷s paplūdimių informacinių stendų);
 sutvark÷ 42 m2 granitinę apdailą Lietuvininkų aikšt÷je ir suremontavo 116,7 m2 Herkaus
Manto g. apsauginę raudonų plytų sieną,
 nupirko 57 šiukšlių d÷žes, pakabino 13 vnt. gatvių pavadinimų lentelių;
 prižiūr÷jo miesto fontanus „Laivelis“ ir „Anik÷“ (27,3 tūkst. Lt gauta parama iš AB
„Klaip÷dos energija“ ir UAB KRATC);
 apsodino vienmet÷mis g÷l÷mis 2056 m2 miesto g÷lynų, pakabino 178 vnt. ir pastat÷ 74 vnt.
g÷lininių (28,6 tūkst. Lt gauta parama g÷lynų apsodinimui iš AB „Klaip÷dos energija“, UAB
„Naujasis turgus“, UAB KRATC, UAB „Gatvių apšvietimas“);
 eksploatavo ir prižiūr÷jo 13362 šviestuvus, 91 prožektorių, siekiant sutaupyti l÷šas buvo
išjungti 3034 vnt. šviestuvų, sutaupyta apie 500 tūkst. Lt;
 iš bendrų eksploatuojamų lietaus nuotekų tinklų (284 894 m) buvo suremontuoti 854,1
metro vamzdynų.
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Miesto tvarkymo skyrius organizavo sanitarinį tarptautin÷s Europos šalių tautin÷s kultūros
festivalio „Europiada“ ir pasaulin÷s didžiųjų burlaivių regatos „The Tall Ships Races 2009“
aptarnavimą.
Tvarkant miesto aplinką susiduriama su aktualia problema, t. y. vandalizmo atvejais – labai
niokojamas miesto inventorius (suolai, šiukšlių d÷ž÷s, reklaminiai įrenginiai, automatiniai tualetai).
Gaunama daug nusiskundimų ir pastabų d÷l kiemų tvarkymo paslaugų kokyb÷s. 2009 m. miestiečiai
labai pajuto ekologin÷s policijos veiklos trūkumą mieste ir poilsio zonose. Skyriaus veiklą trikdo
teisin÷s baz÷s trūkumai – Viešųjų pirkimų įstatyme numatytos neribotos konkursų dalyvių
galimyb÷s apskųsti viešuosius pirkimus teismuose ir stabdyti darbų, paslaugų, prekių pirkimo
procedūras. Opi problema – neišspręstas kiemų teritorijų priskyrimas naudotojui.
3.1.5. KAPINIŲ PRIEŽIŪRA
Miesto ūkio departamento Kapinių priežiūros tarnyba, įgyvendindama veiklos plane
patvirtintos Miesto infrastruktūros priežiūros ir pl÷tros programos priemones (kurioms 2009 m.
panaudota 2084,6 tūkst. Lt) prižiūr÷jo Klaip÷dos miesto kapines: L÷bartų – 61 ha, Jonišk÷s –13,84
ha, Senosios nenaudojamos – 14,32 ha.
2009 metais buvo vykdomi einamieji kapinių priežiūros darbai: takelių valymas (valomas
sniegas, sanitarinis valymas), šiukšlių išvežimas, šienavimo darbai, v÷jovartų panaikinimas,
sausuolių pjovimas. Klaip÷dos L÷bartų kapin÷se įrengta 800 kapaviečių.
2009 m. išduoti 1763 leidimai laidoti. Savivaldyb÷s l÷šomis palaidoti 22 velioniai. Iš įvykio
vietų išvežta 314 kūnų.
3.1.6. STATYBA IR INFRASTRUKTŪROS PLöTRA
Miesto ūkio departamento Statybos ir infrastruktūros pl÷tros skyrius 2009 m. vykd÷ jam
pavestas įgyvendinti strateginio veiklos plano Subalansuoto turizmo skatinimo ir vystymo,
Susisiekimo sistemos priežiūros ir pl÷tros, Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir
modernizavimo, Aplinkos apsaugos, Kūno kultūros ir sporto pl÷tros, Socialin÷s atskirties mažinimo,
Sveikatos apsaugos paslaugų kokyb÷s gerinimo, Miesto kultūrinio savitumo puosel÷jimo bei
kultūrinių paslaugų gerinimo, Socialinio būsto fondo priežiūros ir pl÷tros programų priemones.
2009 m. baigti ir pripažinti tinkamais naudoti bei suremontuoti objektai:
1) Kretingos g. nuo Panev÷žio g. iki
Klaip÷dos g. ir tęsinio iki susijungimo su Liepojos
g. rekonstrukcija; 2) Rimkų gyvenviet÷s gatvių
rekonstrukcija; 2) šaligatvio dangų remontas
Dan÷s up÷s dešiniajame krante nuo Biržos tilto iki
up÷s žiočių; 3) 200 vietų automobilių stov÷jimo
aikštel÷s statyba Liepojos g. 45; 4) atlikti ištisin÷s
asfaltbetonio dangos remonto darbai Šilut÷s pl.
ruože nuo Baltijos pr. žiedo iki Debreceno g.
(dešin÷je pus÷je) (9360 m2); 5) J. Karoso g. (2089
m2) pakeisti bordiūrai, suremontuoti šaligatviai;
6) paklota asfaltbetonio danga Palangos g. (902
m2); 7) senamiesčio pastato Turgaus g. 3 fasado
sutvarkymas.
Kretingos g. nuo Panev÷žio g. iki Klaip÷dos g. ir
tęsinio iki susijungimo su Liepojos g. po rekonstrukcijos
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2009 m. užbaigti techniniai projektai:
1) Dubysos g. rekonstrukcijos; 2) Rokiškio g. rekonstrukcijos; 3) J. Janonio g. rekonstrukcijos
(akmenimis grįstos dalies); 4) Minijos g. nuo Baltijos pr. iki Jūrininkų pr. rekonstrukcijos; 5) Minijos
ir Rūtų g. sankryžos rekonstrukcijos, įrengiant papildomą juostą; 6) „Gintaro“ sporto centro baseino
(S. Daukanto g. 29/25) pastato ir patalpų rekonstrukcijos; 7) VšĮ Klaip÷dos universitetin÷s ligonin÷s
dalies negyvenamojo pastato Liepojos g. 39, Klaip÷doje, rekonstrukcijos.
Objektai, kuriuose statybos darbai
užbaigti 2009 m., rengiami dokumentai
statiniams pripažinti tinkamais naudoti:
1) tilto per Dan÷s upę Mokyklos g. ir
viaduko Liepų gatv÷je rekonstrukcija; 2) VšĮ
Klaip÷dos centrinio stadiono, Sportininkų g. 46,
rekonstrukcija (I etapas – Stadiono apšvietimo ir
švieslent÷s
su
programine
įranga
rekonstrukcija);
Tilto per Dan÷s upę Mokyklos g. ir viaduko Liepų g. rekonstrukcija

Techniniai projektai, rengti 2009 m., kuriuos numatoma pabaigti rengti bei atlikti
derinimo procedūras 2010 m., skyrus finansavimą: 1) naujo Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus
saugyklos pastato Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2 statybos ir teritorijos sutvarkymo (II etapo –
saugyklos pastato statyba); 2) pastato K. Donelaičio g. 6B restauravimo; 3) pastato Debreceno g. 48
negyvenamųjų patalpų rekonstrukcijos, pritaikant patalpas Vaiko laikinosios globos grup÷s ir Vaiko
dienos centro reikm÷ms; 4) Patalpų Taikos pr. 76 (III a.) kapitalinio remonto, pritaikant patalpas BĮ
Klaip÷dos miesto sveikatos biurui; 5) daugiabučio gyvenamojo namo statybos sklype Rambyno g.
14A (Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą programos įgyvendinimas);
6) daugiabučio gyvenamojo namo statybos sklype Irklų g. 1 (socialinio būsto pl÷trai).
Objektai, kuriuose darbai buvo vykdomi 2009 m. bei kuriuos numatoma tęsti 2010 m.,
skyrus finansavimą: 1) L÷bartų kapinių išpl÷timo statyba; 2) lietaus bei ūkio nuotekų tinklų bei kelio
dangų įrengimas Melnrag÷je; 3) patalpų (Pievų Tako g. 38) pritaikymas pirmin÷s sveikatos priežiūros
veiklai (VšĮ Klaip÷dos sveikatos priežiūros centrui); 4) naujo Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus
pastato Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2 statyba ir teritorijos sutvarkymo darbai (I ir II etapai).
2009 m. nugriautas savivaldybei nuosavyb÷s teise priklausantis statinys – gyvenamasis namas
su priklausiniais Rusn÷s g. 13, trukdantis Klaip÷dos valstybinio jūrų uosto pl÷trai. Pastatų nugriovimo
išlaidas pagal pasirašytas sutartis kompensavo VĮ Klaip÷dos valstybinio jūrų uosto direkcija (50 tūkst.
Lt).
2009 m. pasirašytos sutartys su UAB „Baltijos aktima“ ir UAB „Polvit“, UAB „Klaip÷dos
autobusų parkas“, UAB „Justluka“, UAB „Arealis“ d÷l inžinerin÷s ir susisiekimo infrastruktūros
objektų, būtinų pastatams ir statiniams pagal patvirtintus detaliuosius planus statyti ir eksploatuoti,
įrengimo (l÷t÷jimo (greit÷jimo) juostų įrengimo miesto gatv÷se, išplatinant atskirus gatvių ruožus,
bendrojo naudojimo lietaus nuotekų tinklų, privažiavimo kelių, automobilių stov÷jimo vietų už sklypo
ribų įrengimo, t. t.). Pasirašytos dvi paramos sutartys – su UAB „Baltisches Haus“ d÷l 280 tūkst. Lt
paramos skyrimo Kretingos gatv÷s rekonstrukcijai iš dalies finansuoti bei su UAB „Žaliasis tiltas“ d÷l
110 tūkst. Lt paramos Taikos pr. ruožo nuo Sausio 15-osios g. iki Agluonos g. (su Rūtų g. sankryža)
rekonstrukcijai iš dalies finansuoti.
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3.1.7. VIEŠASIS TRANSPORTAS
Miesto ūkio departamento Transporto tarnyba 2009 m. išdav÷ 700 leidimų važiuoti
Klaip÷dos mieste didžiagabarit÷mis ir (arba) sunkiasvor÷mis transporto priemon÷mis; pareng÷ 120
eismo organizavimo schemų, organizavo 7 Saugaus eismo komisijos pos÷džius, organizavo 11
Keleivinio kelių transporto komisijos pos÷džių.
2009 m. prad÷jus funkcionuoti mokamai automobilių laikymo sistemai mieste, atlikti šie
darbai: įsakymu patvirtinti namų, esančių geltonojoje (centrin÷ miesto dalis) ir raudonojoje
(senamiestis) zonose, kuriems išduodami leidimai, sąrašai; savivaldyb÷s tarybos sprendimais
nustatyti pigesni metiniai leidimai įstaigų ar institucijų tarnybiniams automobiliams; patikslinta
gyventojų leidimų išdavimo tvarka; sudarytos sąlygos m÷nesio abonentus pasipildyti naudojantis
e. bilieto sistema; daug d÷mesio skirta netvarkingai statomų automobilių kontrolei. Kartu su policija
organizuoti nuolatiniai automobilių statymo patikrinimai, kurių metu netvarkingai paliktos
transporto priemon÷s buvo nuvežamos.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymu, savivaldyb÷ mok÷jo
vež÷jams kompensacijas už keleivius, turinčius teisę į važiavimo lengvatas vietinio susisiekimo
keleivinio transporto maršrutais. Taip pat buvo kompensuojamos moksleivių važiavimo į mokymo
įstaigas iš kaimo vietovių (iki 40 km atstumu nuo Klaip÷dos miesto) išlaidos ir subsidijuojami
nuostolingų maršrutų priemiesčio maršrutus aptarnaujantys vež÷jai. Nuo 2007 m. bendras
transporto kompensavimas did÷jo (žr. 14 diagramą).
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14 diagrama. Išmok÷tos transporto lengvatų kompensacijos 2007–2009 m., tūkst. Lt

3.1.8. VIEŠOSIOS TVARKOS UŽTIKRINIMAS
2009 m. įvyko 24 Administracin÷s komisijos pos÷džiai, kurių metu išnagrin÷ta 641 byla ir
paskirtos administracin÷s nuobaudos: 83 įsp÷jimai ir 537 pinigin÷s baudos – bendra suma 52555
Lt, išieškota – 34191 Lt. Savivaldyb÷s administracijos komisijos išnagrin÷tų bylų skaičius pagal
rūšis 2008–2009 m. pateikiamas 24 lentel÷je.
24 lentel÷. 2008–2009 m. Savivaldyb÷s administracin÷s komisijos išnagrin÷tos bylos
Eil.
Nr.
1.
2.
3.

Lietuvos Respublikos administracinių teis÷s pažeidimų kodekso straipsnis
42(4) str. „Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teis÷s aktų,
reglamentuojančių triukšmo valdymą, pažeidimas“
78(1) str. „Medžių, krūmų, žaliųjų vejų, g÷lynų ne miško žem÷je žalojimas arba
naikinimas“
110 str. „Gyvūnų įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo, gabenimo ir
prekybos jais taisyklių bei atskirų rūšių gyvūnų registravimo gyvenamosiose
vietov÷se taisyklių ir Agresyvių šunų įvežimo, įsigijimo, laikymo, registravimo,

Nagrin÷tų
bylų skaičius
2008
2009
0
1
1
54

62
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

veisimo, dresavimo ir prekybos jais taisyklių pažeidimas“
142(2) str. „Keleivių vežimo keleiviniu kelių transportu taisyklių pažeidimas“
142(3) str. „Keleivių vežimas lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių, patvirtintų
Susisiekimo ministerijos, pažeidimai“
160 str. „Savavališkas kasin÷jimas bendrojo naudojimo teritorijoje ir teritorijos
nesutvarkymas baigus darbus“
161 str. „Miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių
pažeidimas“
161(1) str. „Savivaldybių tarybų patvirtintų atliekų tvarkymo taisyklių
pažeidimas“
172 str. „Komercin÷s ar ūkin÷s veiklos tvarkos pažeidimas“
178 str. „Alkoholinių g÷rimų g÷rimas viešosiose vietose arba girto pasirodymas
viešosiose vietose“
183 str. „Viešosios rimties trikdymas“
188 str. „Savavaldžiavimas“
214(1) str. „Reklamos naudojimo reikalavimų ir draudimų nesilaikymas“
Iš viso:

20
17

25
20

0

1

33

22

11

8

1
1

–
318

147
25
0
312

165
12
5
641

2009 m., vykdant valstybin÷s kalbos vartojimo ir taisyklingumo funkciją, tikrintos 7 įstaigos,
kaip laikomasi Dokumentų rengimo taisyklių, darbuotojų valstybin÷s kalbos mok÷jimo
pažym÷jimai. Trys darbuotojai, netur÷ję pažym÷jimų, atleisti, kiti išlaik÷ egzaminus. Išsiųsti raštai
d÷l Dokumentų rengimo taisyklių pažeidimų, d÷l kalbos klaidų. Tikrinti „Iki“ parduotuvių teikti
viešieji informaciniai užrašai. Nuolat tikrinami prekybos centruose teikiami viešieji užrašai. Teikta
per 150 konsultacijų telefonu valstybin÷s kalbos vartojimo ir taisyklingumo klausimais. Derinta per
440 reklamų.
2009 m. buvo eksploatuojamos 57 vaizdo steb÷jimo kameros viešose Klaip÷dos miesto
erdv÷se (panaudota 489,9 tūkst. Lt) ir eksploatuojami 18 automatin÷s eismo priežiūros greičio
matuokliai miesto gatv÷se (panaudota 550,1 tūkst. Lt).
Problema. Siekiant užtikrinti kokybišką viešosios tvarkos paslaugų teikimą svarbiausia yra
operatyvus reagavimas į gautus miesto gyventojų pranešimus. Tačiau, neturint transporto
priemon÷s, skyriaus darbuotojai ne visada operatyviai gali reaguoti į gyventojų skundus, taip pat
nepakankamas patruliavimas mieste.
3.2. RYŠIAI SU VISUOMENE
2009 m. parengti ir išplatinti 552 (2008 m. – 1800) pranešimai spaudai apie kasdieninius
savivaldyb÷s gyvenimo įvykius, įvairias akcijas, renginius. Parengti ir miesto vietin÷je spaudoje
(dienraštis „Vakarų ekspresas“) publikuoti 52 (2008 m. – 100) savivaldyb÷s puslapiai, kuriuose
pateikti savivaldyb÷s tarybos sprendimai ar jų projektai, aktuali Savivaldyb÷s administracijos
padalinių informacija, įvairi kita medžiaga.
Ryšių su visuomene skyrius 2009 m. organizavo „Maisto banko“ akciją, pilietiškumo
pamokas, Konstitucijos egzaminą, nacionalinį lietuvių kalbos diktantą. Priimamojo darbuotojai
pri÷m÷, registravo fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir dokumentus bei kontroliavo jų įvykdymą,
organizavo gyventojų pri÷mimus pas Savivaldyb÷s administracijos vadovybę. Per 2009 m. iš viso
gauta ir užregistruota 5563 (2008 m. – 3647) fizinių ir juridinių asmenų prašymų, skundų,
pranešimų, pasiūlymų, į kuriuos parengta 2169 (2008 m. – 2521) atsakymų (žr. 15 diagramą).
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Fizinių ir juridinių asmenų parengtų atsakymų skaičius 2008-2009 m.
Atsakymų, pateiktų pagal skyriaus
kompetenciją, vnt.
Atsakymų pateikti nereik÷jo, vnt.
Nepatenkintų prašymų, skundų, pasiūlymų
skaičius, vnt.

3139

871
243
255

2009 m.

645

2008 m.
627

Patenkintų prašymų, skundų, pasiūlymų
skaičius, vnt.

1524
1894

15 diagrama. 2008-2009 m. fizinių ir juridinių asmenų parengtų prašymų, skundų, pasiūlymų skaičius

Dažniausios nepatenkintų prašymų, skundų, pranešimų, pasiūlymų priežastys yra teisinio
pagrindo patenkinti prašymą nebuvimas (371), finansinių galimybių nebuvimas (146), nepagrįsti
nusiskundimai (105) bei ne Savivaldyb÷s administracijos kompetencijos klausimai (13).
3.3. VIEŠIEJI PIRKIMAI
Viešųjų pirkimų tarnyba 2009 m. organizavo 94 Viešųjų pirkimų komisijos pos÷džius. Per
metus vykdyti 98 viešieji pirkimai, surašyti 156 protokolai bei parengti 493 raštai įgyvendinant
viešųjų pirkimų procedūras. Gauta 20 tiek÷jų pretenzijų. 4 pretenzijos buvo iš dalies tenkintos, kitos
atmestos kaip nepagrįstos.
Teismui buvo apskųsti 4 pirkimai (Klaip÷dos miesto parkų, skverų, žaliųjų plotų želdinimo,
aplinkotvarkos ir priežiūros paslaugų pirkimas, Klaip÷dos miesto gatvių mechanizuoto tvarkymo
paslaugų pirkimas, Klaip÷dos daugiafunkcinio sporto ir pramogų komplekso, Dubysos g. 10,
statybos darbų technin÷s priežiūros paslaugų pirkimas, Klaip÷dos miesto sporto centro ,,Viesulas“
(Naikup÷s g. 25A, Klaip÷da) kapitalinio remonto darbai).
D÷l Klaip÷dos miesto sporto centro ,,Viesulas“ (Naikup÷s g. 25A, Klaip÷da) kapitalinio
remonto darbų pirkimo teismas pri÷m÷ savivaldybei palankią nutartį.
Teisminiai procesai tebevyksta d÷l 3 pirkimų: 1) Klaip÷dos daugiafunkcinio sporto ir
pramogų komplekso, Dubysos g. 10, statybos darbų technin÷s priežiūros paslaugų pirkimas; 2)
Klaip÷dos miesto parkų, skverų, žaliųjų plotų želdinimo, aplinkotvarkos ir priežiūros paslaugų
pirkimas; 3) Klaip÷dos miesto gatvių mechanizuoto tvarkymo paslaugų pirkimas.
3.4. INFORMACINöS TECHNOLOGIJOS
2009 m. kartu su šešiomis Klaip÷dos regiono savivaldyb÷mis vykdomas ES l÷šomis
finansuojamas projektas „Elektronin÷ demokratija: regionai“. Klaip÷dos regiono savivaldybių
administracijų direktoriai pasiraš÷ Klaip÷dos regiono savivaldybių bendradarbiavimo sutartį, kuria
įsipareigoja diegti bendrą elektroninę demokratiją šiose savivaldyb÷se – Klaip÷dos miesto,
Klaip÷dos rajono, Kretingos rajono, Neringos miesto, Šilut÷s rajono, Skuodo rajono ir Palangos
miesto. Klaip÷dos miesto savivaldyb÷ yra projekto paraiškos teik÷ja. Šio projekto tikslas – diegti
bendras elektronines paslaugas, kurios leistų piliečiui pareikšti savo nuomonę, skatinti elektronin÷s
demokratijos procesus regione, elektroninių sprendimų pri÷mimą, didinti viešojo sektoriaus
institucijų veiklos skaidrumą, efektyvumą, mažinti korupciją, gerinti komunikaciją tarp skirtingų
visuomen÷s grupių. Projektą planuojama įgyvendinti 2010–2011 metais.
Kaip ir kasmet, Informacinių technologijų skyrius užtikrino nenutrūkstamą Savivaldyb÷s
administracijos informacinių sistemų ir kompiuterinio tinklo veikimą, technin÷s ir programin÷s
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įrangos, internetinio ryšio, tarnybinio elektroninio pašto, spausdinimo ir paslaugų veikimą
kompiuterizuotose darbo vietose, techninį prisijungimą prie informacinių sistemų. 2009 m. priskirtų
funkcijų optimizavimui Klaip÷dos miesto savivaldyb÷je buvo naudojamos apie 22 informacin÷s
sistemos.
3.5. KANCELIARIJA IR ARCHYVAS
2009 m. Kanceliarijoje gauti ir užregistruoti 8974 dokumentai; užregistruoti ir išsiųsti 4205
dokumentai; parengti ir užregistruoti 2894 dokumentai; užregistruoti 2157 Savivaldyb÷s
administracijos direktoriaus įsakymai veiklos klausimais; užregistruota 50 savivaldyb÷s mero
potvarkių; įvesta į kompiuterines laikmenas IVS „Avilys“ 16212 rezoliucijų ir užduočių; įvykdyta
201 vadovyb÷s užduotis; Kanceliarijoje parengti ir užregistruoti 352 dokumentai; patikrinta 3063
dokumentų kalba (Savivaldyb÷s administracijos direktoriaus įsakymų, savivaldyb÷s mero potvarkių,
savivaldyb÷s tarybos sprendimų (su priedais)); parengti 3 dokumentai pašto ir spaudinių viešiesiems
pirkimams atlikti.
Duomenys apie 2009 m. Archyvo veiklą pateikiami 25 lentel÷je.
25 lentel÷. 2008–2009 m. Archyvo veiklos rezultatai
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pavadinimas
Išduota draudžiamųjų pajamų ir įgyto darbo stažo pažymų
Išsiųsta raštų (atsakymų į paklausimus)
Surašyta likviduotų įmonių, įstaigų, organizacijų dokumentų
naikinimo aktų
Priimta saugoti dokumentų fondų
Gauta paklausimų d÷l archyvinių duomenų išdavimo
Gauta prašymų išduoti pažymas d÷l likviduojamų juridinių asmenų
dokumentų perdavimo ar neperdavimo saugoti archyvui
Išduota pažymų Registrų centrui
Surašyta Savivaldyb÷s administracijos struktūrinių padalinių
dokumentų per÷mimo aktų

2008
metai
0
3631
0

2009
metai
144
3 630
3

179
3551
304

174
3604
270

276
0

271
15

Didžiausia miesto archyvo problema – netinkamos darbo sąlygos saugyklose. Saugykloje,
esančioje Naujojoje Uosto gatv÷je, trūksta archyvinių stelažų, bylos sud÷tos ant grindų, saugykloje
nešildomos patalpos. Saugykloje, esančioje Herkaus Manto gatv÷je, netinkamas apšvietimas, kai
kurių fondų dokumentų paieška neįmanoma. Nusidev÷ję kompiuteriai neleidžia sukurti archyvinių
duomenų baz÷s.
3.6. CIVILINöS BŪKLöS AKTŲ REGISTRAVIMAS
Duomenys apie 2009 m. Civilin÷s metrikacijos skyriaus įregistruotus civilin÷s būkl÷s aktų
įrašus pateikiami 26 lentel÷je.
26 lentel÷. 2008–2009 m. civilin÷s būkl÷s aktų registras
Santuokos
Priimta prašymų įregistruoti santuoką, įtraukti į apskaitą bažnyčios nustatyta
tvarka ar užsienio valstyb÷je įregistruotą santuoką
Iš viso įregistruota santuokų
Įtraukta į apskaitą bažnyčios nustatyta tvarka įregistruotų santuokų
Įtraukta į apskaitą užsienio valstyb÷se įregistruotų santuokų
Surengtos auksinių vestuvių ceremonijos
Surengtos sidabrinių vestuvių ceremonijos
Nepilnamečių santuokų

2008 m.
1544

2009 m.
1251

1491
170
126
5
8
4

1258
174
123
7
6
3
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Išduota pažymų apie šeiminę pad÷tį tuoktis užsienyje
Santuokos nutraukimai
Iš viso įregistruota santuokų nutraukimų
Pirminių santuokos nutraukimų įrašų
Atlikta santuokos nutraukimo aktų įrašų papildymų
Įtraukta į apskaitą užsienio valstyb÷se įregistruotų santuokų nutraukimų
Gimimai
Iš viso įregistruota gimimų
Pirminių gimimo įrašų
Įtraukti į apskaitą gimusių vaikų užsienyje gimimai
Užregistruota trynukų
Užregistruota dvynukų
Užregistruota gimusių negyvų vaikų
Užregistruota gimusių ir mirusių vaikų
T÷vyst÷s nustatymai ir pripažinimai
Iš viso įregistruota t÷vyst÷s nustatymų ir pripažinimų
Įregistruoti t÷vyst÷s nustatymai su pirminiu gimimo registravimu
Įregistruoti papildymo, pakeitimo įrašai po t÷vyst÷s nustatymo ar pripažinimo,
kai gimimas jau buvo užregistruotas
Įregistruota pakeitimo įrašų, kai teismine tvarka panaikintas t÷vyst÷s įrašas
Mirties įrašai
Iš viso įregistruota
Pirminiai mirties įrašai
Įtraukta į apskaitą mirusių užsienio valstyb÷se
Atkurta mirties įrašų

198
2008 m.
660
635
854
25
2008 m.
2269
2043
226
1
24
12
3
2008 m.
501
467
145

199
2009 m.
618
589
741
29
2009 m.
2401
2182
219
–
33
15
3
2009 m.
491
469
139

22
2008 m.
2206
2202
51
4

17
2009 m.
2104
2050
54
1

Problema. Civilin÷s metrikacijos pastatas n÷ra perduotas savivaldyb÷s nuosavyb÷n, tod÷l
Civilin÷s metrikacijos skyrius negali prad÷ti rekonstrukcijos ir remonto darbų.
3.7. GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMAS
2009 m. Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenys pateikiami 27 lentel÷je.
27 lentel÷. Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenys
Priimta:
Išvykimo deklaracijų, vnt.
Atvykimo deklaracijų, vnt.
Prašymų įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, vnt.
Sprendimų taisyti, keisti ir naikinti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis, vnt.
Asmenų, turinčių leidimus gyventi Lietuvos Respublikoje, pranešimai d÷l deklaruotos
gyvenamosios vietos, vnt.
Išduota:
Pažymų apie įtraukimą į Gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, vnt.
Pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą, vnt.
Pranešimų gyvenamųjų patalpų savininkams (bendraturčiams) apie jų bute gyvenamąją
vietą deklaravusius asmenis, vnt.
Iš viso:

2009 m.
1369
10020
1753
896
938
2009 m.
1920
12320
3254
32470

2009 m. Gyvenamosios vietos deklaravimo tarnyba bendradarbiavo su valstyb÷s
institucijomis ir įstaigomis: Gyventojų registro tarnyba prie VRM, Klaip÷dos apskrities vyriausiojo
policijos komisariato Migracijos skyriumi, operatyviai reagavo į gaunamus pranešimus, pareng÷ ir
išsiunt÷ per 3000 raštų tarnybos veiklos klausimais.
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Siekiant pagerinti teikiamų paslaugų kokybę, nuo 2009 m. sausio 5 d. Gyvenamosios vietos
deklaravimo tarnyboje prad÷ta vykdyti gyventojų išankstin÷ registracija. Gyventojams nebereikia
laukti eil÷se, jie atvyksta į Gyvenamosios vietos deklaravimo tarnybą konkrečiu, jiems paskirtu
laiku. Tai leidžia priimant tą patį skaičių asmenų išvengti susidarančių eilių bei gyventojų
pasipiktinimo.
3.8. CIVILINö SAUGA
Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s administruojamoje teritorijoje yra 43 kolektyvin÷s apsaugos
priemon÷s – sl÷ptuv÷s, kuriose galima sutalpinti 8902 žmonių. 2009 m. patikrinta 11 kolektyvinių
apsaugos priemonių – sl÷ptuvių parengties būkl÷.
2009 m. atlikta 12 gyventojų persp÷jimo ir informavimo sistemos aparatūros techniniai ir du
kompleksiniai patikrinimai. Gyventojų persp÷jimo ir informavimo sistemos būkl÷ Klaip÷dos m. yra
patenkinama. 2009 m. atlikta 21 planinių kompleksinių civilin÷s saugos būkl÷s patikrinimų 20 ūkio
subjektų. Keleto ūkio subjektų civilin÷ saugos būkl÷ įvertinta patenkinamai ar neigiamai.
Organizuota ir dalyvauta pratybose ir treniruot÷se: Klaip÷dos miesto lopšelio-darželio
„Žibur÷lis“ treniruot÷je tema „Civilin÷s saugos grandžių veiksmai nutrūkus elektros energijos
tiekimui“, UAB „Edrija“ treniruot÷je tema „Civilin÷s saugos ekstremalių situacijų valdymo grup÷s
veiksmai, kilus gaisrui bendrov÷s teritorijoje“ ir kt.
2009 m. pakoreguotas Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s pavojingų objektų sąrašas. Iš viso
Klaip÷dos miesto savivaldyb÷je yra 5 pavojingi objektai.
3.9. MELNRAGöS IR GIRULIŲ SENIŪNIJA
2009 m. į Melnrag÷s ir Girulių seniūniją įvairiais klausimais žodžiu kreip÷si 850 asmenų,
raštu – 27. Bendradarbiaujant su Klaip÷dos miesto (rajono) darbo birža, 2009 m. buvo įdarbinta 16
asmenų, neatlygintinus viešuosius darbus atliko 3 teisti asmenys. Tvarkyti aplinką bei prižiūr÷ti
dvejas neveikiančias kapinaites savanoriškai pad÷jo ir misionieriai iš JAV. Vasaros metu
organizuoti 2 reidai, kurių metu patikrinta ir įvertinta priešgaisrin÷ būkl÷ kopose, pamišk÷se bei
kituose viešuosiuose plotuose.
Dalyvaujant akcijoje „Balandis – švaros m÷nuo“ gyventojai buvo kviečiami susitvarkyti
savo kiemus, įvairias atliekas bei šiukšles. Buvo surengti 27 kultūriniai renginiai (Užgav÷n÷s, Šv.
Velykų švent÷ suaugusiesiems ir vaikams, Motinos dienos pamin÷jimas, Vaikų gynimo diena,
Joninių švent÷, Melnrag÷s gyventojų sukurta Žvejų švent÷ ir kt.).
3.10. SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS FUNKCIJOMS VYKDYTI
NAUDOJAMOS PATALPOS
Savivaldyb÷s administracija 2009 m. savo funkcijoms vykdyti tur÷jo 9455,41 m2 patalpų (žr. 28
lentelę).
28 lentel÷. 2009 m. Savivaldyb÷s administracijos funkcijoms vykdyti naudojamos patalpos
Eil. Adresas
Nr.
1.
Liepų g. 11, 13, Klaip÷da
2.
S. Daukanto g. 24, Klaip÷da
3.
4.

Kalvos g. 4, Klaip÷da
Laukininkų g. 19, Klaip÷da

5.

I. Kanto g. 11, Klaip÷da

Padalinio pavadinimas
Savivaldyb÷s administracija
Socialinio departamento Sporto ir kūno
kultūros skyrius
Savivaldyb÷s kontrolierių tarnyba
Socialinio departamento Socialin÷s
paramos skyrius
Socialinio departamento Vaikų teisių
apsaugos tarnyba

Etatai
244
6

Bendras
plotas, m2
4453,62
~76*

6
31

103,09
227,75

15

219,33
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Eil. Adresas
Nr.
6.
Herkaus Manto g. 51,
Klaip÷da
7.
Šaulių g. 32, Klaip÷da
8.
S. Šimkaus g. 11, Klaip÷da
9.
Molo g. 60, Klaip÷da
10. Šlaito g. 10A, Klaip÷da
11. L÷bartų kaimas, Klaip÷dos r.
12. Uosto g. 22 / Geguž÷s g. 10,
Klaip÷da
13. Vytauto g. 12 / J. Karoso g. 7,
Klaip÷da
14. Vytauto g. 13, Klaip÷da

15.

I. Simonaityt÷s g. 24A

Padalinio pavadinimas

5

Bendras
plotas, m2
421,91

Civilin÷s saugos skyrius
Civilin÷s metrikacijos skyrius
Melnrag÷s ir Girulių seniūnija
Melnrag÷s ir Girulių seniūnija
Miesto ūkio departamento Kapinių tarnyba
Patalpose veikia archyvas

11
12
4,5
4
-

86,95
1517**
280,33
65,23
45
844,11

Centralizuota vidaus audito tarnyba,
Karo prievol÷s specialistai
Socialinio departamento Socialin÷s
paramos skyrius,
Gyventojų deklaravimo tarnyba
Jaunimo reikalų koordinatoriaus buvein÷

5
2
36

132,40
516,36***

4
3

466,33****

Archyvas

Etatai

*dalimi patalpų šiame pastate naudojasi biudžetin÷s įstaigos;
**pastatas nuosavyb÷s teise priklauso valstybei, savivaldyb÷ jį valdo patik÷jimo teise;
***pastatas nuomojamas iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos Klaip÷dos
skyriaus.
****patalpos numojamos iš Klaip÷dos Naujakiemio suaugusiųjų vidurin÷s mokyklos.

Savivaldyb÷s padaliniai veikia 15 atskirų pastatų, kurie pasiskirstę per visą miestą. Didžioji
dalis Savivaldyb÷s administracijos darbuotojų dirba pastate Liepų g. 11, 13. Socialinio
departamento Socialin÷s paramos ir Gyventojų deklaravimo tarnyba dirba netoliese esančiame
pastate Vytauto g. 13. Kadangi Savivaldyb÷s administracija nekoncentruota vienoje vietoje, tod÷l
apsunkintas klientų aptarnavimas ir darbuotojų darbas, problematiška iki galo įdiegti interesantų
aptarnavimo vieno langelio principu sistemą.
4. PAGRINDINöS 2010 METŲ VEIKLOS KRYPTYS
1. 2010 m. toliau bus vykdomi tęstiniai darbai pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatyme nustatytas savarankiškąsias ir valstybines (valstyb÷s perduotas savivaldyb÷ms) funkcijas.
2. Svarbiausios veiklos kryptys:
Švietimas, sveikatos priežiūra, socialin÷ apsauga, kultūra
 Bendrojo lavinimo ir ikimokyklinių įstaigų tinklo optimizavimas.
 Švietimo paslaugų kokyb÷s gerinimas, modernizuojant švietimo įstaigų infrastruktūrą.
 Pirmin÷s visuomen÷s sveikatos priežiūros vystymas, stiprinant BĮ Klaip÷dos miesto
visuomen÷s sveikatos biuro veiklą bei įrengiant biuro patalpas.
 Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros pl÷tra (patalpų Debreceno g. 48
pritaikymas Dienos centro vaikams iš socialin÷s rizikos šeimų ir Trumpalaik÷s socialin÷s ir
krizių įveikimo pagalbos skyriaus veiklai; Moterų krizių centro steigimas).
 Miesto kultūrinio savitumo puosel÷jimas (visuomeninių iniciatyvų skatinimas ir r÷mimas,
kultūros įstaigų tinklo optimizavimas, „Kultūros fabriko“ projekto vystymas).
 Sporto infrastruktūros renovacija ir statyba, panaudojant ES fondų l÷šas (daugiafunkcinio
sporto ir pramogų komplekso statyba, BĮ Klaip÷dos miesto „Viesulo“ sporto centro ir BĮ
Klaip÷dos miesto „Gintaro“ sporto centro pastatų šilumin÷ renovacija).
Susisiekimo sistema, miesto infrastruktūra, aplinkos apsauga
 Prioritetinių gatvių tiesimas ir rekonstrukcija (Merkio gatv÷s, I ir II aptarnaujančių gatvių
tiesimas ir Dubysos g. atkarpos nuo Taikos pr. iki Minijos g. rekonstrukcija).
 L÷bartų kapinių V-B, VI, VIII-A, VII-B eilių statybos užbaigimas.

55

 Nuotekų ir vandens tiekimo tinklų pl÷tra (lietaus nuotekų tinklų rekonstrukcija Smiltel÷s g.,
projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷tra Klaip÷doje“
įgyvendinimas).
 Svarbiausių rekreacinių požiūriu vandens telkinių ekologin÷s būkl÷s gerinimas ir
pritaikymas rekreacijai (Mumlaukio ežero, Trinyčių ir Draugyst÷s parko tvenkinių
išvalymas ir aplinkos sutvarkymas.
Turizmas, verslo pl÷tra
 Viešosios turizmo infrastruktūros pl÷tra (Klaip÷dos miesto piliaviet÷s atkūrimas, Klaip÷dos
miesto poilsio parko sutvarkymas, pasivaikščiojimo takų, poilsio, sporto aikštelių įrengimas
ir kt.).
 Klaip÷dos senamiesčio atgaivinimas.
Veiklos valdymas
 Savivaldyb÷s administracijoje veiklos valdymo ir informacinių technologijų diegimas
(projekto „E. demokratija“ paslaugų sukūrimas, paslaugų, teikiamų vieno langelio principu,
tobulinimas, finansinių išteklių ir subalansuotų veiklos rodiklių sistemos diegimas,
Savivaldyb÷s administracijos ir biudžetinių įstaigų darbuotojų mokymai).

Savivaldyb÷s administracijos direktorius

Aloyzas Každailevičius

