Palangos miesto plơtros strateginio plano iki 2020 metǐ 2 priedas

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBƠS GYVENTOJǏ;
TARYBOS NARIǏ; VERSLININKǏ APKLAUSOS
PAGRINDINIAI REZULTATAI

ϭ

W'Z/E/E//Zh>dd/͗
^sZ/h^/W>E'K^/Es^d//E//WZK:<d/
Gyventojams buvo pateiktas 13 investiciniǐ projektǐ sąrašas ir prašoma nurodyti, kiek
kiekvienas iš jǐ yra svarbus. Visais klausimais respondentai turơjo labai aiškias nuostatas, t.y.
kiekvienu klausimu savo nuomonĊ pateikơ ne mažiau nei 90 proc. apklaustǐjǐ.
Aktualiausiais artimiausio dešimtmeþio investiciniais projektais, gyventojǐ nuomone, turơtǐ
bǌti paplǌdimiǐ aptarnavimo infrastruktǌros Ƴrengimas (svarbos vertinimo vidurkis yra 9
balai iš 10) bei nekilnojamǐjǐ kultǌros objektǐ sutvarkymas (8,8), balneologiniǐ
gydyklǐ Ƴrengimas (8,2), vasaros estrados rekonstrukcija (8,1).
Mažiausi reikalinga, gyventojǐ nuomone, yra savivaldybơs administracijos naujo pastato
statyba (3,0), bei verslo informacijos centro steigimas (5,6).
Tarybos nariǐ nuomone, svarbiausi investiciniai projektai artimiausią dešimtmetƳ turơtǐ bǌti
balneologiniǐ gydyklǐ Ƴrengimas (9,6), sporto komplekso statyba (9), Palangos tilto Ƴ
jǌrą rekonstrukcija (9).
Verslininkǐ nuomone, svarbiausi investiciniai projektai - paplǌdimiǐ aptarnavimo
infrastruktǌros Ƴrengimas (9,3), balneologiniǐ gydyklǐ Ƴrengimas (9,1), vasaros
estrados rekonstrukcija (8,2).
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PAGRINDINIAI REZULTATAI:
SVARBIAUSI PALANGOS VEIKLOS PRIORITETAI,
PALANGOS VIZIJA

Klausimai apie veiklos prioritetų vertinimą buvo pateikti tik Tarybos narių ir verslininkų
apklausos anketose.
Nuomon÷ apie svarbiausius veiklos prioritetus tarp verslininkų ir Tarybos narių buvo panaši.
Svarbiausiais įvardyti: turizmo paslaugų pl÷tra, pramogų pl÷tra, siekiant mažinti
sezoniškumą, miesto tvarkymas, sveikatinimo paslaugų pl÷tra.
Tarybos nariai svarbiausiųjų veiklos prioritetų sąraše taip pat mato gyvenamosios aplinkos
kokyb÷s gerinimą, verslininkai – aktyvią miesto rinkodarą siekiant pritraukti turistus.
Apklausų metu verslininkams bei Tarybos nariams buvo pateikti įvairūs Palangos
išskirtinumo argumentai siekiant suformuluoti Palangos miesto viziją. Tarybos nariai ir
verslininkai buvo gana vieningos nuomon÷s ir pasirinko teiginį: Palanga – ištisus metus
atviras tarptautinis kurortas su išvystyta sveikatingumo ir poilsio infrastruktūra,
aktyviu kultūriniu gyvenimu. Tai saugus ir švarus miestas, patogus gyventi bei ils÷tis.
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SVARBIAUSI REZULTATAI:
PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBöS DARBO ĮVERTINIMAS

Bendras Palangos savivaldyb÷s darbo vertinimo vidurkis tarp gyventojų 10 balų skal÷je yra
4,4. Daugiausiai Tarybos narių miesto savivaldyb÷s administracijos darbą įvertino vidutiniškai
(14 iš 18 apklaustųjų).
42 proc. gyventojų per paskutinius 12 m÷n. Palangos savivaldyb÷s nuveiktus darbus vertino
daugiau neigiamai, 40,4 proc. vidutiniškai ir 17,6 proc. daugiau teigiamai. Tarp pasteb÷tų
gerų darbų dažniausiai buvo minima tai, kad miestas tapo tvarkingesnis, atnaujintos
gatv÷s ir dviračių takai. Tarp neigiamai vertinamų aspektų dažniausiai buvo minimi
neišspręsti santykiai su “Litesko” ir aukštos šildymo kainos gyventojams.
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SVARBIAUSI REZULTATAI:
PAGRINDINöS PALANGOS PROBLEMOS
Palangos gyventojai, paprašyti nurodyti, kokias 3 problemas Palangos mieste imtųsi visų pirma
spręsti, dažniausiai akcentavo būtinybę mažinti šilumos kainas bei peržiūr÷ti
bendradarbiavimo su “Litesko” sąlygas. Pasiūlymų, kaip tai reik÷tų spręsti, įvairov÷ labai
didel÷: nuo rekomendacijų peržiūr÷ti sutarties sąlygas, griežčiau prižiūr÷ti ar reguliuoti kainas
iki kraštutinių priemonių – nutraukti bet kokį bendradarbiavimą su esamu šilumos tiek÷ju ir
pasirinkti kitą bendrovę. Net 40 proc. Palangos gyventojų tarp pagrindinių 3 skubiai spręstinų
klausimų nurod÷ šilumos kainų mažinimo ir santykių su “Litesko” peržiūr÷jimą.
Kitos 3 gyventojams aktualios temos yra gatvių ir šaligatvių tvarkymas, transporto
problemų mieste sprendimas bei kitų komunalinių paslaugų kainų mažinimas. Vieną iš
šių trijų sričių min÷jo vidutiniškai kas penktas Palangos gyventojas. Kalbant apie gatvių ir
šaligatvių tvarkymą, buvo minimi arba konkretūs tvarkytinų gatvių pavadinimai, dažnai esantys
šalia respondentų gyvenamosios vietos, arba bendrai akcentuojama nepatenkinama gatvių ir
šaligatvių būkl÷ visoje Palangoje. Gyventojams susirūpinimą keliančios transporto problemos –
tai neišspręsti klausimai, susiję su mašinų stov÷jimo aikštel÷mis – jų nepakanka, o esamos
n÷ra tvarkingos. Labai aktuali gyventojams yra įvažiavimo apmokestinimo bei automobilių
statymo miesto centre problema. Dažnai buvo reiškiamas nepasitenkinimas tuo, kad vietiniams
gyventojams reikia mok÷ti taip pat, kaip ir atvykusiems svečiams.
Tarybos narių tarpe svarbiausios įvardytos problemos susijusios su turizmo paslaugų pl÷tra
bei turizmo aplinka, miesto transporto infrastruktūra, užimtumas. Prasčiausiai Tarybos
narių tarpe įvertintos šios miesto vystymo sritys: būsto atnaujinimo klausimų sprendimas,
kultūros paveldo apsauga, transporto infrastruktūra, verslo skatinimas. Geriausiai
įvertintos sritys: švietimas, kultūros veikla, miesto tvarkymas ir apželdinimas.
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SVARBIAUSI ARTIMIAUSIO DEŠIMTMEČIO PALANGOS INVESTICINIAI
PROJEKTAI
Investicinių projektų svarbos vertinimas: vidutinis balas
9,3
8,8
9,0

Paplūdimių aptarnavimo infrastruktūros įrengimas
8,0

Nekilnojamųjų kultūros objektų sutvarkymas
Balneologinių gydyklų įrengimas

8,2
8,2
8,5
8,1
8,0
8,2
7,7
8,1
8,9
7,7
8,0
9,0
7,5

Vasaros estrados rekonstrukcija
Sporto aikštynų sutvarkymas
Botanikos parko rekonstrukcija
Sporto komplekso statyba
Palangos tilto į jūrą rekonstrukcija
Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas

6,8
6,7

9,6

9,0

8,9

6,1

St. Vainiūno muzikos mokyklos rekonstrukcija

6,8
6,7
6,3
5,9
5,6

Verslo informacijos centro steigimas
3,4
3,0

Savivaldyb÷s administracijos naujo pastato statyba
0

Tarybos nariai

7,8
7,4
7,5
7,5
7,8

Kempingo įrengimas

Verslininkai

8,9
8,8
9,1

2

4

7,4
6

8

Gyventojai

1 – visiškai nesvarbu; 10 – labai svarbu
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PALANGOS MIESTO VEIKLOS PRIORITETAI ARTIMIAUSIAM DEŠIMTMEČIUI
Veiklos prioritetų vertinimas: vidutinis balas
9,3
9,6

Turizmo paslaugų pl÷tra

9,4
9,5

Pramogų pl÷tra, siekiant sumažinti sezoniškumą

9,1
9,3

Miesto tvarkymas
Aktyvi miesto rinkodara tikslin÷se rinkose siekiant
pritraukti daugiau turistų

8,8

8,9
9,1

Saugios gyvenamosios aplinkos užtikrinimas

8,9
9,0

Verslo, investicin÷s aplinkos gerinimas

8,7
9,0

Miesto valdymo gerinimas
7,8

Ryšių su užsienio šalių kurortais pl÷tojimas

8,9
9,1
8,8

Gyvenamosios aplinkos kokyb÷s gerinimas
0

Verslininkai

9,3

9,6
9,2

Sveikatinimo paslaugų pl÷tra

2

4

6

8

10

Tarybos nariai

1 – visiškai nesvarbu; 10 – labai svarbu

PATRAUKLIAUSI TEIGINIAI APIE PALANGĄ ATEITYJE
Teiginių rangavimas: vidurkis
1,1

Palanga – ištisus metus atviras tarptautinis kurortas su išvystyta
sveikatingumo ir poilsio infrastruktūra, aktyviu kultūriniu gyvenimu.
Tai saugus ir švarus miestas, patogus gyventi bei ils÷tis

1,4
1,8

Palanga – vienas iš trijų svarbiausių sveikatinimo bei sanatorinio
gydymo kurortas Baltijos jūros regione

1,8
2,0

Palanga – geriausias kurortas pramogauti Baltijos jūros regione

2,0
1,8

Palanga – Baltijos valstybių kurortas Nr. 1

2,0
1,6

Palanga – aktyvaus laisvalaikio ir sportinio turizmo kurortas
(aktyviems žmon÷ms, sporto m÷g÷jams ir profesionalams)

2,2
1,9

Palanga – vienas iš trijų svarbiausių Baltijos jūros šalių regiono
kurortų

2,3
2,1

Palanga – Baltijos jūros šalių regiono konferencinio turizmo centras

2,7
0

Verslininkai

Tarybos nariai

1

2

1 – I vieta; 3 – III vieta
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BENDRAS PALANGOS SAVIVALDYBöS DARBO ĮVERTINIMAS
(gyventojai)
30
28,0

25

20
18,1

15
12,4
9,9

9,3

10
7,9

6,8
4,3

5

1,6

1,8

9 balai

10 balų

0
1 balas

2 balai

3 balai

4 balai

5 balai

6 balai

7 balai

8 balai

Klausimas: Kaip Jūs bendrai vertinate Palangos savivaldyb÷s darbą per paskutinius 12 m÷nesių? (skal÷je nuo 1 iki
10, kur 1 – labai blogai, 10 – labai gerai)

TEIGIAMAI ĮVERTINTI PALANGOS SAVIVALDYBöS DARBAI (1) (gyventojai)

Miesto aplinkos
tvarkymas

12,0

Kita

7,7

Dviračių takai, nauji
g÷lynai, fontanų
remontas,
botanikos parko
priežiūra, ligonin÷s
remontas ir kt.

7,1

Gatvių remontas

Švenčių organizavimas

2,2

Basanavičiaus gatv÷s
pertvarkymas

1,8

Komunalines
paslaugas teikiančių
įmonių geras darbas

1,4

0

2

4

Tik 1/3 apklaustųjų nurod÷ vieną ar kelis teigiamus aspektus

6

8

10

12

14

Tęsinys toliau…

Klausimas: Pasakykite, kokius Palangos miesto savivaldyb÷s darbus per paskutinius 12 m÷n. Jūs vertinate teigiamai.

TEIGIAMAI ĮVERTINTI PALANGOS SAVIVALDYBöS DARBAI (2) (gyventojai)
…tęsinys
Meil÷s al÷jos
sutvarkymas

1,0

Tilto priežiūra

0,4

Papuošimas (įvairių
švenčių metu)

0,4

Sporto aikštelių
įrengimas

0,2

Restauruota autobusų
stotis

0,2

Nuotekų magistral÷

0,2

0

0,4

0,8

1,2

Tik 1/3 apklaustųjų nurod÷ vieną ar kelis teigiamus aspektus
Klausimas: Pasakykite, kokius Palangos miesto savivaldyb÷s darbus per paskutinius 12 m÷n. Jūs vertinate neigiamai.

NEIGIAMAI ĮVERTINTI PALANGOS SAVIVALDYBöS DARBAI (1) (gyventojai)

Kita

32,0

"Litesko" problemos

7,5

Dideli mokesčiai

Valdžios abejingumas,
neveiklumas, pažadų
nevykdymas, naujovių
nebuvimas, atsilikimas
nuo Trakų ir
Druskininkų, ES fondų
prastas panaudojimas,
nebendravimas su
gyventojais,
informacijos sl÷pimas
ir pan.

4,7

Senų pastatų
netvarkymas

3,4

Nebetęsiami prad÷ti
darbai

3,4

Nekontroliuojamas
gyvenamojo žem÷s
ploto apstatymas

2,2

0

2

4

50 proc. apklaustųjų nurod÷ vieną ar kelis neigiamus aspektus

6

8

10

Tęsinys toliau…

Klausimas: Pasakykite, kokius Palangos miesto savivaldyb÷s darbus per paskutinius 12 m÷n. Jūs vertinate neigiamai.

NEIGIAMAI ĮVERTINTI PALANGOS SAVIVALDYBöS DARBAI (2) (gyventojai)
…tęsinys
Automobilių stov÷jimo
apmokestinimas

1,4

Šaligatvių
netvarkymas

1,0

Nesutvarkyta
išnešiojamoji prekyba

0,8

N÷ra stov÷jimo
aikštelių

0,6

Sporto objektai
atiduoti į privačias
rankas

0,6

Neteisinga automobilių
jud÷jimo miesto
centre tvarka

0,6

0

0,4

0,8

1,2

1,6

50 proc. apklaustųjų nurod÷ vieną ar kelis neigiamus aspektus
Klausimas: Pasakykite, kokius Palangos miesto savivaldyb÷s darbus per paskutinius 12 m÷n. Jūs vertinate teigiamai.

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS DARBO
VERTINIMAS (tarybos nariai)
Savivaldyb÷s darbo vertinimas: respondentų pasiskirstymas pagal balus

5 - labai gerai

0

4 - gerai

Vidutinis vertinimo balas: 3 vidutiniškai
2

(11%)

3 - vidutiniškai

14

2 - blogai

1 - labai blogai

2

(78%)

(11%)

0

0

Respondentų skaičius: n=18

3

6

9

12

15

18

14

SVARBIAUSIOS PALANGOS PROBLEMOS (gyventojai)

40,0

21,1

21,1

19,7 19,3

7,9

6,9

6,5

5,5

5,5

5,1

5,1

5,1

4,9

4,5

4,5

Sutvarkyti pakrantę,
paplūdimius

Vandens parkas

Sporto kompleksai

Teatras, kino teatras, kultūros
centras, koncertų sal÷

Senų namų rekonstrukcija

Gatvių apšvietimas

Aplinkos tvarkymas

Šiukšlių tvarkymas

Švietimo tinklo reforma

Gydyklų pl÷tra

Kita

8,5

Bendrauti ir klausytis
savivaldyb÷s gyventojų

Darbo vietų kūrimas

Pramogos (rudenį ir žiemą)

Transporto problemos

Komunalinių paslaugų kainų
sumažinimas

Gatvių ir šaligatvių tvarkymas

9,7

Kurhauzo atnaujinimas

12,8

Šildymo kainos/ “Litesko”

Procentas nuo visų apklaustų

Visi pamin÷jimai
Visi pamin÷jimai

Klausimas: Jeigu Jūs būtum÷te Palangos miesto meras, kokias svarbiausias tris problemas Palangos mieste
imtum÷t÷s spręsti pirmiausia?
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SVARBIAUSIOS PROBLEMOS, KURIAS REIKIA SPRĘSTI PER ARTIMIAUSIUS 10
METŲ (Tarybos nariai)
Kita:

Problemų pasiskirstymas pagal sritis
Socialin÷ situacija
Žem÷s reforma
Saugumo problemos

Kita
18%

Politin÷ situacija
Inžinerin÷ infrastruktūra

Sezoniškum
as
4%
Investicijos
4%
Užimtumas
7%

Transportas
11%

Infrastruktūra
Ekonomin÷ situacija

Turizmas
56%

0

1

2

3

4

Turizmas:
Rekreacija/ Sveikatingumas/ SPA
Pramogos
Sportas
Jūros infrastruktūra/ Paplūdimiai
Kultūros paveldas
Apgyvendinimas
Bendra aplinka

Pamin÷tų problemų skaičius: n=56

0

2

4

6

8

10

PALANGOS MIESTO SRIČIŲ BŪKLö (1) (Tarybos nariai)
Miesto sričių būkl÷s vertinimas: vidutinis balas
Būsto atnaujinimo
klausimai

1,6

Kultūros paveldo
apsauga

Prasčiausiai
vertinamos sritys

2,3

Transporto
infrastruktūra

2,4

Verslo skatinimas

2,4

Poilsio ir rekreacijos
zonų įrengimas

2,7

Aplinkos apsauga

2,8

Jaunimo užimtumas

2,9

Miesto inžinerin÷
infrastruktūra

3,0

Viešoji tvarka ir civilin÷
sauga

3,1

Miesto valdymas

3,1
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

tęsinys toliau…

Respondentų skaičius: n=18

1 – labai blogai; 5 – labai gerai
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PALANGOS MIESTO SRIČIŲ BŪKLö (2) (Tarybos nariai)
Miesto sričių būkl÷s vertinimas: vidutinis balas
…tęsinys
Informacin÷s visuomen÷s pl÷tra

3,2

Sveikatos apsauga

3,2

Socialin÷ apsauga

3,2
3,3

Tarptautiniai ryšiai
Viešasis transportas

3,3

Turizmas

3,4

Miesto įvaizdis

3,4

Kūno kultūra ir sportas

3,4

Švietimas

3,5

Kultūros veikla

Geriausiai
vertinamos sritys
3,8

Miesto tvarkymas, apželdinimas

4,2
0

Respondentų skaičius: n=18

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

1 – labai blogai; 5 – labai gerai

5
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TEIGINIAI APIE PALANGOS MIESTO IŠSKIRTINUMĄ (tarybos nariai)
Dažniausiai min÷ti Palangos išskirtinumo faktoriai
Didžiausia pensininkų dalis
Senamiesčio užstatymas, kultūros paveldo sunaikinimas
Išskirtinai dideli mokesčiai
Krepšinio ir kt. sporto šakų stovyklos, turnyrai
Kultūros renginių gausa ir turiningumas
Dviračių takų infrastruktūra

Plati įvairiapusiškų
apgyvendinimo paslaugų
pasiūla

Pramogų
infrastruktūra
/ Renginiai
9%

Neigiami
faktoriai
9%

Pajūris
Paplūdimiai
Gamtin÷s
sąlygos /
Gydomieji
veiksniai
38%

Gamtiniai gydomieji veiksniai

Apgyvendinimo
infrastruktūra
9%

Kultūrinis
paveldas / Kiti
lankomi
objektai
Gintaro muziejus, parkas
13%

Palangos tiltas

J.Basanavičiaus gatv÷
Kultūrinis paveldas

Susisiekimo
infrastruktūra
22%

Patogus susisiekimas
Oro uostas
Šventosios uosto perspektyvos

Pamin÷tų veiksnių skaičius: n=32

W'Z/E/E//Zh>dd/͗
^sZ/h^/W>E'K^s/<>K^WZ/KZ/dd/͕
W>E'K^s//:

Klausimai apie veiklos prioritetǐ vertinimą buvo pateikti tik Tarybos nariǐ ir verslininkǐ
apklausos anketose.
Nuomonơ apie svarbiausius veiklos prioritetus tarp verslininkǐ ir Tarybos nariǐ buvo panaši.
Svarbiausiais Ƴvardyti: turizmo paslaugǐ plơtra, pramogǐ plơtra, siekiant mažinti
sezoniškumą, miesto tvarkymas, sveikatinimo paslaugǐ plơtra.
Tarybos nariai svarbiausiǐjǐ veiklos prioritetǐ sąraše taip pat mato gyvenamosios aplinkos
kokybơs gerinimą, verslininkai – aktyvią miesto rinkodarą siekiant pritraukti turistus.
Apklausǐ metu verslininkams bei Tarybos nariams buvo pateikti Ƴvairǌs Palangos
išskirtinumo argumentai siekiant suformuluoti Palangos miesto viziją. Tarybos nariai ir
verslininkai buvo gana vieningos nuomonơs ir pasirinko teiginƳ: Palanga – ištisus metus
atviras tarptautinis kurortas su išvystyta sveikatingumo ir poilsio infrastruktǌra,
aktyviu kultǌriniu gyvenimu. Tai saugus ir švarus miestas, patogus gyventi bei ilsơtis.

ϯ

^sZ/h^/Zh>dd/͗
W>E'K^D/^dK^s/s>zƠ^ZKƲsZd/E/D^

Bendras Palangos savivaldybơs darbo vertinimo vidurkis tarp gyventojǐ 10 balǐ skalơje yra
4,4. Daugiausiai Tarybos nariǐ miesto savivaldybơs administracijos darbą Ƴvertino vidutiniškai
(14 iš 18 apklaustǐjǐ).
42 proc. gyventojǐ per paskutinius 12 mơn. Palangos savivaldybơs nuveiktus darbus vertino
daugiau neigiamai, 40,4 proc. vidutiniškai ir 17,6 proc. daugiau teigiamai. Tarp pastebơtǐ
gerǐ darbǐ dažniausiai buvo minima tai, kad miestas tapo tvarkingesnis, atnaujintos
gatvơs ir dviraþiǐ takai. Tarp neigiamai vertinamǐ aspektǐ dažniausiai buvo minimi
neišsprĊsti santykiai su “Litesko” ir aukštos šildymo kainos gyventojams.

ϰ

^sZ/h^/Zh>dd/͗
W'Z/E/EƠ^W>E'K^WZK>DK^
Palangos gyventojai, paprašyti nurodyti, kokias 3 problemas Palangos mieste imtǐsi visǐ pirma
sprĊsti, dažniausiai akcentavo bǌtinybĊ mažinti šilumos kainas bei peržiǌrơti
bendradarbiavimo su “Litesko” sąlygas. Pasiǌlymǐ, kaip tai reikơtǐ sprĊsti, Ƴvairovơ labai
didelơ: nuo rekomendacijǐ peržiǌrơti sutarties sąlygas, griežþiau prižiǌrơti ar reguliuoti kainas
iki kraštutiniǐ priemoniǐ – nutraukti bet kokƳ bendradarbiavimą su esamu šilumos tiekơju ir
pasirinkti kitą bendrovĊ. Net 40 proc. Palangos gyventojǐ tarp pagrindiniǐ 3 skubiai sprĊstinǐ
klausimǐ nurodơ šilumos kainǐ mažinimo ir santykiǐ su “Litesko” peržiǌrơjimą.
Kitos 3 gyventojams aktualios temos yra gatviǐ ir šaligatviǐ tvarkymas, transporto
problemǐ mieste sprendimas bei kitǐ komunaliniǐ paslaugǐ kainǐ mažinimas. Vieną iš
šiǐ trijǐ sriþiǐ minơjo vidutiniškai kas penktas Palangos gyventojas. Kalbant apie gatviǐ ir
šaligatviǐ tvarkymą, buvo minimi arba konkretǌs tvarkytinǐ gatviǐ pavadinimai, dažnai esantys
šalia respondentǐ gyvenamosios vietos, arba bendrai akcentuojama nepatenkinama gatviǐ ir
šaligatviǐ bǌklơ visoje Palangoje. Gyventojams susirǌpinimą kelianþios transporto problemos –
tai neišsprĊsti klausimai, susijĊ su mašinǐ stovơjimo aikštelơmis – jǐ nepakanka, o esamos
nơra tvarkingos. Labai aktuali gyventojams yra Ƴvažiavimo apmokestinimo bei automobiliǐ
statymo miesto centre problema. Dažnai buvo reiškiamas nepasitenkinimas tuo, kad vietiniams
gyventojams reikia mokơti taip pat, kaip ir atvykusiems sveþiams.
Tarybos nariǐ tarpe svarbiausios Ƴvardytos problemos susijusios su turizmo paslaugǐ plơtra
bei turizmo aplinka, miesto transporto infrastruktǌra, užimtumas. Prasþiausiai Tarybos
nariǐ tarpe Ƴvertintos šios miesto vystymo sritys: bǌsto atnaujinimo klausimǐ sprendimas,
kultǌros paveldo apsauga, transporto infrastruktǌra, verslo skatinimas. Geriausiai
Ƴvertintos sritys: švietimas, kultǌros veikla, miesto tvarkymas ir apželdinimas.
ϱ

^sZ/h^/Zd/D/h^/Ka/DdDý/KW>E'K^/Es^d//E//
WZK:<d/
/ŶǀĞƐƚŝĐŝŶŝǐ ƉƌŽũĞŬƚǐ ƐǀĂƌďŽƐǀĞƌƚŝŶŝŵĂƐ͗ǀŝĚƵƚŝŶŝƐďĂůĂƐ




3DSOźGLPLž DSWDUQDYLPR LQIUDVWUXNWźURVšUHQJLPDV


1HNLOQRMDPžMž NXOWźURV REMHNWž VXWYDUN\PDV
%DOQHRORJLQLž J\G\NOžšUHQJLPDV















9DVDURVHVWUDGRVUHNRQVWUXNFLMD
6SRUWRDLNãW\Qž VXWYDUN\PDV
%RWDQLNRVSDUNRUHNRQVWUXNFLMD
6SRUWRNRPSOHNVR VWDW\ED
3DODQJRVWLOWR šMźUąUHNRQVWUXNFLMD
$WVLQDXMLQDQþLž HQHUJLMRV ãDOWLQLž SDQDXGRMLPDV












6W9DLQLźQR PX]LNRV PRN\NORVUHNRQVWUXNFLMD







9HUVORLQIRUPDFLMRV FHQWURVWHLJLPDV



6DYLYDOG\EŏV DGPLQLVWUDFLMRV QDXMR SDVWDWRVWDW\ED


7DU\ERVQDULDL







.HPSLQJR šUHQJLPDV

9HUVOLQLQNDL














*\YHQWRMDL

ϭʹ ǀŝƐŝƓŬĂŝŶĞƐǀĂƌďƵ͖ϭϬʹ ůĂďĂŝƐǀĂƌďƵ



W>E'K^D/^dKs/<>K^WZ/KZ/dd/Zd/D/h^/Da/DdDý/h/
sĞŝŬůŽƐƉƌŝŽƌŝƚĞƚǐ ǀĞƌƚŝŶŝŵĂƐ͗ǀŝĚƵƚŝŶŝƐďĂůĂƐ



7XUL]PRSDVODXJžSOŏWUD




3UDPRJžSOŏWUDVLHNLDQWVXPDåLQWLVH]RQLãNXPą




0LHVWRWYDUN\PDV
$NW\YLPLHVWRULQNRGDUDWLNVOLQŏVHULQNRVHVLHNLDQW
SULWUDXNWLGDXJLDXWXULVWž








6YHLNDWLQLPRSDVODXJžSOŏWUD




6DXJLRVJ\YHQDPRVLRVDSOLQNRVXåWLNULQLPDV
9HUVORLQYHVWLFLQŏVDSOLQNRVJHULQLPDV




0LHVWRYDOG\PRJHULQLPDV





5\ãLžVXXåVLHQLRãDOLžNXURUWDLVSOŏWRMLPDV



9HUVOLQLQNDL





*\YHQDPRVLRVDSOLQNRVNRN\EŏVJHULQLPDV










7DU\ERVQDULDL

ϭʹ ǀŝƐŝƓŬĂŝŶĞƐǀĂƌďƵ͖ϭϬ ʹ ůĂďĂŝƐǀĂƌďƵ

WdZh<>/h^/ d/'/E//W/W>E'Ą d/dz:
dĞŝŐŝŶŝǐ ƌĂŶŐĂǀŝŵĂƐ͗ǀŝĚƵƌŬŝƐ


3DODQJD±LãWLVXVPHWXVDWYLUDVWDUSWDXWLQLVNXURUWDVVXLãY\VW\WD
VYHLNDWLQJXPRLUSRLOVLRLQIUDVWUXNWźUDDNW\YLXNXOWźULQLXJ\YHQLPX
7DLVDXJXVLUãYDUXVPLHVWDVSDWRJXVJ\YHQWLEHLLOVŏWLV




3DODQJD±YLHQDVLãWULMžVYDUELDXVLžVYHLNDWLQLPREHLVDQDWRULQLR
J\G\PRNXURUWDV%DOWLMRVMźURVUHJLRQH




3DODQJD±JHULDXVLDVNXURUWDVSUDPRJDXWL%DOWLMRVMźURVUHJLRQH




3DODQJD±%DOWLMRVYDOVW\ELžNXURUWDV1U




3DODQJD±DNW\YDXVODLVYDODLNLRLUVSRUWLQLRWXUL]PRNXURUWDV
DNW\YLHPVåPRQŏPVVSRUWRPŏJŏMDPVLUSURIHVLRQDODPV 




3DODQJD±YLHQDVLãWULMžVYDUELDXVLž%DOWLMRVMźURVãDOLžUHJLRQR
NXURUWž




3DODQJD±%DOWLMRVMźURVãDOLžUHJLRQRNRQIHUHQFLQLRWXUL]PRFHQWUDV




9HUVOLQLQNDL

7DU\ERVQDULDL





ϭʹ /ǀŝĞƚĂ͖ϯʹ ///ǀŝĞƚĂ



EZ^W>E'K^^s/s>zƠ^ZKƲsZd/E/D^
;ŐǇǀĞŶƚŽũĂŝͿ


























EDODL

EDOž


EDODV

EDODL

EDODL

EDODL

EDODL

EDODL

EDODL

EDODL

<ůĂƵƐŝŵĂƐ͗ <ĂŝƉ:ǌƐďĞŶĚƌĂŝ ǀĞƌƚŝŶĂƚĞWĂůĂŶŐŽƐƐĂǀŝǀĂůĚǇďơƐĚĂƌďą ƉĞƌƉĂƐŬƵƚŝŶŝƵƐϭϮŵơŶĞƐŝǐ͍;ƐŬĂůơũĞŶƵŽϭŝŬŝ
ϭϬ͕ŬƵƌϭʹ ůĂďĂŝďůŽŐĂŝ͕ϭϬʹ ůĂďĂŝŐĞƌĂŝͿ

d/'/D/ ƲsZd/Ed/W>E'K^^s/s>zƠ^Z/;ϭͿ ;ŐǇǀĞŶƚŽũĂŝͿ

0LHVWRDSOLQNRV
WYDUN\PDV



.LWD



ǀŝƌĂþŝǐ ƚĂŬĂŝ͕ŶĂƵũŝ
ŐơůǇŶĂŝ͕ĨŽŶƚĂŶǐ
ƌĞŵŽŶƚĂƐ͕
ďŽƚĂŶŝŬŽƐƉĂƌŬŽ
ƉƌŝĞžŝǌƌĂ͕ůŝŐŽŶŝŶơƐ
ƌĞŵŽŶƚĂƐŝƌŬƚ͘



*DWYLžUHPRQWDV

âYHQþLžRUJDQL]DYLPDV



%DVDQDYLþLDXVJDWYŏV
SHUWYDUN\PDV



.RPXQDOLQHV
SDVODXJDVWHLNLDQþLž
šPRQLžJHUDVGDUEDV









dŝŬϭͬϯĂƉŬůĂƵƐƚǐũǐ ŶƵƌŽĚơ ǀŝĞŶą ĂƌŬĞůŝƐƚĞŝŐŝĂŵƵƐĂƐƉĞŬƚƵƐ











dĊƐŝŶǇƐƚŽůŝĂƵ͙

<ůĂƵƐŝŵĂƐ͗WĂƐĂŬǇŬŝƚĞ͕ŬŽŬŝƵƐWĂůĂŶŐŽƐŵŝĞƐƚŽƐĂǀŝǀĂůĚǇďơƐĚĂƌďƵƐƉĞƌƉĂƐŬƵƚŝŶŝƵƐϭϮŵơŶ͘:ǌƐǀĞƌƚŝŶĂƚĞƚĞŝŐŝĂŵĂŝ͘

d/'/D/ƲsZd/Ed/W>E'K^^s/s>zƠ^Z/;ϮͿ ;ŐǇǀĞŶƚŽũĂŝͿ
͙ƚĊƐŝŶǇƐ
0HLOŏVDOŏMRV
VXWYDUN\PDV



7LOWRSULHåLźUD



3DSXRãLPDV šYDLULž
ãYHQþLžPHWX



6SRUWRDLNãWHOLž
šUHQJLPDV



5HVWDXUXRWDDXWREXVž
VWRWLV



1XRWHNžPDJLVWUDOŏ











dŝŬϭͬϯĂƉŬůĂƵƐƚǐũǐ ŶƵƌŽĚơ ǀŝĞŶą ĂƌŬĞůŝƐƚĞŝŐŝĂŵƵƐĂƐƉĞŬƚƵƐ
<ůĂƵƐŝŵĂƐ͗WĂƐĂŬǇŬŝƚĞ͕ŬŽŬŝƵƐWĂůĂŶŐŽƐŵŝĞƐƚŽƐĂǀŝǀĂůĚǇďơƐĚĂƌďƵƐƉĞƌƉĂƐŬƵƚŝŶŝƵƐϭϮŵơŶ͘:ǌƐǀĞƌƚŝŶĂƚĞŶĞŝŐŝĂŵĂŝ͘

E/'/D/ƲsZd/Ed/W>E'K^^s/s>zƠ^Z/;ϭͿ ;ŐǇǀĞŶƚŽũĂŝͿ

.LWD



/LWHVNRSUREOHPRV



'LGHOLPRNHVþLDL

sĂůĚžŝŽƐĂďĞũŝŶŐƵŵĂƐ͕
ŶĞǀĞŝŬůƵŵĂƐ͕ƉĂžĂĚǐ
ŶĞǀǇŬĚǇŵĂƐ͕ŶĂƵũŽǀŝǐ
ŶĞďƵǀŝŵĂƐ͕ĂƚƐŝůŝŬŝŵĂƐ
ŶƵŽdƌĂŬǐ ŝƌ
ƌƵƐŬŝŶŝŶŬǐ͕^ĨŽŶĚǐ
ƉƌĂƐƚĂƐƉĂŶĂƵĚŽũŝŵĂƐ͕
ŶĞďĞŶĚƌĂǀŝŵĂƐƐƵ
ŐǇǀĞŶƚŽũĂŝƐ͕
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝũŽƐƐůơƉŝŵĂƐ
ŝƌƉĂŶ͘



6HQžSDVWDWž
QHWYDUN\PDV



1HEHWĊVLDPLSUDGŏWL
GDUEDL



1HNRQWUROLXRMDPDV
J\YHQDPRMRåHPŏV
SORWRDSVWDW\PDV









ϱϬƉƌŽĐ͘ĂƉŬůĂƵƐƚǐũǐ ŶƵƌŽĚơ ǀŝĞŶą ĂƌŬĞůŝƐŶĞŝŐŝĂŵƵƐĂƐƉĞŬƚƵƐ







dĊƐŝŶǇƐƚŽůŝĂƵ͙

<ůĂƵƐŝŵĂƐ͗WĂƐĂŬǇŬŝƚĞ͕ŬŽŬŝƵƐWĂůĂŶŐŽƐŵŝĞƐƚŽƐĂǀŝǀĂůĚǇďơƐĚĂƌďƵƐƉĞƌƉĂƐŬƵƚŝŶŝƵƐϭϮŵơŶ͘:ǌƐǀĞƌƚŝŶĂƚĞŶĞŝŐŝĂŵĂŝ͘

E/'/D/ƲsZd/Ed/W>E'K^^s/s>zƠ^Z/;ϮͿ ;ŐǇǀĞŶƚŽũĂŝͿ
͙ƚĊƐŝŶǇƐ
$XWRPRELOLžVWRYŏMLPR
DSPRNHVWLQLPDV



âDOLJDWYLž
QHWYDUN\PDV



1HVXWYDUN\WD
LãQHãLRMDPRMLSUHN\ED



1ŏUDVWRYŏMLPR
DLNãWHOLž



6SRUWRREMHNWDL
DWLGXRWLšSULYDþLDV
UDQNDV



1HWHLVLQJDDXWRPRELOLž
MXGŏMLPRPLHVWR
FHQWUHWYDUND













ϱϬƉƌŽĐ͘ĂƉŬůĂƵƐƚǐũǐ ŶƵƌŽĚơ ǀŝĞŶą ĂƌŬĞůŝƐŶĞŝŐŝĂŵƵƐĂƐƉĞŬƚƵƐ
<ůĂƵƐŝŵĂƐ͗WĂƐĂŬǇŬŝƚĞ͕ŬŽŬŝƵƐWĂůĂŶŐŽƐŵŝĞƐƚŽƐĂǀŝǀĂůĚǇďơƐĚĂƌďƵƐƉĞƌƉĂƐŬƵƚŝŶŝƵƐϭϮŵơŶ͘:ǌƐǀĞƌƚŝŶĂƚĞƚĞŝŐŝĂŵĂŝ͘

W>E'K^D/^dK^s/s>zƠ^D/E/^dZ/:K^ZK
sZd/E/D^;ƚĂƌǇďŽƐŶĂƌŝĂŝͿ
^ĂǀŝǀĂůĚǇďơƐĚĂƌďŽǀĞƌƚŝŶŝŵĂƐ͗ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚǐ ƉĂƐŝƐŬŝƌƐƚǇŵĂƐƉĂŐĂůďĂůƵƐ

ODEDLJHUDL



JHUDL

sŝĚƵƚŝŶŝƐǀĞƌƚŝŶŝŵŽďĂůĂƐ͗ϯͲ
ǀŝĚƵƚŝŶŝƓŬĂŝ




YLGXWLQLãNDL



EORJDL

ODEDLEORJDL











ZĞƐƉŽŶĚĞŶƚǐ ƐŬĂŝþŝƵƐ͗Ŷсϭϴ













ϭϰ

^sZ/h^/K^W>E'K^WZK>DK^ ;ŐǇǀĞŶƚŽũĂŝͿ







 























6XWYDUN\WLSDNUDQWĊ
SDSOǌGLPLXV

9DQGHQVSDUNDV

6SRUWRNRPSOHNVDL

7HDWUDVNLQRWHDWUDVNXOWǌURV
FHQWUDVNRQFHUWǐ VDOơ

6HQǐ QDPǐ UHNRQVWUXNFLMD

*DWYLǐ DSãYLHWLPDV

$SOLQNRVWYDUN\PDV

âLXNãOLǐ WYDUN\PDV

âYLHWLPRWLQNORUHIRUPD

*\G\NOǐ SOơWUD

.LWD



%HQGUDXWLLUNODXV\WLV
VDYLYDOG\EơVJ\YHQWRMǐ

'DUERYLHWǐ NǌULPDV

3UDPRJRV UXGHQƳ LUžLHPą

7UDQVSRUWRSUREOHPRV

.RPXQDOLQLǐ SDVODXJǐ NDLQǐ
VXPDžLQLPDV

*DWYLǐ LUãDOLJDWYLǐ WYDUN\PDV



.XUKDX]RDWQDXMLQLPDV



âLOG\PRNDLQRV³/LWHVNR´

3URFHQWDVQXRYLVǐ DSNODXVWǐ

sŝƐŝƉĂŵŝŶơũŝŵĂŝ
sŝƐŝƉĂŵŝŶơũŝŵĂŝ

<ůĂƵƐŝŵĂƐ͗ :ĞŝŐƵ:ǌƐďǌƚƵŵơƚĞWĂůĂŶŐŽƐŵŝĞƐƚŽŵĞƌĂƐ͕ŬŽŬŝĂƐƐǀĂƌďŝĂƵƐŝĂƐƚƌŝƐƉƌŽďůĞŵĂƐWĂůĂŶŐŽƐŵŝĞƐƚĞ
ŝŵƚƵŵơƚơƐƐƉƌĊƐƚŝƉŝƌŵŝĂƵƐŝĂ͍

ϭϱ

^sZ/h^/K^WZK>DK^͕<hZ/^ Z/</^WZĉ^d/WZZd/D/h^/h^ϭϬ
DdǏ ;dĂƌǇďŽƐŶĂƌŝĂŝͿ
<ŝƚĂ͗

WƌŽďůĞŵǐ ƉĂƐŝƐŬŝƌƐƚǇŵĂƐƉĂŐĂůƐƌŝƚŝƐ
6RFLDOLQŏVLWXDFLMD
äHPŏVUHIRUPD
6DXJXPRSUREOHPRV

.LWD


3ROLWLQŏVLWXDFLMD
,QåLQHULQŏLQIUDVWUXNWźUD

6H]RQLãNXP
DV

,QYHVWLFLMRV

8åLPWXPDV


7UDQVSRUWDV


,QIUDVWUXNWźUD
(NRQRPLQŏVLWXDFLMD

7XUL]PDV












dƵƌŝǌŵĂƐ͗
5HNUHDFLMD6YHLNDWLQJXPDV63$
3UDPRJRV
6SRUWDV
-źURVLQIUDVWUXNWźUD3DSOźGLPLDL
.XOWźURVSDYHOGDV
$SJ\YHQGLQLPDV
%HQGUDDSOLQND

WĂŵŝŶơƚǐ ƉƌŽďůĞŵǐ ƐŬĂŝþŝƵƐ͗Ŷсϱϲ













W>E'K^D/^dK^Z/ý/Ǐ ǋ<>Ơ ;ϭͿ;dĂƌǇďŽƐŶĂƌŝĂŝͿ
DŝĞƐƚŽƐƌŝþŝǐ ďǌŬůơƐǀĞƌƚŝŶŝŵĂƐ͗ǀŝĚƵƚŝŶŝƐďĂůĂƐ
%źVWRDWQDXMLQLPR
NODXVLPDL



.XOWźURVSDYHOGR
DSVDXJD

WƌĂƐþŝĂƵƐŝĂŝ
ǀĞƌƚŝŶĂŵŽƐƐƌŝƚǇƐ



7UDQVSRUWR
LQIUDVWUXNWźUD



9HUVORVNDWLQLPDV



3RLOVLRLUUHNUHDFLMRV
]RQžšUHQJLPDV



$SOLQNRVDSVDXJD



-DXQLPRXåLPWXPDV



0LHVWRLQåLQHULQŏ
LQIUDVWUXNWźUD



9LHãRMLWYDUNDLUFLYLOLQŏ
VDXJD



0LHVWRYDOG\PDV
























ƚĊƐŝŶǇƐƚŽůŝĂƵ͙

ZĞƐƉŽŶĚĞŶƚǐ ƐŬĂŝþŝƵƐ͗Ŷсϭϴ

ϭʹ ůĂďĂŝďůŽŐĂŝ͖ϱʹ ůĂďĂŝŐĞƌĂŝ

ϭϳ

W>E'K^D/^dK^Z/ý/Ǐ ǋ<>Ơ ;ϮͿ;dĂƌǇďŽƐŶĂƌŝĂŝͿ
DŝĞƐƚŽƐƌŝþŝǐ ďǌŬůơƐǀĞƌƚŝŶŝŵĂƐ͗ǀŝĚƵƚŝŶŝƐďĂůĂƐ
͙ƚĊƐŝŶǇƐ
,QIRUPDFLQŏVYLVXRPHQŏVSOŏWUD



6YHLNDWRVDSVDXJD



6RFLDOLQŏDSVDXJD




7DUSWDXWLQLDLU\ãLDL
9LHãDVLVWUDQVSRUWDV



7XUL]PDV



0LHVWRšYDL]GLV



.źQRNXOWźUDLUVSRUWDV



âYLHWLPDV



.XOWźURVYHLNOD

'ĞƌŝĂƵƐŝĂŝ
ǀĞƌƚŝŶĂŵŽƐƐƌŝƚǇƐ


0LHVWRWYDUN\PDVDSåHOGLQLPDV




ZĞƐƉŽŶĚĞŶƚǐ ƐŬĂŝþŝƵƐ͗Ŷсϭϴ



















ϭʹ ůĂďĂŝďůŽŐĂŝ͖ϱʹ ůĂďĂŝŐĞƌĂŝ



ϭϴ

d/'/E//W/W>E'K^D/^dK/a^</Zd/EhDĄ ;ƚĂƌǇďŽƐŶĂƌŝĂŝͿ
ĂžŶŝĂƵƐŝĂŝŵŝŶơƚŝWĂůĂŶŐŽƐŝƓƐŬŝƌƚŝŶƵŵŽĨĂŬƚŽƌŝĂŝ
9ŝĚžŝĂƵƐŝĂƉĞŶƐŝŶŝŶŬǐ ĚĂůŝƐ
9^ĞŶĂŵŝĞƐþŝŽƵžƐƚĂƚǇŵĂƐ͕ŬƵůƚǌƌŽƐƉĂǀĞůĚŽƐƵŶĂŝŬŝŶŝŵĂƐ
9/ƓƐŬŝƌƚŝŶĂŝĚŝĚĞůŝŵŽŬĞƐþŝĂŝ
9<ƌĞƉƓŝŶŝŽŝƌŬƚ͘ƐƉŽƌƚŽƓĂŬǐ ƐƚŽǀǇŬůŽƐ͕ƚƵƌŶǇƌĂŝ
9<ƵůƚǌƌŽƐƌĞŶŐŝŶŝǐ ŐĂƵƐĂŝƌƚƵƌŝŶŝŶŐƵŵĂƐ
9ǀŝƌĂþŝǐ ƚĂŬǐ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚǌƌĂ

9WůĂƚŝƳǀĂŝƌŝĂƉƵƐŝƓŬǐ
ĂƉŐǇǀĞŶĚŝŶŝŵŽƉĂƐůĂƵŐǐ
ƉĂƐŝǌůĂ

3UDPRJž
LQIUDVWUXNWźUD
5HQJLQLDL


1HLJLDPL
IDNWRULDL


9WĂũǌƌŝƐ
9WĂƉůǌĚŝŵŝĂŝ
*DPWLQŏV
VąO\JRV
*\GRPLHML
YHLNVQLDL


9'ĂŵƚŝŶŝĂŝŐǇĚŽŵŝĞũŝǀĞŝŬƐŶŝĂŝ

$SJ\YHQGLQL
PR
LQIUDVWUXNWźUD


.XOWźULQLV
SDYHOGDV.LWL
ODQNRPL
REMHNWDL
9'ŝŶƚĂƌŽŵƵǌŝĞũƵƐ͕ƉĂƌŬĂƐ


9WĂůĂŶŐŽƐƚŝůƚĂƐ

9:͘ĂƐĂŶĂǀŝþŝĂƵƐŐĂƚǀơ
9<ƵůƚǌƌŝŶŝƐƉĂǀĞůĚĂƐ

6XVLVLHNLPR
LQIUDVWUXNWźUD


9WĂƚŽŐƵƐƐƵƐŝƐŝĞŬŝŵĂƐ
9KƌŽƵŽƐƚĂƐ
9aǀĞŶƚŽƐŝŽƐƵŽƐƚŽƉĞƌƐƉĞŬƚǇǀŽƐ

WĂŵŝŶơƚǐ ǀĞŝŬƐŶŝǐ ƐŬĂŝþŝƵƐ͗ŶсϯϮ

