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PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
STRATEGINIAI DOKUMENTAI
Palangos miesto savivaldybės taryba 2004 m.
balandžio 1 d. sprendimu Nr. 34 patvirtino Palangos miesto plėtros iki 2015 metų strateginį planą¹.
Palangos miesto vizija
Palanga – darnios plėtros tarptautinis aktyvios rekreacijos ir reabilitacinio-sanatorinio
gydymo pajūrio kurortas, orientuotas į plataus
spektro pramogų industriją su išplėtota šiuolaikine socialine ir paslaugų infrastruktūra.
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Palangos miesto plėtros prioritetai
1 prioritetas
Kurorto žmogiškųjų išteklių plėtra
2 prioritetas
Darni gyvenamosios aplinkos plėtra
3 prioritetas
Konkurencingos rekreacijos, sporto, turizmo ir
sanatorinio gydymo sistemos plėtra, paslaugų
kokybės gerinimas

GYVENTOJAI,
VERSLAS, INVESTICIJOS
Palangos miesto savivaldybės administracijos
užsakymu 2006 m. buvo parengta Palangos
miesto investicijų skatinimo programa ir
priemonių planas. Programoje yra numatytos
šios strateginės veiklos kryptys:
‰ kultūriniams, pramoginiams, sporto
renginiams pritaikyta infrastruktūra;
‰ sporto / reabilitacijos bazių infrastruktūra
mėgėjiškam / profesionaliam sportui;
‰ SPA, sveikatingumo paslaugos, sanatorinis
gydymas;
‰ konferencinis turizmas;
‰ aktyvaus poilsio galimybės
(teminis parkas, kempingas).

2005 m. Palangos miesto savivaldybės administracija pradėjo rengti Palangos miesto
bendrąjį planą iki 2015 metų². 2007 m. vasario 8 d. Palangos miesto savivaldybės taryba
sprendimu Nr. T2-4 pritarė Palangos miesto
savivaldybės bendrojo plano iki 2015 metų
nuoseklios plėtros koncepcijos variantui.

1. Palangos miesto plėtros iki 2015 metų strateginis planas (http://www.palanga.lt/cd/)
2. Palangos miesto bendrojo plano iki 2015 metų sprendinių projektai
(http://www.palanga.lt/index.php?-1680710903)

2007 m. pradžioje Palangos miesto savivaldybėje gyveno 17 632 gyventojai. 55 proc. miesto gyventojų – moterys, 45 proc. – vyrai. Pensinio amžiaus gyventojai sudaro 20,5 proc., o
darbingo amžiaus gyventojai – 63,5 proc. visų
savivaldybės gyventojų. Bedarbių skaičius
treti metai iš eilės mažėja, o nedarbo lygis per
2006 metus sumažėjo 2,2 procentiniais punktais ir siekė 5,3 proc.
Net 99,7 proc. įmonių Palangos mieste priskiriamos smulkiam ir vidutiniam verslui (SVV).
Palangoje dominuoja mažosios įmonės (iki 9
darbuotojų), o populiariausios verslo organizavimo formos yra individuali įmonė ir uždaroji akcinė bendrovė. Verslo struktūroje vyrauja trys veiklos rūšys:
‰ prekyba;
‰ viešbučių ir restoranų veikla;
‰ nekilnojamojo turto, nuomos veiklos.

Palangoje investuojama daugiausia į viešąjį
valdymą ir gynybą (14,9 mln. Lt), nekilnojamojo turto ir nuomos (13,4 mln. Lt) bei viešbučių
ir restoranų (11,4 mln. Lt) veiklos sritis. 2006
metų pradžioje Palangos miesto savivaldybėje buvo sukaupta 23,7 mln. Lt tiesioginių užsienio investicijų (TUI) – tai sudaro 1 proc. visų
Klaipėdos apskrities TUI. Pastaraisiais metais
virš 80 proc. TUI sukaupta statyboje. Pagrindinės šalys investuotojos: Čekija, Vokietija, Jungtinė Karalystė, Nyderlandai, Rusija.
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SAVIVALDYBĖS PARAMA
SMULKIAM IR VIDUTINIAM VERSLUI
Palangos miesto savivaldybės taryba kasmet
tvirtina programą, kurioje numatomos priemonės smulkiam ir vidutiniam verslui skatinti.
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Dalinė ﬁnansinė parama smulkaus
ir vidutinio verslo subjektams,
dalyvavusiems parodoje, mugėje ar
verslininkų misijoje

4

Verslininkus vienijanti organizacija ir verslo
subjektai (įmonės ir ﬁziniai asmenys, veikiantys pagal verslo liudijimą), kurie einamaisiais
kalendoriniais metais dalyvavo parodoje, mugėje ar verslininkų misijoje, gali teikti paraiškas subsidijai gauti. Subsidija sudaro iki 50
proc. pareiškėjo pateiktos paraiškos ﬁnansuotinų išlaidų, bet negali būti didesnė nei
5 tūkst. Lt. Pareiškėjai privalo atitikti tvarkoje3 nurodytus reikalavimus ir Administracijos
Ekonominės plėtros skyriui pateikti paraišką ir
būtinus dokumentus.

Mokymai smulkaus ir vidutinio
verslo subjektams
Palangos miesto savivaldybės administracija kasmet organizuoja mokymus smulkaus ir
vidutinio verslo atstovams ir subsidijuoja 80
proc. mokymų kainos. Į mokymus gali pretenduoti ﬁzinis asmuo, Palangos mieste pagal verslo liudijimą (arba individualią veiklą) vykdantis
komercinę, gamybinę ar kitą panašaus pobūdžio veiklą, bei mažosios įmonės, smulkiosios
įmonės ir vidutinės įmonės darbuotojai. Mokymų temos yra skelbiamos spaudoje ir interneto
svetainėje www.palanga.lt naujienų skyriuje.
Norintys dalyvauti mokymuose bei gauti subsidiją privalo registruotis administracijos Ekonominės plėtros skyriuje ir pateikti tvarkoje4
nurodytus dokumentus.
Informacija teikiama:
Ekonominės plėtros skyrius
Kęstučio g. 19, LT-00134 Palanga
Tel./faksas (8 460) 48 125
El. paštas svv@palanga.lt

INFORMACIJA VALSTYBINĖS ŽEMĖS
NUOMOS MOKESČIO MOKĖTOJAMS

MOKESČIŲ LENGVATŲ TEIKIMO
JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA6

Kasmet Palangos miesto savivaldybės taryba
sprendimu nustato žemės nuomos mokesčio
už valstybinę žemę tarifus ir mokėjimo terminus. Ši informacija yra skelbiama spaudoje ir
interneto svetainėje www.palanga.lt. Primename, kad, vadovaujantis Nuomos mokesčio
už valstybinę žemę administravimo taisyklėmis5, juridiniai asmenys, naudojantys valstybinės žemės sklypus, patys apskaičiuoja valstybinės žemės nuomos mokesčio dydį ir prieš 30
dienų iki nustatyto žemės nuomos mokesčio
sumokėjimo termino pateikia deklaracijas (deklaracijos forma Nr. 2 pateikiama 2 egzemplioriais) administracijos Biudžeto skyriui.

Palangos miesto savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymu, teikia
šių mokesčių lengvatas: žemės, valstybinės
žemės (vandens telkinių) nuomos, nekilnojamojo turto. Juridinių asmenų prašymai suteikti mokesčių lengvatas svarstomi, jeigu:
1. veikla, vykdoma objekte, atitinka Palangos
miesto savivaldybės strateginio plano prioritetus;
2. savivaldybė inicijuoja investicinius projektus ar kitaip juose dalyvauja;
3. yra savivaldybės turtinių ar ﬁnansinių įsipareigojimų juridiniam asmeniui, tarp jų savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms;
4. objektai priklauso nepelno organizacijoms,
kurios vykdo visuomeninę, kultūrinę, švietimo
ir sportinę veiklą.

Informacija ir deklaracijos teikiamos:
Biudžeto skyrius, 211 kabinetas
Gintaro g. 33A, LT-00137 Palanga
Tel. (8 460) 48 704
El. paštas masis@palanga.lt
Priėmimo laikas:
‰ ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 12.00 val. ir
nuo 13.00 iki 17.00 val.
‰ penktadieniais nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo
13.00 iki 15.45 val.
Atkreipiame dėmesį, kad už laiku
nesumokėtą valstybinės žemės nuomos
mokestį yra skaičiuojami delspinigiai

Juridinis asmuo, kuris atitinka šioje tvarkoje 6
nurodytas sąlygas ir reikalavimus, norėdamas
gauti mokesčių lengvatą, iki mokesčio mokėjimo termino pateikia Palangos miesto savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui
tvarkoje 6 nurodytus dokumentus. Prašymus
dėl mokesčių lengvatų nagrinėja Palangos
miesto savivaldybės ﬁzinių ir juridinių asmenų
mokesčių lengvatų prašymams nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti komisija.
Prašymai teikiami:
Bendrasis skyrius, 101 kabinetas
Vytauto g. 73, LT-00136 Palanga
Tel. (8 460) 41 406
Faksas (8 460) 40 217
El. paštas administracija@palanga.lt

3. Dalyvavimo parodoje, mugėje ar verslininkų misijoje išlaidų smulkaus ir vidutinio verslo subjektams
subsidijavimo tvarka (http://www.palanga.lt/index.php?1616567787)
4. Dalyvavimo mokymuose išlaidų smulkaus ir vidutinio verslo atstovams subsidijavimo tvarka
(http://www.palanga.lt/index.php?1616567787)

5. Nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo taisyklės (http://www.palanga.lt/index.php?-93863230)
6. Mokesčių lengvatų teikimo juridiniams asmenims tvarka (http://www.palanga.lt/index.php?-180971091)
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PREKYBA VIEŠOSIOSE VIETOSE.
LICENCIJŲ IR LEIDIMŲ
IŠDAVIMAS

NAKVYNĖS IR PUSRYČIŲ BEI TURISTINĖS
STOVYKLOS PASLAUGŲ TEIKIMO
PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO TVARKA9

Palangos miesto savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos rinkliavų
įstatymu, yra patvirtinusi viešųjų vietų išdėstymo schemą ir nustačiusi vietinę rinkliavą už
leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Palangos
mieste išdavimą7. Viešosiose vietose leidimai
prekiauti ar teikti paslaugas išduodami konkurso ir ne konkurso tvarka. Informacija apie
vykdomus konkursus, leidimų išdavimą, rinkliavos dydį ir jos sumokėjimą skelbiama savivaldybės interneto svetainėje bei teikiama
Administracijos Verslo ir turto skyriuje.

Palangos miesto savivaldybės administracija
išduoda Nakvynės ir pusryčių bei turistinės
stovyklos paslaugų teikimo pažymėjimus.
Nakvynės ir pusryčių paslaugą gali teikti ﬁziniai asmenys, turintys verslo liudijimą. Turistinės stovyklos paslaugas gali teikti ir juridiniai asmenys. Norėdamas gauti pažymėjimą,
nakvynės ir pusryčių ar turistinės stovyklos
paslaugos teikėjas turi atitikti tvarkoje 9 nurodytus reikalavimus ir administracijos Ekonominės plėtros skyriui pateikti paraišką bei
būtinus dokumentus.

Administracijos Verslo ir turto skyrius
išduoda licencijas ir leidimus:
‰ verstis mažmenine prekyba alkoholiniais
gėrimais ir tabako gaminiais;
‰ verstis mažmenine prekyba naftos
produktais;
‰ verstis didmenine ir mažmenine
suskystintų naftos dujų prekyba;
‰ verstis supirkti skirtų realizuoti netauriųjų
metalų laužo ir atliekų prekyba;
‰ prekiauti civilinėmis pirotechnikos
priemonėmis ir kt.

Informacija ir paraiškos teikiamos:
Ekonominės plėtros skyrius
Kęstučio g. 19, LT-00134 Palanga
Tel./faksas (8 460) 48 125
El. paštas turizmas@palanga.lt

Atmintinės8 apie licencijų ir leidimų išdavimą
yra skelbiamos savivaldybės interneto svetainėje www.palanga.lt.

PALANGOS MIESTO TVARKYMO IR
ŠVAROS TAISYKLĖS10

LEIDIMŲ ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS
SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO
TERITORIJOJE (GATVĖSE, AIKŠTELĖSE,
Palangos miesto savivaldybės taryba yra pa- ŽALIUOSIUOSE PLOTUOSE), ATITVERTI
tvirtinusi „Palangos miesto tvarkymo ir švaros JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ
taisykles“. Verslininkai privalo nuolat tvarkyti, JOJE, IŠDAVIMO TVARKA12
palaikyti švarą, šienauti ir prižiūrėti naudojamas, nuomojamas ir nuosavybės teise priklausančias bei priskirtas teritorijas. Žiemą laiku
valyti (kaupti) sniegą, barstyti smėlį, skaldelę
bei kitas sniegą ar ledą tirpdančias priemones
ir nukapoti ledą jiems priskirtuose plotuose.
Visi atliekų turėtojai privalo naudotis konteinerine atliekų surinkimo sistema bei vadovautis Palangos miesto savivaldybės tarybos patvirtintomis Atliekų tvarkymo taisyklėmis11.
Taip pat taisyklėse10 yra apibrėžti oro kokybės
gerinimo specialieji reikalavimai, reikalavimai paplūdimių tvarkymui, draudimai ir kt.
Informacija apie Palangos miesto tvarkymo ir
švaros taisykles10 yra skelbiama savivaldybės
interneto svetainėje bei teikiama Sanitarijos
inspekcijoje.
Informacija teikiama:
Sanitarijos inspekcija
Žvejų g. 47, LT-00133 Palanga
Tel. (8 460) 48 718
Faksas (8 460) 48 716
El. paštas sanitarija@palanga.lt

Administracijos Komunalinio ūkio skyrius
išduoda leidimus juridiniams asmenims, atliekantiems kasinėjimo darbus viešojo naudojimo teritorijoje bei atitveriantiems eismą.
Verslininkai, norėdami gauti leidimą, turi sumokėti nustatytą rinkliavos dydį13 ir Komunalinio ūkio skyriui pateikti tvarkoje12 nurodytus
dokumentus.

DĖL LEIDIMO KIRSTI, GENĖTI AR
PERTVARKYTI SAUGOTINUS ŽELDINIUS,
AUGANČIUS NE MIŠKO TERITORIJOJE
Verslininkai, norintys kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius jiems
priklausančioje teritorijoje, turi gauti savivaldybės administracijos leidimą. Administracijos Komunalinio ūkio skyrius išduoda leidimą
tik gavus užpildytą nustatytos formos prašymą14 .
Informacija, prašymai ir leidimai teikiami:
Komunalinio ūkio skyrius
Gintaro g. 33A, LT-00137 Palanga
Tel. (8 460) 48 714
El. paštas komunalinis@palanga.lt

Informacija teikiama:
Verslo ir turto skyrius, 207, 208 kabinetai
Gintaro g. 33A, LT-00137 Palanga
Tel. (8 460) 48 729
El. paštas verslas@palanga.lt

7. Prekybos viešosiose vietose taisyklės (http://www.palanga.lt/index.php?731233091)
8. Atmintinės apie licencijų išdavimą (http://www.palanga.lt/index.php?731233091)
9. Nakvynės ir pusryčių bei turistinės stovyklos paslaugų teikimo pažymėjimo išdavimo tvarka
(http://www.palanga.lt/index.php?993430197)

10. Palangos miesto tvarkymo ir švaros taisyklės (http://www.palanga.lt/index.php?1611626722)
11. Atliekų tvarkymo taisyklės (http://www.palanga.lt/index.php?1611626722)
12. Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, aikštėse, žaliuosiuose plotuose),
atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarka (http://www.palanga.lt/index.php?871933349)
13. Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse,
aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo nuostatai
(http://www.palanga.lt/index.php?871933349)
14. Prašymas leidimui kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje
(http://www.palanga.lt/index.php?871933349)
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LAIKINŲ PREKYBOS IR PASLAUGŲ
STATINIŲ IR ĮRENGINIŲ DERINIMO
TVARKA15

ADMINISTRACIJOS
ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS
SKYRIUS IŠDUODA:

Verslininkai, norintys statyti laikinus prekybos
ir paslaugų statinius ir įrenginius, privalo juos
suderinti su Administracijos Architektūros ir
urbanistikos skyriumi bei pateikti prašymą ir
šiuos dokumentus (2 egz.):
1. Žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ar naudojimo teisę patvirtinančius dokumentus.
2. Statinio bendraturčių sutikimą.
3. Pažymėjimą apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą statinį ir teises į jį arba Nekilnojamojo turto registro centro duomenų
banko išrašą.
4. Laikino įrenginio ar laikino statinio projektą.
Informacija apie laikinų statinių ir įrenginių
dokumentų pateikimo tvarką yra skelbiama
savivaldybės interneto svetainėje bei teikiama
Administracijos Architektūros ir urbanistikos
skyriuje.

1. Projektavimo sąlygų sąvadą17.
2. Planavimo sąlygų sąvadą detaliojo planavimo dokumentui rengti18 .
3. Statybos leidimus19.

LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ
REKLAMĄ IŠDAVIMO TAISYKLĖS16
Verslininkas, norintis įrengti išorinę reklamą Palangos miesto savivaldybės teritorijoje, privalo
turėti savivaldybės leidimą, kuris išduodamas
neilgesniam kaip 1 metų laikotarpiui. Už leidimą įrengti išorinę reklamą ant savivaldybei
priklausančio ar valdytojo teise valdomo turto
imama Palangos miesto savivaldybės tarybos
nustatyta rinkliava. Norintysis įsigyti leidimą,
Administracijos Architektūros ir urbanistikos
skyriui per Administracijos Bendrąjį skyrių pateikia prašymą ir šiose taisyklėse16 nurodytus
dokumentus.

Prašymai statybos leidimams priimami tik
pirmadieniais nuo 13.00 iki 16.30 val.
4. Leidimus leisti nugriauti statinį20 .
Architektūros ir urbanistikos skyrius
Gintaro g. 33A, LT-00137 Palanga
Tel. (8 460) 48 708
Faksas (8 460) 40 224
El. paštas architektas@palanga.lt

Administracijos
Architektūros ir urbanistikos skyriaus
lankytojų priėmimo laikas:

‰

‰
‰

‰
‰

Vedėjas, vyriausiasis architektas
antradieniais nuo 10.00 iki 12.00 val.
Vedėjo pavaduotojas
antradieniais nuo 9.00 iki 12.00 val.
penktadieniais nuo 9.00 iki 12.00 val.
Specialistai
antradieniais nuo 9.00 iki 12.00 val.
penktadieniais nuo 9.00 iki 12.00 val.

15. Laikinų prekybos ir paslaugų statinių ir įrenginių derinimo tvarka (http://www.palanga.lt/index.php?2000337539)
16. Leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimo taisyklės (http://www.palanga.lt/index.php?2000337539)
17. Projektavimo sąlygų sąvado rengimo tvarka ir prašymų formos (http://www.palanga.lt/index.php?2000337539)
18. Prašymų formos (http://www.palanga.lt/index.php?2000337539)
19. Prašymų išduoti statybos leidimą formos (http://www.palanga.lt/index.php?2000337539)
20. Prašymo leisti nugriauti statinį forma (http://www.palanga.lt/index.php?2000337539)

RENGINIŲ ORGANIZAVIMO
PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBEI
PRIKLAUSANČIOSE AR VALDYTOJO
TEISE VALDOMOSE VIEŠOJO
NAUDOJIMO TERITORIJOSE
TAISYKLĖS21
Norintys viešojoje vietoje organizuoti renginį
turi prašyti savivaldybės leidimo. Prašymas
– raštiškas organizatorių kreipimasis adresuojamas Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui ir pateikiamas Bendrajam
skyriui ne vėliau kaip 20 dienų iki renginio.
Leidimus renginiams išduoda Kultūros skyrius,
kai organizatoriai įvykdo jiems skirtus įpareigojimus ir patvirtina tai dokumentais, ne vėliau kaip 48 val. iki renginio, tačiau ne anksčiau
kaip 3 mėn. iki renginio. Už leidimo komerciniam renginiui išdavimą organizatoriai turi
sumokėti vietinę rinkliavą.
Renginius viešosiose vietose koordinuoja
ir informaciją teikia:
Kultūros skyrius
Vytauto g. 21, LT-00135 Palanga
Tel./faksas (8 460) 48 557
El. paštas kultura@palanga.lt
Prašymai teikiami:
Bendrasis skyrius, 101 kabinetas
Vytauto g. 73, LT-00136 Palanga
Tel. (8 460) 41 406
Faksas (8 460) 40 217
El. paštas administracija@palanga.lt

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
TRIUKŠMO PREVENCIJOS VIEŠOSIOSE
VIETOSE TAISYKLĖS22
Palangos miesto savivaldybės teritorijoje verslininkai privalo laikytis triukšmo prevencijos
viešosiose vietose taisyklių reikalavimų. Laikinose ir stacionariose prekybos ar paslaugų
teikimo vietose lauko garsinę informaciją ir
(ar) reklamą 8.00–21.00 val. galima naudoti
taip, kad prekyvietėje bendras gatvės fonas
neviršytų teisės aktais nustatytų normų. Laikinose prekybos vietose 21.00–8.00 val. naudoti
garsinę informaciją ir reklamą draudžiama.
Viešosiose vietose nuo 24.00 iki 6.00 val. yra
draudžiama leisti muziką, groti muzikiniais
instrumentais. Nuo 6.00 iki 24.00 val. leidžiama be specialios garso stiprinimo aparatūros muzikuoti lauke prie viešojo maitinimo,
pramogų įrenginių tik tiek, kiek tai netrikdo
kitų asmenų ramybės, poilsio, miego ar įprasto darbo. Statybos darbai (išskyrus avarijų
likvidavimą), kurie skleidžia triukšmą ir sukelia
gyventojų nepasitenkinimą, darbo dienomis ir
šeštadieniais gali būti vykdomi 8.00–21.00 val.
Taip pat taisyklėse22 yra apibrėžti triukšmo valdytojų teisės ir pareigos, jų atsakomybė ir kontrolė bei kt. Informacija apie Palangos miesto
savivaldybės triukšmo prevencijos viešosiose
vietose taisykles22 yra skelbiama savivaldybės
interneto svetainėje bei teikiama Sanitarijos
inspekcijoje.
Informacija teikiama:
Sanitarijos inspekcija
Žvejų g. 47, LT-00133 Palanga
Tel. (8 460) 48 718
Faksas (8 460) 48 716
El. paštas sanitarija@palanga.lt

21. Renginių organizavimo Palangos miesto savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo
naudojimo teritorijose taisyklės (http://www.palanga.lt/index.php?-1262804430)
22. Palangos miesto savivaldybės triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklės
(http://www.palanga.lt/index.php?1611626722)

9

2007

PALANGOS DARBO BIRŽA
(Vytauto g. 63, LT-00134 Palanga)

informuoja ir konsultuoja darbdavius ir
ieškančius darbo;
‰ registruoja ir skelbia laisvas darbo vietas;
‰ parenka darbuotojus pagal darbdavių
keliamus kvaliﬁkacinius reikalavimus;
‰ tarpininkauja įdarbinant;
‰ organizuoja aktyvios darbo rinkos politikos
priemones:
- bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo
(dirbančiųjų) darbuotojų profesinį
mokymą,
- bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo
darbuotojų neformalų švietimą,
- remiamąjį įdarbinimą (įdarbinimą subsidijuojant, darbo įgūdžių įgijimo rėmimą,
viešuosius darbus),
- paramą darbo vietoms steigti (darbo vietų
steigimo subsidijavimą, vietinių
užimtumo iniciatyvų projektų
įgyvendinimą, savarankiško užimtumo
rėmimą),
- darbo rotaciją;
‰ tarpininkauja įsidarbinant užsienyje;
‰ suteikia galimybę ieškantiems darbo asmenims savarankiškai ieškoti laisvų darbo vietų
kompiuterių pagalba.
PA L A N G O S D A R B O B I R Ž A

‰
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Palangos darbo biržos darbuotojai pagal
Jūsų keliamus reikalavimus gali parinkti
darbuotojus nuolatiniam bei terminuotam
(sezoniniam) darbui Jūsų įstaigoje

Apie laisvas darbo vietas ir reikalavimus
darbuotojams galite pranešti:
‰
‰
‰
‰
‰
‰

telefonais: (8 460) 49 066, 49 112,
8 700 55 155
faksu (8 460) 490 57
paštu Vytauto g. 63, LT-00134 Palanga
el. paštu: Ramune.Reivytiene@ldb.lt,
Rasa.Piekiene@ldb.lt
apsilankius Darbo biržoje Vytauto g. 63,
Palanga; 2 ir 6 kabinetai
internete adresu
www.ldb.lt/LDBPortal/Pages/Services.aspx

PALANGOS DARBO BIRŽA KVIEČIA
DALYVAUTI AKTYVIOS DARBO RINKOS
POLITIKOS PRIEMONĖSE IR UŽIMTUMO
RĖMIMO PROGRAMOSE
Informacija apie priemones ir programas
Palangos darbo biržoje teikiama:
‰

Profesinis mokymas

‰

Darbo įgūdžių įgijimas
Tel. (8 460) 48 450
El. paštas Tomas.Višinskis@ldb.lt
7 kabinetas

‰

Viešieji darbai

‰

Įdarbinimas subsidijuojant

‰

Parama darbo vietoms steigti

‰

Savarankiško užimtumo rėmimas

‰

Darbo rotacija
Tel. (8 460 ) 49 099
El. paštas Lilija.Zelviene@ldb.lt
1 kabinetas
Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai

Laisvas darbo vietas galite skelbti:
‰
‰

ATVIRAI – įmonės pavadinimas skelbiamas
viešai
UŽDARAI – įmonės pavadinimas
neskelbiamas

‰

Naujos elektroninės paslaugos
darbdaviams
Tel. (8 460) 49 112
El. paštas Ramune.Reivytiene@ldb.lt
2 kabinetas ir
Tel. (8 460) 49 066
El. paštas Rasa.Piekiene@ldb.lt
6 kabinetas

‰

EURES paslaugos
Tel. (8 460) 49 066
El. paštas Darius.Cesnavicius@ldb.lt
6 kabinetas

‰

Grupės darbuotojų atleidimo atveju
Tel. (8 460) 49 066
El. paštas Rasa.Piekiene@ldb.lt
6 kabinetas

Jums pageidaujant, galime:
atrinkti kandidatus laisvai darbo vietai užimti bei organizuoti susitikimus su kandidatais
Darbo biržoje;
‰ informaciją apie laisvas darbo vietas paskelbti Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje, savarankiškos informacijos paieškos sistemoje, EURES darbo vietų duomenų bazėje,
informacijos ir konsultacijos, jaunimo, darbo
centruose.
Pranešdami apie laisvas darbo vietas, prašome
informuoti, ar Jūs sutinkate, kad duomenys
būtų skelbiami Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje.
‰

Smulkesnę informaciją apie Darbo biržos vykdomas aktyvios darbo rinkos politikos
priemones ir užimtumo rėmimo programas Jūs galite rasti Lietuvos darbo biržos
interneto svetainėje www.ldb.lt

‰
‰

Socialinės įmonės
Tel. (8 460) 49 099
El. paštas Roma.Mazutiene@ldb.lt
1 kabinetas

Smulkesnę informaciją apie Darbo biržos vykdomas aktyvios darbo rinkos politikos
priemones ir užimtumo rėmimo programas Jūs galite rasti Lietuvos darbo biržos
interneto svetainėje www.ldb.lt

11

Palangos miesto savivaldybės
mero priėmimo laikas:
‰ pirmadieniais nuo 14.00 iki 16.30 val.
Palangos miesto savivaldybės mero
pavaduotojų priėmimo laikas:
‰ antradieniais nuo 14.00 iki 16.00 val.
Palangos miesto
savivaldybės administracija
Vytauto g. 73, LT-00134 Palanga
Tel. (8 460) 49 705
Faksas (8 460) 40 217
El. paštas administracija@palanga.lt

Palangos miesto savivaldybės
Administracijos direktoriaus
priėmimo laikas:
‰ antradieniais nuo 15.00 iki 17.00 val.
Dėl priėmimo registruotis
pas sekretorę arba
tel. (8 460) 48 705
Vytauto g. 73
LT-00134 Palanga

Šventosios seniūno priėmimo laikas:
pirmadieniais nuo 15.00 iki 17.00 val.
‰ trečiadieniais nuo 9.00 iki 12.00 val.
‰

www.palanga.lt

Dėl priėmimo registruotis
tel. (8 460) 45 257
Šventosios seniūnija
Šventosios g. 14
LT-00134 Palanga
Faksas (8 460) 45 004
El. paštas seniunija@palanga.lt

