KARTU Į PROVERŽĮ!
Liberalų sąjūdžio įsipareigojimai Klaipėdai
Mes už tai, kad takoskyra tarp valdžios ir piliečių mažėtų. Pasisakome už valstybės valdymo
decentralizavimą stiprinant savivaldą, nes teisingiausi sprendimai priimami arčiausiai žmonių.
Žinome miesto problemas, taikome geriausius pavyzdžius ir turime sėkmingos patirties savivaldoje.
Liberalų sąjūdžio programoje pateikti pamatuojami veiklos rezultatai, kurių sieksime, o
rezultatus vertinsime kartu su miestiečiais!
Klaipėdos vizija - nepavejamas 200 000 kūrėjų uostamiestis, besišypsančių šeimų miestas,
kuriame kiekvienas jaučiasi saugus ir laimingas!
Miesto vystymąsi suskirstėme į septynias sritis, kuriose išskyrėme po tris svarbiausius darbus.
7 sritys x 3 prioritetai = 21 įsipareigojimas
1. EKONOMIKA
Parama jaunam verslui ir naujoms darbo vietoms – 3 mln. Eur





Remsime jauną verslą - pradedančius verslą ar individualią veiklą žmones, finansuosime
verslo pradžios paketus geriausių verslo idėjų autoriams – startuoliams.
Skatinsime smulkiojo ir vidutinio verslo bendradarbystės centrų kūrimąsi ir veiklą.
Investuosime į verslumo ir finansinio raštingumo ugdymą darželiuose, bendrojo ugdymo ir
aukštosiose mokyklose.
Suteiksime galimybę mažai uždirbantiems žmonėms persikvalifikuoti ir įgyti versle, uoste,
viešajame sektoriuje paklausias profesijas.

REZULTATAS: 6000 veikiančių smulkaus ir vidutinio verslo įmonių (dabar 5444)
Triskart daugiau turistų
Smiltynę ir Girulius paversime patraukliomis kurortinėmis teritorijomis, tausodami gamtos išteklius
ir tuo pačiu plėtodami apgyvendinimo ir sveikatingumo sektorių.





Klaipėda taps žinomu konferencinio ir sveikatingumo turizmo centru, išnaudosime geoterminį
potencialą sveikatingumui ir turizmui.
Kursime turizmo traukos objektus miesto centre - skatinsime buvusios „Laivitės“ bei
Piliavietės teritorijos konversiją, atstatysime Klaipėdos pilies didįjį bokštą, perklosime
senamiesčio grindinį patogiam judėjimui.
Kūrybiškai pristatysime miestą tarptautinėse rinkose.
Didinsime regiono pasiekiamumą – lėktuvais, laivais, traukiniais ir autobusais.

REZULTATAS: kasmet po 900 tūkst. turistų aplankančių Klaipėdą (dabar 300 tūkst.)
Patraukliausios investavimo sąlygos Lietuvoje, 20 proc. daugiau užsienio investicijų


Skatinsime investuotojus steigti verslus Klaipėdoje.




Sudarysime palankiausias sąlygas gerai apmokamų darbo vietų kūrimui tarptautinėse
kompanijose, uosto ir vietos verslo įmonėse.
Pritrauksime užsienio investicijas į paslaugų, turizmo, sveikatingumo ir aukštų technologijų
sektorius.

REZULTATAS: 20 proc. daugiau užsienio investicijų kasmet, sukurta 2100 naujų darbo vietų per
trejus metus.
2. URBANISTIKA
Atnaujinta 15 viešųjų erdvių miesto centre




Įkvėpsime gyvybės miesto centrui – 15 erdvių įgis naują veidą: Jono kalnelis, Senasis turgus
ir aikštė, Atgimimo aikštė, Danės krantinės ir skveras, Vaidilos aikštė, Ferdinando, Vydūno,
K. Donelaičio, Tremtinių atminimo skverai, Skulptūrų parkas, Ąžuolų giraitė; Malūno
(Trinyčių) parkas, erdvės prie Santuokų rūmų; pėsčiųjų takas palei Taikos pr. nuo Sausio 15osios iki Kauno g., Klaipėdos energijos teritorija prie Danės upės.
Pietinėje miesto dalyje sutvarkysime Vingio bei Neringos gyvenamųjų mikrorajono teritorijas.

REZULTATAS – sutvarkyta 15 miesto centro viešųjų erdvių.
Investicijos į saugias gatves be kamščių - 120 mln. Eur


Mažinsime transporto spūstis:
- uosto transporto judėjimą nukreipsime aplinkkeliais ir vidine uosto Nemuno g.
- rekonstruosime Baltijos – Šilutės pl. sankryžą,
- pratęsime Statybininkų pr. per LEZ teritoriją iki Šilutės kelio,
- įdiegsime eismo valdymo sistemą „žaliosios bangos“ principu Minijos g. - Pilies g.Naujojo uosto g.
- taikysime išmaniąsias transporto spūsčių valdymo technologijas – mobilių programėlių
pagalba miestiečiai ir svečiai galės stebėti realią situaciją mieste ir pasirinkti greičiausią
kelionės maršrutą.
- vystysime bendrų viešojo transporto maršrutų tinklą priemiesčiuose.

REZULTATAS – vidutinis laukimo laikas transporto spūstyse bus ne daugiau kaip 5 min. (dabar
15 min.)
Kompleksiškai sutvarkyti daugiabučių kiemai: naujos parkavimo vietos ir apšvietimas, vaikų
žaidimų aikštelės





Remsime daugiabučių namų renovaciją.
Skatinsime gyventojus dalyvauti saugios kaimynystės projektuose.
Regeneruosime daugiabučių namų kiemus įrengdami 1500 parkavimo vietų ir apšvietimą
visuose kiemuose.
Jaunos šeimos galės naudotis moderniomis ir saugiomis vaikų žaidimų aikštelėmis.

REZULTATAS – renovuota 150 daugiabučių namų, įrengta 1500 parkavimo vietų, 12 didelių
vaikų žaidimo aikštelių daugiabučių kvartaluose.
3. APLINKOSAUGA
Aukščiausios kokybės aplinkosaugos politika





Oro taršą kietosiomis dalelėmis mažinsime plaudami gatves moderniomis valymo mašinomis
ir asfaltuodami žvyruotas Klaipėdos gatves.
Įrengsime stebėsenos taškus prie taršiausių uosto ir pramonės įmonių, monitoringo
duomenys bus atviri gyventojams, sieksime, kad įmonės diegtų technologijas mažinančias
taršą.
Inicijuosime įstatymų ir teisės aktų dėl taršos normos sumažinimo priėmimą.
Įrengsime triukšmo slopinimo sienutes prie judriausių transporto arterijų.



Savivaldybės kontroliuojamos įmonės – AB „Klaipėdos energija“, UAB „Klaipėdos atliekų
tvarkymo centras“, AB „Klaipėdos vanduo“ gamybinėje veikloje taikys tik aukščiausius
aplinkosaugos standartus.

REZULTATAS – triukšmo lygis, oro užterštumas bei pramonės įmonių kvapai neviršys normų.
Nauji dviračių takai ir saugyklos gyventojams





Skatinsime miestiečius dažniau rinktis dviratį kaip kasdienio susisiekimo priemonę.
Įrengsime dviračių saugyklas prie visų mokyklų ir daugiabučių namų kiemuose.
Investuosime į vaikų ekologiškos ir sveikos gyvensenos ugdymą, organizuosime saugaus
važiavimo dviračiais užsiėmimus.
Įrengsime rišlų magistralinį dviračių taką.

REZULTATAS – kasdien dviračiu važiuos ne mažiau kaip 6 proc. klaipėdiečių (dabar 3 proc.)
Nauji ekologiški ir elektriniai autobusai




Gerinsime viešojo transporto paslaugų kokybę: autobusų vairuotojai mandagiai pagelbės
patogiai įlipti ir išlipti specialiųjų poreikių turintiems keleiviams.
Viešajam transportui sudarysime sąlygas važiuoti greičiau – įrengsime atskirtas greitojo
važiavimo juostas.
Įsigysime 20 naujų ekologišku kuru ir elektra varomų autobusų.

REZULTATAS – viešuoju transportu keliaus ne mažiau nei 35 proc. miestiečių (šiuo metu 30
proc.)
4. SVEIKATA ir SOCIALINĖ APLINKA
Parama sveikatinimo programoms






Visiems klaipėdiečiams sudarysime sąlygas užsiimti aktyvia fizine veikla ir įdiegsime
motyvacinę programą sveiką ir judrų gyvenimo būdą pasirinkusiems žmonėms.
Skatinsime gyventojus aktyviai dalyvauti profilaktinėse sveikatos programose, konsultuotis
sveikatos stiprinimo klausimais, koordinuosime sveikatinimo veiklų vykdymą
bendruomenėse, padėsime sveikatos įstaigoms pritraukti ES lėšas.
Aktyviai koordinuosime miesto sveikatos įstaigų veiklą ir tinklą, skatinsime medikų
visuomenės bendradarbiavimą gerinant paslaugų prieinamumą ir kokybę, skatinsime
išplėstinės slaugos specialistų ruošimą.
Motyvuosime jaunus medikus atvykti į Klaipėdą, suteiksime medikams palankesnes
galimybes aktyviam poilsiui.
Plėsime priklausomybės ligų konsultantų ir psichologinės pagalbos veiklą, aktyviai
vykdysime veiklas žalingų įpročių prevencijos ir kontrolės srityje.

REZULTATAS:
- aktyvia fizine veikla užsiimančių miestiečių skaičius išaugs 40 proc. (dabar organizuotose
sveikatinimo veiklose dalyvauja 3600 asmenų per metus)
- profilaktinės veiklos kabinetai pirminės sveikatos priežiūros įstaigose iki 70 proc. padidins
gyventojų dalyvavimą profilaktinėse programose (dabar 59 proc.)
- pagerės sveikatos priežiūros paslaugos kokybė ir prieinamumas, pagerės medikų darbo
sąlygos
Senjorų reikalų tarybos įsteigimas
 Savivaldybėje įsteigsime senjorų reikalų koordinatoriaus pareigybę ir senjorų reikalų tarybą.
 Plėsime bendruomenės namų tinklą mieste.
 Plėtosime pagalbos senjorams namuose ir asistento paslaugas.
REZULTATAS:
- įsteigti trys bendruomenių namai pietinėje, centrinėje, šiaurinėje miesto dalyse.
- įsteigta senjorų reikalų taryba ir senjorų reikalų koordinatorius.

Modernių sveikatos priežiūros centrų, senelių globos namų statyba, socialinio būsto plėtra
 Pastatysime modernius senelių globos namus Melnragėje, suteiksime klaipėdiečiams galimybę
oriai leisti senatvę prie jūros.
 Visi sveikatos priežiūros centrai bus pritaikyti šeimoms su vaikais ir neįgaliesiems, pastatysime
modernius Jūrininkų ir Klaipėdos vaikų konsultacinės poliklinikų pastatus.
 Sumažinsime laukimo eiles socialiniam būstui, plėsdami socialinio būsto fondą.
REZULTATAS:
- 80 vietų modernūs senelių globos namai prie jūros.
- 2 modernūs nauji sveikatos priežiūros centrai.
- socialinio būsto laukimo trukmė sumažės 50 proc.
5. ŠVIETIMAS
Kokybiškas ir nemokamas vaikų užimtumas mokyklose visą darbo dieną.
Paslaugos šeimoms, auginančioms vaikus, mums yra vienas svarbiausių prioritetų:





Kiekvienam moksleiviui pasiūlysime kokybišką ir nemokamą užimtumą mokyklose nuo ryto iki
vakaro, taip užtikrindami tėvams galimybes dirbti pilną darbo dieną.
Kiekvienas vaikas modernioje švietimo sistemoje taps motyvuotu ir savimi pasitikinčiu
lyderiu.
Ugdymo įvairovė atitiks unikaliausio ir sudėtingiausio vaiko poreikius. Nepaliksime nė vieno
jauno klaipėdiečio nuošaly be reikiamo dėmesio.
Steigsime vaikų dienos centrus, atviro darbo su jaunimu centru, plėtosime darbą su jaunimu
gatvėje
Investuosime į mokytojų pažangą ir didinsime atlygį.
Užkardysime patyčias mokykloje.

-

REZULTATAS:
nemokamas vaikų užimtumas mokykloje visą darbo dieną (dabar mokama).
90 proc. užimtų vaikų neformalaus ugdymo būreliuose (dabar 73,8 proc.)
neformalaus ugdymo krepšelis kiekvienam vaikui iš savivaldybės lėšų
mieste veikia 3 atviro darbo su jaunimu centrai (dabar 1)





Naujos mokyklos šiaurinėje miesto dalyje ir ugdymo įstaigos Tauralaukyje statyba bei 10
renovuotų švietimo įstaigų pietinėje ir centrinėje miesto dalyse



–
–




Mažinsime švietimo paslaugų netolygumus atskirose miesto dalyse: dabar pietinėje miesto
dalyje ugdoma 20,2 tūkst. vaikų, o šiaurinėje tik 6,7 tūkst., mokyklos perpildytos. Sieksime
sudaryti sąlygas vaikams lankyti įstaigas arti gyvenamosios vietos.
Šiaurinėje miesto dalyje pastatysime 562 vietų bendrojo lavinimo mokyklą, Tauralaukyje
atidarysime 190 vietų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigą.
Pietinėje ir centrinėje miesto dalyse esančias švietimo įstaigas modernizuosime, siekdami,
kad jos būtų patrauklios ir šiuolaikiškos.
REZULTATAS:
sukursime 10 proc. daugiau vietų vaikams Šiaurinės miesto dalies mokyklose ir
darželiuose.
modernizuosime 10 ugdymo įstaigų Pietinėje ir centrinėje miesto dalyse.
50 procentų daugiau studentų aukštosiose ir profesinėse mokyklose
Bendradarbiaujant su miesto, šalies bei užsienio profesinio ir aukštojo mokslo įstaigomis
garantuosime aukščiausios kokybės mokymo ir studijų programas.
Talentingiausiems studentams skirsime Klaipėdos miesto stipendijas;
Užtikrinsime mokslo ir verslo sinergiją kuriant pridėtinę vertę miesto įmonėse ir įdarbinant
studijas baigusius žmones.

REZULTATAS – sieksime, kad Klaipėdoje mokytųsi ir studijuotų 18,8 tūkst. studentų (dabar 12,5
tūkst.)
6. KULTŪRA ir SPORTAS
Aktyvus kultūrinis gyvenimas miesto erdvėse





Aktyviai bendrausime ir bendradarbiausime su aukštos kokybės kultūros produktą
kuriančiomis nevyriausybinėmis ir biudžetinėmis įstaigomis. Skatinsime tarpsritinį
bendradarbiavimą.
Investuosime į kokybišką kultūros kuriamą turinį, jūrinės kultūros identiteto stiprinimą,
kultūrinio turizmo plėtrą ir skatinsime verslo mecenatystę kultūrai.
Įsteigsime stipendijas ilgesniam laikui į Klaipėdą atvyksiantiems kurti ir pristatyti savo
kūrybą jauniems kūrėjams.
Sieksime, kad kultūros scena taptų visas miestas, o ne vien centras ir senamiestis. Įrodysime,
kad Klaipėda - NE sezoninis miestas.

REZULTATAS – 4,0 mln. lankytojų kultūros renginiuose kasmet (dabar 2,5 mln.)
Kiekvienam vaikui kultūros ir sporto krepšelis



Kiekvienam vaikui skirsime didesnės apimties lėšų krepšelį sporto užsiėmimams bei
kultūros įstaigų ir renginių lankymui.
Sieksime sporto gimnazijos įkūrimo.

REZULTATAS - 7 tūkst. vaikų lankys sporto užsiėmimus (dabar 5,8 tūkst.), kiekvienas
vaikais turės galimybę nemokamai lankyti kultūros įstaigas ir renginius
Bendruomenės namų - bibliotekos pietinėje miesto dalyje statyba, Futbolo mokyklos
rekonstrukcija ir sporto aikštynų atnaujinimas, Ledo arenos ir sporto komplekso statyba





Pietinėje miesto atidarysime modernią biblioteką - bendruomenės namus.
Rekonstruosime pasenusią sporto bazę – Futbolo mokyklą į modernų daugiafunkcį jaunimo
ir sporto centrą;
Pritrauksime privačias investicijas į Ledo arenos ir sporto komplekso statybą;
Atnaujinsime ir kursime naują sporto infrastruktūrą gyvenamuose rajonuose

REZULTATAS – nauja erdvė kultūrai ir 2 šiuolaikiškos sporto bazės.
7. EFEKTYVUS VALDYMAS
Gyventojų apklausos visais svarbiais klausimais
 Sprendimus dėl stambiausių investicijų priimsime kartu su gyventojais.
 Reguliariai vykdysime gyventojų apklausas dėl viešųjų paslaugų kokybės.
 Kursime piliečių chartijas.
Gyventojų įtraukimas formuojant biudžetą miesto infrastruktūrai vystyti
 Įsteigsime piliečių biudžetą –2 proc. lėšų perskirstys miesto bendruomenės.
 Įgyvendinsime kaimynijų programą – susitelkusios gyvenamųjų kvartalų bendruomenės
galės savo nuožiūra atnaujinti kiemų/viešųjų erdvių infrastruktūrą.
Inovatyvūs savivaldybės paslaugų centrai
 Klaipėda bus greitų ir efektyvių sprendimų miestas. Savivaldybės administracijoje ir
įstaigose diegsime kokybės vadybos principus. Savivaldybės klientai bus aptarnaujami
inovatyviuose paslaugų centruose, profesionaliai, greitai ir su šypsena!
 Mums svarbi orientacija į rezultatą. Miestiečius laiau įtrauksime į strateginių planų rengimą,
kasmet atsiskaitysime už įgyvendinimą ir viešinsime pasiekimus. Kiekvienai savivaldybės
įstaigai, įmonei, administracijos padaliniui nustatysime aiškius ir gyventojų lūkesčiais grįstus
tikslus ir rodiklius, nuo kurių pasiekimo priklausys darbuotojų atlygis ir karjera.
 Mums svarbus lėšų naudojimo efektyvumas. Atsakingai naudosime mokesčių mokėtojų
pinigus, kiekvieną investiciją matuosime kaštų ir naudos analize.

REZULTATAS:
-

įdiegti kokybės vadybos metodai Klaipėdos miesto savivaldybėje (dabar nėra).
8,6 balų gyventojų pasitenkinimas savivaldybės viešosiomis paslaugomis (dabar 7,6 iš 10).

