KLAIPĖDOS REGIONO 2007-2013 METŲ PLĖTROS PLANO
ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
Klaipėdos regiono 2007-2013 metų plėtros planas (toliau – plėtros planas) patvirtintas
Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. 6.1-6-(18.4). Plėtros planas
patikslintas Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2009-05-28 sprendimu Nr. 6.1-13-(18.4), 2009-06-25
sprendimu Nr. 6.1-21-(18.4), 2009-12-23 sprendimu Nr. 6.1-51-(18.4) bei 2010-03-03 sprendimu
Nr. 6.1-8-(18.4).
Plėtros plano stebėsena vykdoma pagal plėtros plano priemonių vykdytojų pateiktus
duomenis. Siekiant surinkti informaciją apie plėtros plano priemonių įgyvendinimo rezultatus
(būklę), buvo apklaustos Klaipėdos regiono savivaldybės, Klaipėdos regiono sveikatos prieţiūros
įstaigos, VšĮ Klaipėdos ekonominės plėtros agentūra, Klaipėdos Universitetas, Tarptautinis
Palangos oro uostas, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, asociacija „Baltijos slėnis“.
Plėtros plano stebėsena atliekama pirmą kartą, 2011 m. vasario mėnesį parengta
pirmoji Klaipėdos regiono 2007-2013 metų plėtros plano įgyvendinimo ataskaita.
Bendra informacija
Plėtros plane numatyta įgyvendinti 110 priemonių. Išanalizavus priemonių vykdytojų
pateiktus duomenis, nustatyta, kad iki 2011 m. vasario mėnesio pradţios buvo vykdomos 77 plėtros
plano priemonės. Tai sudaro 70,0 proc. visų plėtros plane numatytų priemonių. Remiantis surinktais
duomenimis, įvykdytų priemonių yra 5, nevykdomų – 28 (ţr.1 pav.). Prie nevykdomų priemonių
priskirtos ir tos priemonės, apie kurias priemonių vykdytojai nepateikė duomenų bei tos, kurių
vykdymo pradţia numatyta 2011 m. I ketvirtį ir vėliau.
Klaipėdos regiono 2007-2013 metų plėtros
plano priemonės

Nevykdomų
25,5%

Įvykdytų
4,5%

Vykdomų
70,0%

1 pav. Klaipėdos regiono 2007-2013 metų plėtros plano priemonių įgyvendinimo rodikliai, proc.
Priemonių įgyvendinimo analizė pagal atskirus prioritetus
Plėtros plane išskirti trys Klaipėdos regiono plėtros prioritetai: I prioritetas „Ţinių
visuomenės plėtra“, II prioritetas „Konkurencinga ekonomika“ ir III prioritetas „Gyvenimo kokybės
gerinimas“.
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Didţiausią dalį - 45 proc. visų priemonių - apima III prioritetas „Gyvenimo kokybės
gerinimas“, atitinkamai antras – 41 proc., o pirmasis – 14 proc.
Išanalizavus priemonių vykdytojų pateiktus duomenis apie plėtros plano pirmojo
prioriteto „Ţinių visuomenės plėtra“ priemonių įgyvendinimą, nustatyta, kad vykdoma 12 šio
prioriteto priemonių, nevykdomos – 3 (ţr.1 lentelę).
1 lentelė Pirmojo prioriteto „Žinių visuomenės plėtra“ priemonių įgyvendinimas
Priemonių skaičius
Tikslai ir uždaviniai
Įvykdytų

Tikslas 1.1.
Uţdavinys 1.1.1.
Uţdavinys 1.1.2.
Tikslas 1.2.
Uţdavinys 1.2.1.
Uţdavinys 1.2.2.
Uţdavinys 1.2.3.

Skatinti inovacijų, mokslinių tyrimų ir
technologinę plėtrą (MTTP) regione
Plėtoti regiono inovacijų, MTTP reikalingą
infrastruktūrą
Stiprinti tyrėjų gebėjimus ir konkurencingumą
tarptautiniame lygmenyje
Gerinti piliečių aptarnavimą apskrities ir
savivaldybių
institucijose
ir
įstaigose,
išplėtojant elektroninių paslaugų spektrą ir
tobulinant darbo organizavimą.
Diegti elektroninės valdţios paslaugas regiono
bendruomenei
Kurti ir plėtoti elektroninės sveikatos paslaugas
regione
Skatinti elektroninės demokratijos priemonių
įgyvendinimą
Iš viso:

Vykdomų Nevykdomų*

-

4

1

-

1

-

-

3

1

-

8

2

-

4

-

-

1

2

-

3

-

12
3
* Prie nevykdomų priemonių priskirtos ir tos priemonės, apie kurias priemonių vykdytojai
nepateikė duomenų.
Išanalizavus priemonių vykdytojų pateiktus duomenis apie plėtros plano antrojo
prioriteto „Konkurencinga ekonomika“ priemonių įgyvendinimą, nustatyta, kad vykdoma 30 šio
prioriteto priemonių, nevykdomos – 15 (ţr.2 lentelę).
2 lentelė Antrojo prioriteto „Konkurencinga ekonomika“ priemonių įgyvendinimas
Priemonių skaičius
Tikslai ir uždaviniai
Įvykdytų

Tikslas 2.1.

Uţdavinys 2.1.1.
Uţdavinys 2.1.2.
Uţdavinys 2.1.3.
Uţdavinys 2.1.4.
Uţdavinys 2.1.5.
Tikslas 2.2.

Didinti šalies ir regiono tarptautinį ekonomikos
konkurencingumą
išnaudojant
Klaipėdos
apskrities geografinę padėtį ir transporto
sistemą
Skatinti multimodalinio transporto infrastruktūros
plėtrą sudarant sąlygas steigti Klaipėdos viešąjį
logistikos centrą
Didinti Klaipėdos uosto konkurencingumą
Skatinti vietos bei uţsienio investicijų pritraukimą
vystant pramonės parkus
Išnaudoti Šventosios jūrų uosto ir maţųjų uostų
teikiamą potencialą
Skatinti tarptautinio Palangos oro uosto
konkurencingumą
Skatinti regiono įmonių (ypatingai SVV) plėtrą

Vykdomų Nevykdomų*

-

11

11

-

2

3

-

3

6

-

2

-

-

2

2

-

2

-

-

8

3

3

Tikslai ir uždaviniai
ir didinti konkurencingumą
Sudaryti
palankias
sąlygas
inovatyvių,
Uţdavinys 2.2.1. šiuolaikinėmis ţiniomis ir technologijomis
pagrįstų verslų plėtrai regione
Skatinti
regiono
įmonių
tarpregioninį
bendradarbiavimą, tarptautinės patirties perėmimą
Uţdavinys 2.2.2. ir mokslo rezultatų versle panaudojimą

Tikslas 2.3.
Uţdavinys 2.3.1.
Uţdavinys 2.3.2.
Tikslas 2.4.
Uţdavinys 2.4.1.
Uţdavinys 2.4.2.

Skatinti rekreacijos, turizmo ir kultūros
sistemos tvarią plėtrą bei paslaugų kokybės
gerinimą
Tobulinti turizmo sistemos planavimą, rinkodarą,
plėsti paslaugų įvairovę ir kokybę
Uţtikrinti viešosios rekreacinės, turizmo ir
kultūros infrastruktūros sukūrimą, prieţiūrą bei
efektyvų eksploatavimą
Siekti spartesnės ūkinės veiklos diversifikavimo
kaimo vietovėse ir tvarios žuvininkystės
sektoriaus plėtros
Skatinti alternatyvių verslų plėtrą kaimo vietovėse
ir gerinti bendruomeninę infrastruktūrą
Skatinti tvarią ţuvininkystės sektoriaus plėtrą
Iš viso:

Priemonių skaičius
Įvykdytų

Vykdomų Nevykdomų*

-

5

1

-

3

2

-

6

1

-

3

1

-

3

-

-

5

-

-

3

-

2
30
15
*Prie nevykdomų priemonių priskirtos tos priemonės, apie kurias priemonių vykdytojai nepateikė
duomenų bei tos, kurių vykdymo pradţia numatyta 2011 m. I ketvirtį ir vėliau.
Kaip matyti iš 2 lentelės, daugiausia nevykdomų priemonių (net 11 iš 15 šio prioriteto
nevykdomų priemonių) yra susijusios su tikslo 2.1. „Didinti šalies ir regiono tarptautinį ekonomikos
konkurencingumą išnaudojant Klaipėdos apskrities geografinę padėtį ir transporto sistemą“
įgyvendinimu. Remiantis surinktais duomenimis, šios priemonės, neţiūrint į tai, kad suėjo šių
priemonių įgyvendinimo terminas, numatomos vykdyti ateityje. Taip pat to paties tikslo uţdaviniai
2.1.1. ir 2.1.2. apima ir tokias priemones, kurių įgyvendinimas vėluoja, todėl būtina atnaujinti šio
tikslo priemonių (tiek vykdomų, tiek nevykdomų) informaciją, patikslinant (nukeliant) priemonių
pasiekimo laiką.
Išanalizavus priemonių vykdytojų pateiktus duomenis apie plėtros plano trečiojo
prioriteto „Gyvenimo kokybės gerinimas“ priemonių įgyvendinimą, nustatyta, kad vykdomos 35 šio
prioriteto priemonės, nevykdomos – 10, įvykdytos – 5 priemonės (ţr.3 lentelę).
3 lentelė Trečiojo prioriteto „Gyvenimo kokybės gerinimas“ priemonių įgyvendinimas
Priemonių skaičius
Tikslai ir uždaviniai
Įvykdytų

Kelti viešojo administravimo efektyvumo
lygį ir gerinti viešųjų paslaugų kokybę bei
prieinamumą
Tobulinti strateginį ir teritorijų planavimą ir
Uţdavinys 3.1.1. kelti
viešojo
sektoriaus
darbuotojų
kvalifikaciją siekiant tvarios regiono plėtros

Tikslas 3.1.

Uţdavinys 3.1.2.

Optimizuoti sveikatos apsaugos sistemą ir gerinti
paslaugų prieinamumą

Vykdomų Nevykdomų*

4

16

5

-

4

-

1

3

1

4

Priemonių skaičius

Tikslai ir uždaviniai

Įvykdytų

Plėtoti socialinių paslaugų sistemą ir gerinti

Uţdavinys 3.1.3. paslaugų prieinamumą

Vykdomų Nevykdomų*

3

7

1

Uţdavinys 3.1.4. paslaugų prieinamumą, sudaryti sąlygas mokytis

-

2

3

Vystyti regiono susisiekimo, inžinerinio
aprūpinimo, atliekų tvarkymo sistemos
planavimą, modernizavimą ir plėtrą

1

13

3

-

2

1

1

5

-

-

4

1

-

2

1

-

6

2

-

4

1

-

1

-

-

1

1

Plėtoti švietimo ir mokymo infrastruktūrą bei
visą gyvenimą

Tikslas 3.2.

Gerinti
regiono
transporto
planavimą,
infrastruktūrą ir eismo saugumą
Tobulinti regiono inţinerinio aprūpinimo sistemos
Uţdavinys 3.2.2.
planavimą bei modernizuoti infrastruktūrą
Uţtikrinti harmoningą gyvenamosios aplinkos
Uţdavinys 3.2.3.
plėtrą ir būsto kokybę
Tobulinti potvynių prevencijos ir gyventojų
informavimo apie potvynius sistemą, uţtikrinti
Uţdavinys 3.2.4. melioracinių
ir
hidrotechninių
sistemų
funkcionavimą

Uţdavinys 3.2.1.

Tausojančiai naudoti ir turtinti regiono
Tikslas 3.3.
gamtos išteklius ir mažinti energijos
vartojimą
Saugoti gamtos išteklius ir sudaryti sąlygas
pritaikyti juos gyventojų bei ūkio reikmėms,
Uţdavinys 3.3.1.
racionaliai naudoti neatsinaujinančius gamtos
išteklius
Uţdavinys 3.3.2. Atsinaujinančių energijos šaltinių plėtra
Lietuvos Respublikos pajūrio kranto zonos
integruotas planavimas, krantų ir kopų parkų
Uţdavinys 3.3.3.
tvarkymas bei stabilios ekologinės būklės
palaikymas
Iš viso:

5
35
10
* Prie nevykdomų priemonių priskirtos ir tos priemonės, apie kurias priemonių vykdytojai
nepateikė duomenų.
Iš priemonių vykdytojų pateiktų duomenų matyti, kad visos 5 įvykdytos plėtros plano
priemonės yra susijusios su trečiuoju prioritetu „Gyvenimo kokybės gerinimas“. Įvykdytos šios
plėtros plane numatytos trečiojo prioriteto priemonės: 3.1.2.5 priemonė - Įgyvendinti Klaipėdos
apskrities sveikatos prieţiūros įstaigų II restruktūrizavimo etapo plane numatytas priemones
(įgyvendintos 47 numatytos priemonės), 3.1.3.6 priemonė - Padvarių pensionate, nedidinant vietų
skaičiaus įstaigoje, suformuoti specializuotą socialinės globos padalinį pensinio amţiaus asmenims,
sergantiems psichikos ligomis (suformuotas specializuotas padalinys), 3.1.3.7 priemonė - Viliaus
Gaigalaičio globos namuose, nedidinant vietų skaičiaus įstaigoje, suformuoti specializuotą
socialinės globos padalinį suaugusiems darbingo amţiaus asmenims su sunkia fizine negalia
(suformuotas specializuotas padalinys), 3.1.3.9 priemonė - Klaipėdos vaikų globos namuose
“Rytas“, nedidinant vietų skaičiaus įstaigoje, suformuoti specializuotą socialinės globos padalinį
vaikams su negalia (suformuotas specializuotas padalinys) ir 3.2.2.6 priemonė - Klaipėdos regiono
komunalinių atliekų tvarkymo plano atnaujinimas (atnaujintas planas).
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Remiantis surinktais duomenimis, 2011 metais numatoma atnaujinti Klaipėdos
regiono 2007-2013 metų plėtros plano priemonių informaciją, patikslinant atsakingus priemonių
vykdytojus, taip pat, kaip minėta ataskaitoje, patikslinant (nukeliant) antrojo prioriteto
„Konkurencinga ekonomika“ kai kurių priemonių pasiekimo laiką.
________________________________

