PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
6-OJO ŠAUKIMO 33-ASIS POSĖDIS
SPRENDIMAS
DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS, MERO IR
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2008 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ
2009 m. gegužės 7 d. Nr. T2-80
Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 551049; 2008, Nr. 113-4290) 12 straipsnio 2 dalimi, 20 straipsnio 7 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 9 ir
10 punktais ir Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos
miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 19 d. sprendimu Nr. T2-3, 2 skirsnio 9.35 punktu,
3 skirsnio 11 punktu ir 11 skirsnio 96 punktu, Palangos miesto savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:
Pritarti pridedamoms:
1. Palangos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. veiklos ataskaita.
2. Palangos miesto savivaldybės mero 2008 m. veiklos ataskaita.
3. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 metų veiklos
ataskaita.

Meras

Vytautas Stalmokas

PRITARTA
Palangos miesto savivaldybės tarybos
2009 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T2-80
1 punktu
PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. VEIKLOS
ATASKAITA
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi
bei Palangos miesto savivaldybės Tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto
savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 19 d. sprendimu Nr. T2-3, 3 skirsnio 11 punktu,
savivaldybės bendruomenei viešai atsiskaitoma už Palangos miesto savivaldybės tarybos 2008
metų veiklą. Ataskaitą savivaldybės tarybos vardu pateikia savivaldybės meras.
Taryba
Taryba yra atstovaujamoji institucija, įgyvendinanti savivaldos teisę teritorijos
administraciniame vienete – Savivaldybėje. Tarybą sudaro pagal Lietuvos Respublikos
savivaldybių tarybų rinkimų įstatymą išrinktas 21 Tarybos narys.
Tarybos, jos sudarytų institucijų ir atskirų Tarybos narių veikla 2008 metais buvo
įgyvendinama laikantis Savivaldybės tarybos veiklos reglamento.
2008 metų pradžioje Savivaldybės taryboje dirbo septynių politinių partijų atstovai.
Tarybos sudėtis pagal partijų turimų mandatų skaičių buvo tokia:
Liberalų ir centro sąjunga:
Remigijus Alvydas Kirstukas, Rimantas Garolis, Vytautas Stalmokas, Laimutė
Ežerinskienė, Arvydas Martinkėnas, Saulius Simė, Eugenijus Simutis, Danius Puodžius.
Tėvynės Sąjunga:
Pranas Žeimys, Dainius Želvys, Mindaugas Skritulskas, Šarūnas Vaitkus.
Liberalų demokratų partija:
Salvijus Jodka, Marytė Vačerskienė.
Lietuvos socialdemokratų partija:
Viktoras Pivrikas.
Krikščionys demokratai:
Sondra Kulikauskienė, Vaidas Šimaitis.
Naujoji Sąjunga (Socialliberalai):
Edmundas Krasauskas.
Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga:
Marija Ulbienė.
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis:
Rimantas Antanas Mikalkėnas.
Nepartinė:
Salomėja Slaboševičienė.
Tarybos politinę daugumą sudarė 14 Tarybos narių, atstovaujančių 5 partijas Liberalų ir centro partiją, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdį, Krikščionis demokratus, Lietuvos
socialdemokratų partiją ir Naująją Sąjungą (Socialliberalai).
Palangos miesto savivaldybės meru metų pradžioje buvo Remigijus Alvydas
Kirstukas. Pateikus atsistatydinimo pareiškimą nuo birželio 1 dienos Remigijus Alvydas Kirstukas
iš mero pareigų atleistas. Gegužės 29 d. tarybos posėdyje miesto savivaldybės meru vienbalsiai
išrinktas Tarybos narys Vytautas Stalmokas.
Mero pavaduotojais 2008 metais buvo tarybos nariai Rimantas Garolis ir Edmundas
Krasauskas.
Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriumi 2008 metais dirbo
Valerijus Kuznecovas. Administracijos direktoriaus pavaduotojais metų pradžioje dirbo Bronius
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Martinkus ir Arūnas Pranckevičius. Sausio 31 d. taryba, pačiam prašant dėl perėjimo dirbti į kitą
darbą, atleido Arūną Pranckevičių iš užimamų pareigų.
2008 metais du kartus keitėsi politinės daugumos sudėtis: iš daugumos pasitraukus
Tarybos narei Salomėjai Slaboševičienei, valdančiąją daugumą sudarė 13 Tarybos narių,
atstovaujančių 5 partijas (Tarybos daugumos gegužės 28 d. koalicinė sutartis). Nuo spalio mėnesio
prie valdančiosios daugumos prisidėjo partijos Tvarka ir teisingumas narės Marytė Vačerskienė ir
Nijolė Petkutė. Metų pabaigoje Tarybos politinę daugumą sudarė 15 Tarybos narių,
atstovaujančių 5 partijas - Liberalų ir centro sąjungą, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdį,
Lietuvos socialdemokratų partiją, Naująją Sąjungą (Socialliberalai), partiją Tvarka ir teisingumas ir
vieną buvusios Lietuvos krikščionių demokratų partijos narį (Tarybos daugumos spalio 31 d.
koalicinė sutartis).
Susijungus Tėvynės sąjungos ir Lietuvos krikščionių demokratų partijoms (gegužės
17 d.) tarybos narė Sondra Kulikauskienė iš Krikščionių demokratų partijos perėjo į Liberalų ir
centro sąjungą.
2008 metais keitėsi ir savivaldybės Tarybos personalinė sudėtis.
Liepos 15 dieną staiga mirus ilgamečiam miesto savivaldybės Tarybos (4-ojo, 5-ojo
6-ojo šaukimų) nariui Salvijui Jodkai pagal partijos Tvarka ir teisingumas keltų kandidatų sąrašą
nuo rugpjūčio 28 dienos savivaldybės Tarybos nare išrenkama Nijolė Petkutė.
Spalio 26 d. Tarybos narį Praną Žeimį išrinkus į Lietuvos Respublikos Seimą ir jam
atsistatydinus iš Tarybos nario pareigų, pagal Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų
partijos keltų kandidatų sąrašą nuo lapkričio 27 dienos savivaldybės Tarybos nariu išrenkamas
Giedrius Šatkauskas.
Lapkričio 27 dieną šeši miesto savivaldybės Tarybos nariai pasiskelbė Palangos miesto
savivaldybės Tarybos mažuma:
Tėvynės sąjungos – Lietuvos Krikščionių demokratų partija:
Dainius Želvys, Šarūnas Vaitkus, Mindaugas Skritulskas, Giedrius Šatkauskas.
Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga:
Marija Ulbienė.
Nepartinė:
Salomėja Slaboševičienė.
2008 metais Palangos miesto savivaldybės tarybos nariai parengė ir pateikė
šiuos Tarybos sprendimų projektus:
Vytautas Stalmokas:
- Dėl Tarybos 2007 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T2-332 pakeitimo.
- Dėl nekilnojamo turto Palangos miesto savivaldybėje, Vytauto g. 170, perėmimo.
- Dėl kontrolės komiteto pirmininko ir jo pavaduotojo skyrimo.
- Dėl Tarybos 2007 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. T2-315 pakeitimo.
Rimantas Garolis:
- Dėl specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo nuostatų
patvirtinimo ir fondo tarybos sudarymo.
- Dėl gelbėjimo paslaugos.
- Dėl Palangos miesto sodininkų bendrijų specialiosios rėmimo programos
patvirtinimo.
- Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programų ir ataskaitų
nagrinėjimo ir išvadų dėl jų teikimo klausimų priskyrimo savivaldybės administracijos direktoriaus
kompetencijai.
- Dėl viešosios įstaigos „Kunigiškės“ likvidavimo.
- Dėl 2008-2010 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio
veiklos plano Komunalinio ūkio programos (Nr.06) pakeitimo ir papildymo.
Edmundas Krasauskas:
- Dėl Palangos miesto savivaldybės peticijų komisijos ir peticijų komisijos nuostatų
tvirtinimo.
- Dėl Palangos miesto savivaldybės kovos su korupcija programos ir priemonių plano
patvirtinimo.
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- Dėl Tarybos 2007 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. T2-315 pakeitimo.
- Dėl Tarybos 2008 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-34 pakeitimo.
- Dėl Tarybos 2007 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T2-10 pakeitimo.
- Dėl Tarybos 2007 m. rugsėjo 13 d. sprendimo Nr. T2-182 pakeitimo.
- Dėl Tarybos 2008 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-34 pakeitimo.
- Dėl Tarybos 2007 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. T2-56 pakeitimo.
- Dėl Tarybos 2007 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T2-11 pakeitimo.
- Dėl Tarybos 2007 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T2-10 pakeitimo.
- Dėl Tarybos 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-221 „Dėl Palangos miesto
savivaldybės visuomeninės eismo saugumo komisijos darbo nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo
netekusiu galios.
- Dėl Palangos miesto savivaldybės komisijos kovai su korupcija nuostatų pakeitimo.
- Dėl Palangos miesto savivaldybės teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio
vertinimo metodikos patvirtinimo.
- Dėl Tarybos 2007 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T2-10 pakeitimo.
- Dėl Tarybos 2007 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. T2-53 pakeitimo.
Remigijus Alvydas Kirstukas:
- Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos vadovų pavadavimo.
- Dėl mokesčių lengvatų.
- Dėl UAB „Pinus Proprius“ valstybinės žemės nuomos mokesčio sumažinimo.
- Dėl mokesčių lengvatų.
Salomėja Slaboševičienė:
- Dėl Palangos miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos
2006-2012 metams bendrojo plano pakeitimo.
Saulius Simė:
- Dėl uždarosios akcinės bendrovės ”Palangos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo
ir nuotekų tvarkymo kainų nustatymo.
Arvydas Martinkėnas:
- Dėl Tarybos 2007 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. T2-56 pakeitimo.
- Dėl Tarybos 2007 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. T2-56 pakeitimo.
Marytė Vačerskienė:
- Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos etikos komisijos veiklos nuostatų
tvirtinimo.
Vaidas Šimaitis:
- Dėl nepritarimo žemės sklypo Ronžės g. 3A, Palangoje detaliojo plano rengimui.
- Dėl nepritarimo žemės sklypo Liepojos pl. 21, Palangoje detaliojo plano rengimui.
- Dėl nepritarimo žemės sklypo Liepojos pl. 23, Palangoje detaliojo plano rengimui.
Iš viso 2008 metais tarybos nariai parengė ir pateikė 37 Tarybos sprendimų projektus.
2008 metais tarybos nariai pateikė Merui ir Administracijos darbuotojams
paklausimus:
Prano Žeimio 2008-04-28 paklausimai:
- Dėl UAB „Palangos butų ūkis“ renkamų mokesčių panaudojimo.
- Dėl Palangos miesto savivaldybės institucijų vadovų, Tarybos ir visų Palangos
miesto gyventojų visuotinio susirinkimo organizavimo.
- Dėl šilumos pirkimo – pardavimo sutarčių pagal šilumos ūkio įstatymą ir šilumos
tiekimo vartojimo taisyklių reikalavimus atnaujinimo.
- Dėl Palangos miesto gyventojų dvigubo apmokestinimo „gyvatuko“ mokesčiu.
Daniaus Puodžiaus 2008-06-18 paklausimas:
- Dėl Palangos miesto bendrojo plano sprendinių.
Prano Žeimio 2008-09-17 paklausimai:
- Dėl atsakomybės už gadinamą ir grobiamą valstybės turtą, kurį patikėjimo teise
valdo VšĮ „Kunigiškės“.
- Dėl VšĮ „Kunigiškės“ teisiniu pagrindu priklausančio Palangos miesto savivaldybės
Tarybai ar administracijai turto dalies.
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- Dėl sprendimų (įsakymų), kuriais UAB „Palangos komunalinis ūkis“ įpareigotas
atlikti darbus VšĮ „Kunigiškės“ teritorijoje.
Prano Žeimio 2008-10-15 paklausimai:
- Dėl Palangos miesto centrinės dalies specialiojo paminklosauginio plano viešųjų
svarstymų.
- Dėl Palangos miesto centrinės dalies specialiojo paminklosauginio plano originalo.
- Dėl Palangos miesto centrinės dalies specialiojo paminklosauginio plano
įregistravimo.
Salomėjos Slaboševičienės 2008-10-30 paklausimas:
- Dėl ugdymo proceso organizavimo Palangos senojoje gimnazijoje pažeidimų.
Tarybos nariai teikė Tarybai pasiūlymus:
Daniaus Puodžiaus pasiūlymai:
- Dėl gatvių naujuose kvartaluose laikinos dangos ir lietaus vandens nuvedimo
(2008-01-24).
- Dėl gyvenamajai statybai skiriamų teritorijų sumažinimo bendrajame plane ir
numatymo bei išryškinimo teritorijų, kuriose būtų vystomos profilaktinės gydomosios, poilsinės,
pramoginės bazės ir rekreaciniai žalieji plotai (2008-02-25).
- Dėl bendrojo plano sprendinių detalesnio išnagrinėjimo su Aplinkos, Ūkio,
Sveikatos apsaugos, Susisiekimo, Švietimo ministerijomis ir kitomis suinteresuotomis žinybomis,
turinčiomis įtakos Palangos kurorto šiandieniniam ir perspektyviniam ekonominiam gyvenimui
(2008-02-25).
Dainiaus Želvio pasiūlymas:
- Dėl Palangos miesto savivaldybės 2008 metų biudžeto projekto (2008-02-08).
Arvydo Martinkėno pasiūlymas:
- Dėl Palangos miesto savivaldybės 2008 metų biudžeto projekto (2008-02-14).
Tarybos nariai teikė Tarybai pareiškimus:
Šarūno Vaitkaus 2008-02-14 pareiškimas:
- Dėl Palangos miesto mero pavaduotojo R. Garolio veiksmų.
Prano Žeimio, Dainiaus Želvio, Šarūno Vaitkaus, Mindaugo Skritulsko 2008-05-28
pareiškimas:
- Dėl Tėvynės sąjungos frakcijos pavadinimo pakeitimo.
Šarūno Vaitkaus, Dainiaus Želvio, Giedriaus Šatkausko, Mindaugo Skritulsko 200812-05 pareiškimas:
- Dėl Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos sudėties
pasikeitimo.
Dainiaus Želvio, Šarūno Vaitkaus, Mindaugo Skritulsko, Giedriaus Šatkausko,
Marijos Ulbienės, Salomėjos Slaboševičienės 2008-11-27 pareiškimas:
- Dėl pasiskelbimo politine mažuma.
Tarybos nariai teikė Tarybai prašymus:
Sauliaus Simės, Arvydo Martinkėno 2008-06-02 prašymas:
- Dėl neeilinio Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdžio sušaukimo.
Salomėjos Slaboševičienės 2008-06-05 prašymas:
- Dėl Švietimo, kultūros ir sporto komiteto nutarimo, dėl naujo komiteto pirmininko
išrinkimo, atšaukimo.
Mindaugo Skritulsko, Šarūno Vaitkaus, Prano Žeimio, Dainiaus Želvio 2008-11-07
prašymas:
- Dėl Dainiaus Želvio delegavimo nuo Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių
demokratų frakcijos į Kontrolės komiteto pirmininkus.
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Tarybos narių posėdžių lankomumo suvestinė
1 lentelė

Eil.
Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Praleistų posėdžių skaičius
(pateisinama
priežastis)
Laimutė Ežerinskienė
1
Rimantas Garolis
0
Salvijus Jodka
1
Remigijus Alvydas Kirstukas
2
Edmundas Krasauskas
0
Sondra Kulikauskienė
2
Arvydas Martinkėnas
1
Rimantas Antanas Mikalkėnas 1
Nijolė Petkutė
0
Viktoras Pivrikas
1
Danius Puodžius
1
Saulius Simė
1
Eugenijus Simutis
0
Mindaugas Skritulskas
1
Salomėja Slaboševičienė
0
Vytautas Stalmokas
0
Giedrius Šatkauskas
0
Vaidas Šimaitis
0
Marija Ulbienė
1
Marytė Vačerskienė
0
Šarūnas Vaitkus
0
Pranas Žeimys
0
Dainius Želvys
1
Pavardė, vardas

Praleistų posėdžių skaičius
(nepateisinama
priežastis)

Bendras praleistų posėdžių
skaičius

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
1
2
0
2
1
1
0
1
1
1
0
2
0
0
0
0
1
0
0
0
1

Bendras Tarybos posėdžių lankomumas buvo geras – 40 % posėdžių dalyvavo visi
Tarybos nariai, praleista apie 5 % posėdžių. Visi Tarybos nariai, išskyrus vieną atvejį, posėdžius
praleido dėl pateisinamų priežasčių. Daugiau kaip pusė (11) tarybos narių nepraleido nė vieno
posėdžio, po 2 posėdžius praleido trys Tarybos nariai.
Tarybos posėdžiai yra vieši, gyventojai informuojami apie juos Reglamento nustatyta
tvarka. 2008 metais įvyko 14 Tarybos posėdžių. Vienas posėdis (lapkričio 27 d.) buvo atidėtas
nuo spalio 1 d. įsigalėjus naujam Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymui, kuris įnešė eilę
pakeitimų tarybos posėdžio dienotvarkės sudaryme. Įvykusiuose posėdžiuose buvo apsvarstyti 396
sprendimų projektai, iš jų 352 (89 %) projektams pritarta ir priimti atitinkami sprendimai.
Posėdžių metu buvo teikiama 15 papildomų Tarybos sprendimų projektų. Iš posėdžių
darbotvarkių buvo išbraukti 27 Tarybos sprendimų projektai.
Informacija apie Tarybos posėdžius, svarstytus sprendimų projektus
ir priimtus sprendimus
2 lentelė

Metai
2003
2004
2005

Įvykusių
posėdžių
skaičius
20
20
19

Svarstytų klausimų
skaičius

Priimtų Tarybos
sprendimų skaičius

251
343
296

231
333
282

6
2006
2007
2008

15
16
14

394
473
396

364
451
352

Informacija apie Tarybos posėdžius, svarstytus sprendimų projektus ir priimtus
sprendimus
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Svarstytų klsusimų skaičius

2007

2008

Priimtų tarybos sprendimų skaičius

1 pav. Palyginamoji 2003–2008 metais įvykusių Tarybos posėdžių ir priimtų sprendimų skaičiaus lentelė

2008 metais veikė viena Tarybos frakcija. 2008 m. pradžioje frakcijos sudėtis:
Tėvynės sąjungos frakcija

Dainius Želvys, frakcijos pirmininkas
Mindaugas Skritulskas
Šarūnas Vaitkus
Pranas Žeimys

Susijungus Tėvynės sąjungos ir Lietuvos krikščionių demokratų partijoms (gegužės
17 d.) miesto savivaldybės tarybos Tėvynės sąjungos frakcija pakeitė pavadinimą į Tėvynės
sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakciją (sutrumpintai –TS-LKD).
2008 m. spalio 26 d. Tarybos narį Praną Žeimį išrinkus Lietuvos Respublikos Seimo
nariu, į jo vietą atėjo Giedrius Šatkauskas ir Tėvynės sąjungos – Lietuvos Krikščionių demokratų
frakcijos sudėtis pasikeitė:
Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių Mindaugas
Skritulskas,
frakcijos
demokratų frakcija
pirmininkas
Giedrius Šatkauskas, pirmininko pavaduotojas
Šarūnas Vaitkus
Dainius Želvys
Tarybos komitetai
Tarybos nariai savo įgaliojimus vykdo svarstydami ir spręsdami klausimus tarybos,
komitetų bei komisijų posėdžiuose, frakcijų ir grupių pasitarimuose.
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Švietimo,
kultūros ir
sporto

Turizmo,
sveikatos ir
socialinės
apsaugos

Ekonomikos
ir finansų
TARYBOS
KOMITETAI

Statybos ir
miesto ūkio

Kontrolės

2 pav. Savivaldybės tarybos komitetai

3 lentelė

Komiteto pavadinimas
Ekonomikos ir finansų
Statybos ir miesto ūkio
Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos
Švietimo, kultūros ir sporto
Kontrolės
Iš
viso:

Posėdžių skaičius
2007 m.
28
31
17
28
4
108

Posėdžių skaičius
2008 m.
38
33
24
29
4
128

8
3%

16%

26%

26%
29%

Ekonomikos ir finansų komitetas

Statybos ir miesto ūkio komitetas

Šviešimo, kultūros ir sporto komitetas

Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas

Kontrolės komitetas

3 pav. Komitetų posėdžių skaičius procentais 2007 m.

3%
19%

30%

22%
26%

Ekonomikos ir finansų komitetas

Statybos ir miesto ūkio komitetas

Šviešimo, kultūros ir sporto komitetas

Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas

Kontrolės komitetas

4 pav. Komitetų posėdžių skaičius procentais 2008 m.

Ekonomikos ir finansų komitetas iš viso posėdžiavo 38 kartus. Svarstyti 236
Tarybos sprendimų projektai, iš kurių 226 buvo pritarta, pateiktos Komiteto išvados. Tarybos narį,
Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininką Vytautą Stalmoką išrinkus miesto meru nuo birželio
27 dienos jį pakeitė Tarybos narys Remigijus Alvydas Kirstukas.
Statybos ir miesto ūkio komitetas iš viso posėdžiavo 33 kartus. Svarstyti 272
Tarybos sprendimų projektai, iš kurių 220 pritarta.
Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas iš viso posėdžiavo 17
kartų. Svarstyti 54 Tarybos sprendimų projektai, iš kurių 49 pritarta. Tarybos nariui Salvijui
Jodkai mirus, nuo rugpjūčio 28 dienos komitete pradėjo dirbti nauja tarybos narė Nijolė Petkutė.
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Švietimo, kultūros ir sporto komitetas iš viso posėdžiavo 29 kartus. Svarstytas
131 Tarybos sprendimų projektas, iš kurių 123 pritarta. Nuo birželio 3 dienos komiteto
pirmininku vietoj Salomėjos Slaboševičienės išrinktas Švietimo, kultūros ir sporto komiteto narys
Saulius Simė, nuo lapkričio 19 dienos – komiteto narė Marytė Vačerskienė.
Kontrolės komitetas iš viso posėdžiavo 4 kartus. Priimti 9 sprendimai. Tarybos
nariui Salvijui Jodkai mirus, nuo rugpjūčio 28 dienos komitete pradėjo dirbti nauja tarybos narė
Nijolė Petkutė. Vadovaujantis naujo Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio
3 dalimi tarybos mažumos (opozicijos) siūlymu nuo gruodžio 5 dienos Kontrolės komiteto
pirmininku vietoj Sondros Kulikauskienės taryba paskyrė Dainių Želvį, pavaduotoja, mero
siūlymu, paskirta Sondra Kulikauskienė.
Komitetų narių dalyvavimas posėdžiuose:
Ekonomikos ir finansų:
Vytautas Stalmokas iš 19 Komiteto posėdžių dalyvavo 16.
Remigijus Alvydas Kirstukas iš 19 dalyvavo 19.
Edmundas Krasauskas iš 38 dalyvavo 33.
Eugenijus Simutis iš 38 dalyvavo 37.
Marija Ulbienė iš 38 dalyvavo 22.
Mindaugas Skritulskas iš 38 dalyvavo 20.
Švietimo, kultūros ir sporto:
Salomėja Slaboševičienė iš 29 dalyvavo 26.
Saulius Simė iš 29 dalyvavo 22.
Marytė Vačerskienė iš 29 dalyvavo 28.
Arvydas Martinkėnas iš 29 dalyvavo 26.
Pranas Žeimys iš 25 dalyvavo 16.
Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos:
Viktoras Pivrikas iš 24 dalyvavo 20.
Laimutė Ežerinskienė iš 24 dalyvavo 19.
Salvijus Jodka iš 19 dalyvavo 15.
Sondra Kulikauskienė iš 24 dalyvavo 20.
Šarūnas Vaitkus iš 24 dalyvavo 7.
Nijolė Petkutė iš 5 dalyvavo 5.
Statybos ir miesto ūkio:
Vaidas Šimaitis iš 33 dalyvavo 32
Rimantas Garolis iš 33 dalyvavo 29.
Danius Puodžius iš 33 dalyvavo 26.
Rimantas Antanas Mikalkėnas iš 33 dalyvavo 22.
Dainius Želvys iš 33 dalyvavo 22.
Kontrolės:
Sondra Kulikauskienė iš 4 dalyvavo 4.
Dainius Želvys iš 4 dalyvavo 4.
Salvijus Jodka iš 3 dalyvavo 3.
Edmundas Krasauskas iš 4 dalyvavo 3.
Rimantas Antanas Mikalkėnas iš 4 dalyvavo 4.
Eugenijus Simutis iš 4 dalyvavo 4.
Salomėja Slaboševičienė iš 4 dalyvavo 4.
Marija Ulbienė iš 4 dalyvavo 1.
Nijolė Petkutė iš 1 dalyvavo 1.

10
Tarybos narių mokymai
Palangos miesto savivaldybės tarybos nariai 2008 metais dalyvavo 34 įvairiuose
renginiuose, konferencijose, kongresuose, seminaruose, susitikimuose:
Vytautas Stalmokas – 7, Edmundas Krasauskas – 8, Rimantas Garolis – 3, Remigijus
Alvydas Kirstukas – 5, Arvydas Martinkėnas – 5, Laimutė Ežerinskienė – 1, Danius Puodžius – 1,
Salvijus Jodka – 1, Rimantas Antanas Mikalkėnas – 1, Salomėja Slaboševičienė – 1, Marytė
Vačerskienė – 1.
Dalyvavimą dažniausiai apsprendė užimamos pareigos ir kuruojamos sritys.
Pagal ekonominės plėtros programą, 2008-07-01 UAB „Ekonominės konsultacijos ir
tyrimai“ Palangoje organizuotame strateginio planavimo mokyme dalyvavo 9 Palangos miesto
savivaldybės tarybos nariai: Rimantas Garolis, Salvijus Jodka, Remigijus Alvydas Kirstukas,
Edmundas Krasauskas, Arvydas Martinkėnas, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Salomėja
Slaboševičienė, Vytautas Stalmokas, Marytė Vačerskienė.
Vytautas Stalmokas 2008-04-28 Jūrmaloje, Latvijos Respublikoje, dalyvavo 2-ojoje
tarptautinėje Latvijos kurortų konferencijoje; 2008-11-28 Druskininkuose dalyvavo Nacionalinės
kurortų asociacijos organizuotoje konferencijoje „Kurortologijos tyrimų kryptys ir pasiekimai
Lietuvoje ir užsienyje“, 2008-11-07 Vilniuje dalyvavo konferencijoje, skirtoje svarbiausioms šalies
inovacijų aktualijoms apžvelgti.
Vytautas Stalmokas ir Edmundas Krasauskas 2008-08-08 dalyvavo Kaliningrade,
Rusijos Federacijoje, Kaliningrado regioninio turizmo informacijos bei švietimo centro
organizuotuose renginiuose.
Vytautas Stalmokas ir Šarūnas Vaitkus 2008-10-02 vyko į Vilnių dalyvauti parodos
„Miestas. Nekilnojamasis turtas 2008” metu organizuotame antrajame Urbanistiniame forume.
Vytautas Stalmokas ir Remigijus Alvydas Kirstukas 2008-10-13 dalyvavo Palangoje
vykusiame Nacionalinės kurortų asociacijos kartu su Europos kurortų asociacija (ESPA)
organizuotame tarptautiniame talasoterapijos seminare „Talasoterapija – naujas pasiūlymas Baltijos
šalių sveikatos turizmui“.
Edmundas Krasauskas 2008-01-17 dalyvavo konferencijoje Šiauliuose „Regioninio
bendradarbiavimo patirtis ir perspektyvos Lietuvos ir Latvijos pasienyje“, 2008-01-26 dalyvavo
Punske ir Seinuose, Lenkijos Respublikoje, Lietuvių dienų, skirtų Lietuvos valstybės atkūrimo 90čiui, renginiuose, 2008-09-11 Jūrmaloje, Latvijos Respublikoje dalyvavo Jūrmalos miesto tarybos
organizuotoje miestų dvynių konferencijoje „Jūrmalos ir užsienio partnerių pasikeitimas patirtimi
turizmo plėtros srityje“, 2008-09-23 Palangoje dalyvavo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų
tarnybos Klaipėdos valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio viršininko L. Barišausko
organizuotame seminare korupcijos prevencijos klausimais, 2008-12-03 Jūrmaloje dalyvavo
KIMO Baltic Sea (Baltijos jūros) regiono vietos savivaldos institucijų seminare, 2008-12-03
Vilniuje dalyvavo susitikime su Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento vadovais.
Rimantas Garolis 2008-02-08 dalyvavo Rygoje, Latvijos Respublikoje, parodos
„BALTTOUR‘08“ metu organizuotose konferencijose.
Rimantas Garolis ir Danius Puodžius 2008-04-09 vyko į Vilnių dalyvauti
konferencijoje „Darni urbanistinė plėtra Lietuvoje – problemos ir sprendimo būdai“.
Remigijus Alvydas Kirstukas 2008-01-22 dalyvavo Vilniuje studijos “Lietuvos
kurortologijos tyrimų studija“ pristatyme, 2008 m. vasario 13 – 15 dienomis dalyvavo Dubline,
Airijos Respublikoje, Lietuvos valstybės atkūrimo 90-čiui skirtuose renginiuose, 2008-04-28
dalyvavo Jūrmaloje 2 –ojoje tarptautinėje Latvijos kurortų konferencijoje.
Laimutė Ežerinskienė 2008 m. balandžio 2-5 dienomis vyko į Usedom, į Vokietijos
Federacinę Respubliką, dalyvauti talasoterapijos kongrese.
Arvydas Martinkėnas 2008-04-22 Panevėžyje dalyvavo seminare „SVDPT ir RAIN
projektų teikiamų galimybių panaudojimas e.valdžios paslaugoms teikti savivaldybėse ir
apskrityse“, 2008-02-29 Klaipėdoje dalyvavo e.sveikatos informaciniame seminare – apvalaus
stalo diskusijoje „E.sveikatos projektai regionuose ir Lietuvoje“, 2008-09-11 Palangoje dalyvavo
seminare – diskusijoje „Dėl dalyvavimo projekte ELEKTRONINĖ DEMOKRATIJA“, 2008-11-
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28 Klaipėdoje dalyvavo informaciniame seminare „Ar taps Klaipėdos apskritis elektroninės
demokratijos regionu?“.
Tarybos narių susitikimai su gyventojais
2008 metais Tarybos nariai aktyviai rengė susitikimus su Palangos miesto ir
Šventosios seniūnijos gyventojais, ypač rudenį vykusių rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą
kampanijos metu. Tarybos nariai lankėsi įvairiuose miesto įmonių, įstaigų ir organizacijų
kolektyvuose, priiminėjo gyventojus partijų būstinėse, rinkimų štabuose, bendravo per vietinę
spaudą, partijų stendus. Susitikimų su gyventojais metu buvo diskutuojama dėl nuosavybės į
turėtą žemę atkūrimo, Palangos miesto bendrojo ir centrinės dalies specialiojo paminklosauginio
planų, švietimo reformos, socialinės paramos, žemės ir nekilnojamo turto mokesčių sumažinimo,
daugiabučių renovavimo, UAB „Litesko“ planuojamų atlikti investicijų į Palangos šilumos ūkį,
išaugusį fiksuojamą šilumos suvartojimą ir mokesčius už šilumą, UAB „Palangos butų ūkis“
renkamų mokesčių, gatvių ir miesto infrastruktūros tvarkymo klausimais.
Nuolatinis tarybos narių bendravimas su gyventojais vyksta savivaldybės tarybos,
tarybos komitetų, komisijų, tarybos narių frakcijos posėdžių metu, kur aktyviai dalyvauja Palangos
bendruomenės atstovai.
Išvados ir apibendrinimai
Apibendrinant Tarybos veiklą 2008 metais reikalinga pažymėti, kad nors ir keitėsi
meras bei du kartus kito koalicinės daugumos sudėtis, bet esminės įtakos stabiliam ir kokybiškam
tarybos darbui tai neturėjo. Nuo spalio 1 d. įsigalėjęs naujas Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymas įnešė daug pakeitimų skelbiant internete paruoštus tarybos sprendimų
projektus ir sudarant tarybos posėdžio darbotvarkę, dėl to buvo atidėtas lapkričio mėnesį planuotas
tarybos posėdis. Dėl pasikeitusių personalijų teko nemažai dėmesio skirti organizacinio pobūdžio
sprendimų projektams rengti ir svarstyti.
2008 metais Taryba svarstė ir priėmė svarbius miestui ir jo vystymui sprendimus,
kuriais buvo patvirtintas miesto Bendrasis planas, 2008 metų biudžetas, savivaldybės
2009–2011 metų strateginis veiklos planas, patvirtintos atviro viešo konkurso koncesijos
suteikimo sąlygos, patvirtinta Lietuvos tūkstantmečio minėjimo Palangoje programa, pritarta
dviračių turizmo plėtros projektui ir lėšų skyrimui Birutės alėjos rekonstrukcijai. Įsteigtas Palangos
miesto rinkliavų centras, patvirtintos naujos, sugriežtintos „Triukšmo prevencijos viešose vietose
taisyklės“, patvirtinta savivaldybės teisės aktų ir jų projektų antikorupcinio vertinimo metodika.
2008 metais Palangos miesto taryba priėmė rezoliuciją „Dėl konkurencingos
sanatorinio gydymo, rekreacijos, turizmo, sporto sistemos plėtros ir paslaugų kokybės gerinimo
įgyvendinimo Palangoje“.
Tarybos nariai mažokai teikė (tik 9 %) sprendimo projektų (37), lyginant su
svarstomų Taryboje klausimų skaičiumi (396). Nors tarybos narių pateiktų sprendimų projektų
skaičius 2008 m. padidėjo, bet nemaža jų dalis buvo organizacinio pobūdžio. Daugiausiai projektų
pateikė Edmundas Krasauskas (15), Rimantas Garolis (6), Vytautas Stalmokas ir Remigijus
Alvydas Kirstukas – po 4. Daugiau kaip 50 % tarybos narių nepateikė nė vieno sprendimo
projekto.
Tarybos nariai 2008 metais pateikė 5 pasiūlymus. Daugiausiai pasiūlymų, kaip ir 2007
metais, pateikė tarybos narys Danius Puodžius (3), po vieną pasiūlymą pateikė Dainius Želvys ir
Arvydas Martinkėnas. Pateikta 12 paklausimų, iš jų daugiausia – 10, kaip ir 2007 metais, pateikė
tarybos narys Pranas Žeimys.
Tarybos posėdžių lankomumas buvo geresnis, negu 2007 metais. Sunerimti verčia tik
tai, kad kai kurių tarybos narių lankomumas komitetų posėdžiuose, kuriuose spręsdami klausimus
tarybos nariai ir vykdo savo pagrindinius įgaliojimus, išlieka blogas, kaip ir 2007 metais. Tarybos
narė M. Ulbienė iš keturių Kontrolės komiteto posėdžių dalyvavo tik viename (25 %), Tarybos
narys Š. Vaitkus iš 24 Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto posėdžių dalyvavo
septyniuose (29 %).
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Kai kurios 2007 m. Tarybos veiklos problemos 2008 metais išliko tos pačios - sunkiai
vyksta tarybos veiklos planavimas, sprendimų kontrolė, neišvengiama sprendimų projektų
rengimo skubotumo, nepilnai išgyvendintas neigiamas įprotis su projektais Tarybos komitetų
narius supažindinti tik Komiteto posėdžio metu.
Džiugu, kad visi Tarybos Komitetų pirmininkai laiku pateikė 2008 metų veiklos
ataskaitas. Tarybos nariai dar nepaskelbė Tarybos nario veiklos ataskaitų, numatytų Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Tarybos reglamente.
______________________________

PRITARTA
Palangos miesto savivaldybės tarybos
2009 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T2-80
2 punktu
PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2008 M. VEIKLOS ATASKAITA
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 21 straipsnio 7 dalimi
bei Palangos miesto savivaldybės tarybos (toliau tekste – Taryba) veiklos reglamento, patvirtinto
Tarybos 2007 m. balandžio 19 d. sprendimu Nr. T2-3, 11 skirsnio 96 punktu, Meras už
savivaldybės veiklą yra atskaitingas Tarybai ir bendruomenei. Meras 2008 metų veiklos ataskaitą
pateikia Tarybai, o savivaldybės 2008 m. veiklos ataskaitą – bendruomenei.
Taryba 2007 m. balandžio 12 d. sprendimu Nr. T2-1 „Dėl Palangos miesto
savivaldybės mero išrinkimo“ išrinko Palangos miesto savivaldybės meru Remigijų Alvydą
Kirstuką; 2008 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T2-132 „Dėl Palangos miesto savivaldybės mero
išrinkimo“ išrinko Palangos miesto savivaldybės meru Vytautą Stalmoką. Teikiama ataskaita apima
mero Remigijaus Alvydo Kirstuko (iki 2008-06-01) bei mero Vytauto Stalmoko (nuo 2008-0602) veiklos laikotarpį 2008 metais.
Mero veiklos ataskaita parengta atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatyme nustatytus mero įgaliojimus.
Mero 2008 metų veiklos ataskaita parengta panaudojant Palangos miesto plėtros iki
2015 metų strateginio plano prioritetų, strateginių tikslų ir priemonių įgyvendinimo analizės
principą, t. y. mero įgaliojimų ir veiklos vykdymas apžvelgiamas atsižvelgiant į miesto plėtros
strateginius prioritetus.
Taryba 2004 m. balandžio 1 d. patvirtino Palangos miesto plėtros iki 2015 metų
strateginį planą, kuriuo siekiama įgyvendinti Palangos miesto viziją: 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.
Strateginiame dokumente išskirti 3 miesto plėtros prioritetai:
1. Kurorto žmogiškųjų išteklių plėtra.
2. Darnios gyvenamosios aplinkos plėtra.
3. Konkurencingos rekreacijos, sporto, turizmo ir sanatorinio gydymo sistemos plėtra,
paslaugų kokybės gerinimas.
Palangos miesto
plėtros iki 2015
metų strateginio
plano prioritetas
Tikslai
Veikla/ Rezultatas

I prioritetas. Kurorto žmogiškųjų išteklių plėtra

Plėtoti dinamišką žinių visuomenę
- 2008 metais Palangos miesto savivaldybėje veikė 16 Tarybai pavaldžių
švietimo įstaigų: 1 gimnazija, 2 vidurinės mokyklos, 1 pagrindinė
mokykla, 3 pradinės mokyklos, 5 ikimokyklinio ugdymo mokyklos, 3
neformaliojo vaikų švietimo mokyklos ir 1 pagalbos mokiniui, mokytojui
ir mokyklai įstaiga – Pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras.
- Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigos vykdė ikimokyklinio,
priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio, pradinio ir pagrindinio
specialiojo ugdymo, neformaliojo švietimo programas, vidurinio ugdymo
programas suaugusiems.
- 2008 m. Palangos miesto savivaldybė vykdė 4 socializacijos programas:
Vaikų vasaros poilsio, Psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos, Gabių
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vaikų, Pilietinio ir tautinio ugdymo. 2007 m. šioms programoms
finansuoti iš Švietimo ir mokslo ministerijos buvo gautas 64,5 tūkst. Lt
finansavimas, 2008 m. – 66,5 tūkst. Lt.
- Konkurso būdu atrinktos ir iš Savivaldybės biudžeto finansuotos 17
mokyklų saviraiškos ugdymo programų.
- 2008 m. rugsėjo 1 d. duomenimis Palangos miesto savivaldybės
bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 2457 mokiniai (2007 m. rugsėjo 1
d. – 2674, 2006 m. rugsėjo 1 d. – 2838, 2005 m. rugsėjo 1 d. –2993,
2004 m. rugsėjo 1 d. – 3124 mokiniai). Per pastaruosius metus mokinių
skaičius sumažėjo 217 mokinių, t. y. vidutiniškai 6 klasių komplektai.
Neformaliojo vaikų švietimo mokyklas lankė 907 Palangos miesto vaikai
(37 % bendro mokinių skaičiaus, arba 2,2 % daugiau negu 2007 m.).
- 2008 metais Savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklojedarželyje sukomplektuotos 38 ikimokyklinio ugdymo grupės.
Ikimokyklinio ugdymo mokyklų vaikų lankomumo metinis vidurkis 2008
metais buvo 70 proc.
- 2008 m. Palangos miesto švietimo įstaigose dirbo 434 pedagogai, nors
klasių komplektų skaičius palyginus su 2007 m. sumažėjo 6, bendras
mokytojų skaičius padidėjo. Bendrojo lavinimo mokyklose atestuotų
mokytojų skaičius Palangos savivaldybėje yra aukštesnis negu Lietuvos.
- Nebaigia arba kartoti kursą lieka vis daugiau mokinių, o tai rodo, kad
bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai nepasiekia programose ir
išsilavinimo standartuose apibrėžtų mokymosi pasiekimų reikalavimų,
didėja mokinių iškritimo iš mokyklos tikimybė.
- Bendras Palangos miesto savivaldybėje valstybinius egzaminus laikiusių
kandidatų įvertinimo vidurkis balais: Senoji gimnazija – 57,3 balai,
„Baltijos“ vidurinė mokykla – 36 balai, Vlado Jurgučio vidurinė mokykla
– 35.
- Pagal abiturientų, pakviestųjų studijuoti į aukštąsias mokyklas pagal
pirmą pasirinktą specialybę, reitingus, tarp 532 Lietuvos mokyklų Senoji
gimnazija buvo 77 vietoje (2007 m. buvo 56), „Baltijos“ vidurinė
mokykla – 296 vietoje (2007 m. – 308 vietoje) ir Vlado Jurgučio vidurinė
mokykla – 420 vietoje (2007 m. – 412 vietoje).
- Vykdant Tarybos 2006 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T2-119
patvirtintą Palangos miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų
tinklo pertvarkos 2006–2012 metų bendrąjį planą, nuo 2008–2009 m. m.
vidurinėse mokyklose nebuvo komplektuojamos 11 klasės.
- Palangos pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras (PMMMC)
teikė psichologinę, specialiąją pedagoginę, logopedinę, konsultacinę
pagalbą vaikams. Konsultavo tėvus, mokytojus, įstaigų specialistus, teikė
pedagogines rekomendacijas. PMMMC padeda įveikti problemas,
trukdančias ugdytis ir integruotis į visuomenę, pilnavertiškai vystytis ir
atskleisti asmeninį potencialą. Sudaro galimybę kaip galima anksčiau
nustatyti vaiko pedagogines ir psichologines problemas ir laiku suteikti
reikiamą pagalbą.
- 2008 m. iš Švietimo ir mokslo ministerijos gauta kompiuterinė įranga
(17 kompiuterių ir 5 multimedijos) paskirstyta 7 mokykloms (Įrangą
gavo Senoji gimnazija, „Baltijos“ vidurinė mokykla, Vlado Jurgučio
vidurinė mokykla, Šventosios pagrindinė mokykla, Pradinė mokykla,
Smilčių pradinė mokykla, m.-d. „Pasaka“).
- Pradėti įgyvendinti mokyklos-darželio „Pasaka“ ir lopšelio-darželio
„Gintarėlio“ rekonstrukcijos projektai.
- Atliktas Palangos „Baltijos“ vidurinės mokyklos sporto maniežo
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kapitalinis remontas.
- Buvo tęsiama Vlado Jurgučio vidurinės mokyklos rekonstrukcija.
- Parengta techninė dokumentacija Šventosios pagrindinės mokyklos
sporto aikštelei įrengti bei pateikta paraiška Europos ekonominės erdvės
ir Norvegijos finansinių mechanizmų programai dėl aikštelės įrengimo
darbų finansavimo, prašyta parama – 5,23 mln. Lt. Projektas įvertintas
teigiamai, tačiau finansavimas nesuteiktas dėl lėšų trūkumo.
Nugriautos tribūnos ir sutvarkyta aplinka šalia Smilčių pradinės mokyklos
ir Senosios gimnazijos (81,0 tūkst. Lt).
70% pritaikyta neįgaliesiems aplinka Senojoje gimnazijoje (300,0 tūkst.
Lt).
Nupirktos ir pakeistos kėdės Senosios gimnazijos didžiojoje aktų salėje,
kur vyksta ir miesto renginiai (275,0 tūkst. Lt).
Atnaujinta mokyklų virtuvių įranga ir inventorius (115,0 tūkst.Lt).
Visoms biudžetinėms įstaigoms nupirkta ir įdiegta buhalterinės apskaitos
programa (Švietimo įstaigoms už 40,0 tūkst. Lt).
Visoms ugdymo įstaigoms nupirkti kompiuteriai, skirti dirbti su Mokinių
duomenų bazėmis (45,0 tūkst. Lt).
Atliktas kapitalinis Sporto mokyklos stogo remontas (104,1 tūkst. Lt).
Atliktas Pradinės mokyklos 1 aukšto koridoriaus kapitalinis remontas
(50,0 tūkst. Lt) ir Moksleivių klubo katilinės kapitalinis remontas (20,8
tūkst. Lt).
Nupirktos naujos žiūrovų tribūnos Sporto mokyklos sporto salei ir
švieslentė (36,0 tūkst. Lt).
Smilčių pradinėje mokykloje ir lopšelyje-darželyje „Žilvinas“
suremontuoti sanitariniai mazgai (47,0 tūkst. Lt).
Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ globos skyriuje įrengta biblioteka (32,2
tūkst. Lt, iš jų 30,0 tūkst. Lt skyrė LR švietimo ir mokslo ministerija).
Į mokyklas buvo pavežami visi kaimo vietovėse gyvenantys mokiniai.
2008 m. tokių vaikų buvo 235. Šiai paslaugai užtikrinti Savivaldybė
išleido 206,0 tūkst. Lt.
Neįgyvendinta
- Neįrengti Jurgučio ir Baltijos mokyklų sporto aikštynai.
Rekomendacijos

- Tęsti Palangos miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų tinklo
pertvarkos 2006–2012 metų bendrojo plano įgyvendinimą.
- Užbaigti Vlado Jurgučio vidurinės mokyklos rekonstrukciją.
- Užbaigti mokyklos-darželio „Pasaka“ ir lopšelio-darželio „Gintarėlis“
rekonstrukcijos projektų įgyvendinimą.
- Atlikti lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ patalpų remontą.
- Ieškoti finansavimo Jurgučio ir Baltijos mokyklų sporto aikštynams
įrengti.

Palangos miesto
plėtros iki 2015
metų strateginio
plano prioritetas

II prioritetas. Darnios gyvenamosios aplinkos plėtra

Tikslai

Tausojančiai naudoti ir turtinti Palangos kurorto kultūros ir gamtos
išteklius.
Užtikrinti aukštą gyvenamosios aplinkos kokybę.
Gerinti viešųjų paslaugų kokybę.
Subalansuotai plėtoti transporto ir inžinerinio aprūpinimo ir tinklų
sistemą.
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Veikla/ Rezultatas

Viešoji infrastruktūra ir miesto tvarkymas
- Įgyvendinamas Palangos miesto savivaldybės transporto infrastruktūros
gerinimo ir plėtros planas 2007–2010 m., patvirtintas Tarybos 2006 m.
lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T2-288.
- Palangos miesto tvarkymo darbų programai buvo skirta 7162 tūkst. Lt.
Investicijoms iš valstybės biudžeto, Savivaldybės biudžeto, kelių
priežiūros ir plėtros programos, privatizavimo fondo ir kitų šaltinių buvo
skirta apie 15,88 mln. Lt. Šios investicijos buvo panaudotos miesto
infrastruktūrai gerinti, kryptingam kurorto vystymui, siekiant spręsti
šiandienines ir tolimesnės perspektyvos problemas. 2008 metais buvo
vykdomi šie infrastruktūros plėtros projektai:
Tęsiama Birutės alėjos rekonstrukcija;
Pradėta Rudens – Žaros gatvių statyba;
Kopų gatvės rekonstrukcija;
Užbaigtas skulptūrų parko išplėtimas;
Daugiabučių namų infrastruktūros sutvarkymas;
Užbaigta Palangos miesto viešosios bibliotekos rekonstrukcija;
Mokyklos-darželio „Pasaka“ rekonstrukcija;
Lopšelio-darželio „Gintarėlis“ rekonstrukcija;
Tęsiama Vlado Jurgučio vidurinės mokyklos rekonstrukcija;
Pradėtas rengti Rytų kvartalo gatvių statybos techninis darbo
projektas;
Pradėtas rengti Jūratės gatvės su aikšte rekonstrukcijos techninis
darbo projektas;
Parengtas tilto per Šventosios upę techninis darbo projektas;
Parengtas Maironio gatvės rekonstrukcijos techninis darbo projektas;
Baigtas rengti dviračių tako (nuo J. Basanavičiaus g. iki Šventosios)
rekonstrukcijos techninis darbo projektas;
Miesto civilinių kapinių išplėtimas (projektavimas ir statyba);
Pradėtas įgyvendinti Palangos gelbėjimo stoties rekonstrukcijos
projektas.
- Didelis dėmesys 2008 metais buvo skirtas miesto gatvių, šaligatvių,
žaliųjų plotų bei paplūdimių priežiūrai ir valymui. Be to, praėjusiais
metais buvo tvarkomas ir prižiūrimas dviračių takas, Kunigiškių ir
Nemirsetos paplūdimiai, teritorijos prie vasaros estrados, ,,Anapilio“ ir
kt.; nuolat prižiūrima ir remontuojama asfaltbetonio, žvyro bei grunto
kelių danga. UAB ,,Palangos komunalinis ūkis“ išgenėjo miesto medžių
šakas, Klaipėdos plento, Kretingos, L. Vaineikio, Užkanavės gatvių
pakelių krūmus. Prižiūrėjo ir tvarkė miesto civilines kapines.
- Praėjusiais metais buvo suremontuota ar atnaujinta daugiau kaip 1800
kv. m šaligatvių Gintaro, Plytų, Vasario 16-osios, Rąžės, Vytauto ir kt.
gatvėse. Pagaminta ir sumontuota 500 kv. m naujų ir suremontuota apie
300 kv. m senų išėjimo į paplūdimius medinių takų, įrengta 100 vnt.
naujų šiukšlių dėžių, suremontuota ir nudažyta 175 vnt. suolų, 114 vnt.
persirengimo kabinų. Pastatyta 116 vnt. šiukšlių dėžių paplūdimiuose,
išvalyta 900 vnt. lietaus kanalizacijos šulinių, atnaujinta ir prižiūrėta apie
4 tūkst. metrų gyvatvorių daugiabučių namų kiemuose, įrengta daugiau
kaip 4500 kv. m gėlynų bendro naudojimo teritorijose, prižiūrėta apie
430 tūkst. kv. m. gazonų.
- Įsteigta biudžetinė įstaiga – Palangos miesto rinkliavų centras, teikiantis
miesto viešosios infrastruktūros priežiūros, plėtros ir vietinių rinkliavų
administravimo paslaugas.
- Pagal planą vyko Palangos miesto vandentiekio ir nuotekynų sistemų
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rekonstrukcija ir plėtra. Vykdant Nemuno žemupio baseino programą
buvo užbaigta Palangos miesto vandentiekio ir kanalizacijos tinklų plėtra
(naujai pakloti tinklai Vilimiškės, Rytų, Užkanavės ir Kunigiškių
kvartaluose.
- LR ūkio ministerijos užsakymu atlikta geoterminio vandens naudojimo
pastatams apšiltinti galimybių studija.
Teritorijų planavimas
- Užbaigta Palangos miesto bendrojo plano iki 2015 metų projekto
rengimo ir tvirtinimo procedūra – Taryba 2008-12-30 sprendimu Nr. T2317 patvirtino Palangos miesto bendrąjį planą. Atsirado galimybė užbaigti
žemės reformą, t.y. užbaigti rengti Palangos miesto teritorijos tarp
Nemirsetos ir Vilimiškės detalųjį planą, kuriuo bus suformuota apie 450
sklypų.
- Pradėtas rengti Monciškių detalusis planas, kuriuo bus suformuota apie
250 sklypų, Šventosios gyvenvietės detaliojo plano inventorizacija ir
korektūra, siekiant suformuoti sklypus grąžinimui.
- Buvo tęsiama Palangos miesto teritorijos tarp Nemirsetos ir Vilimiškės
gyvenamųjų kvartalų detaliojo plano rengimo procedūra. Patvirtinus
Bendrąjį planą buvo užbaigtas anksčiau parengtų teritorijų planavimo
dokumentų (Vilimiškės, Palangos miesto centrinės dalies, Plaušės, Rytų
kvartalo, Kunigiškių, Šventosios gyvenvietės, Nemirsetos detaliųjų planų)
sprendinių atitikimo Palangos miesto bendrojo plano (Generalinio plano)
sprendiniams tikslinimas.
- Pradėta žemės sklypų formavimo prie Savivaldybei priklausančių
pastatų ir kurorto paveldo objektų (Kurhauzo, vilos Anapilis, vilos
Romeo ir Džiuljeta) formavimo procedūra.
- Buvo tęsiamas piliečių nuosavybės teisių į žemę grąžinimas.
- Tęsiama detaliojo plano, formuojančio žemės sklypą pajūrio kempingui
Nemirsetoje, rengimo procedūra.
- Vadovaujantis darnios urbanizacijos principais pradėta rengti
Virbališkės, Medvalakio (Bendrajame plane pažymėtų kaip VM5, VM6,
VM7 kvartalai) architektūrinės, urbanistinės ir inžinerinės plėtros, lietaus
nuotekų tinklų, vandentiekio ir kanalizacijos tinklų išplėtimo specialieji
planai (minėti planai būtini ir sodų bendrijos „Pavėsis“ pertvarkymui į
gyvenamųjų namų kvartalą.
- Pradėti rengti detalieji planai, siekiant suformuoti sklypus prie esamų
daugiabučių namų, kad būtų galima vykdyti daugiabučių renovaciją
(atnaujinimą).
- Atstovauti bei ginti Palangos miesto, kaip kurorto, interesai, rengiant
Klaipėdos apskrities bendrąjį planą.
- Parengta dokumentacija dėl Kupetos parodų paviljono architektūrinės
idėjos konkurso. Konkursas bus finansuojamas pagal pasirašytą paramos
sutartį.
- Pradėtas rengti detalusis planas tarp Ganyklų g. ir Klaipėdos
pl./Kretingos g. sankryžų, numatant prekybos centrų statybą.
- Siekiant Palangos mieste mažinti vizualinę taršą yra pradėti rengti
laikinų prekybos vietų ir reklamos išdėstymo planai.
Viešoji tvarka ir saugumas
- Palangos miesto policijos komisariatas tęsė nusikalstamumo prevencijos
veiklų įgyvendinimą. Savivaldybė skyrė finansavimą prevencinėms
priemonėms: vaizdo stebėjimo kamerų eksploatavimui, lankstinukų ir
atmintinių leidybai.
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- Aktyvaus kurortinio sezono metu buvo samdomos papildomos policijos
pajėgos viešajai tvarkai užtikrinti.
- Siekiant didinti gyventojų saugumą įrengta 10 „pagalbos mygtukų“
sodybvietėse.
- Siekiant mažinti nusikalstamų veikų skaičių, organizuotos prevencinės
priemonės, reidai, samdytos papildomos policijos pajėgos.
- Vykdyta triukšmo monitoringo programa. Gauti triukšmo matavimo
duomenys ir toliau rodo nežymų triukšmo lygio J. Basanavičiaus gatvėje
mažėjimą.
- Įsteigta biudžetinė įstaiga Palangos miesto rinkliavų centras, kurios
veikla prisidės prie transporto spūsčių mažinimo centrinėje miesto dalyje.
Kultūros ir meno plėtra
- Siekiant skatinti kultūros ir meno veiklą buvo vykdoma tęstinė
Kultūros projektų rėmimo programa. 2008 metais buvo pateiktos 32
paraiškos paramai gauti. Lėšos skirtos 12 projektų.
- Buvo tęsiama 2007 metais pradėta vykdyti dar viena priemonė, skirta
meno kolektyvų veiklai remti. Tuo siekiama sudaryti galimybę ir
paskatinti bendruomenės narius aktyviau dalyvauti meno mėgėjų
veikloje. Suteikiama galimybė meno kolektyvams, kurie nepriklauso
miesto kultūros centrams ir švietimo įstaigoms, gauti paramą ir vykdyti
meninę veiklą.
Renginiai
- Parengtas ir išleistas Kultūros ir sporto renginių Palangoje kalendorius,
kuris reikšmingas siekiant pagerinti kultūros informacijos sklaidą.
- Organizuotos valstybinės ir kalendorinės šventės: Laisvės gynėjų diena,
Lietuvos valstybės atkūrimo diena, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
diena, Tarptautinė vaikų gynimo diena, Valstybės – Lietuvos karaliaus
Mindaugo karūnavimo diena.
- Svarbiausios ir gausiausios dalyvių bei žiūrovų skaičiumi 2008 metų
miesto šventės, festivaliai: Sveikuolių šventė „Palangos ruoniai 2008“;
„Palangos stinta 2008“; Tarptautinis futbolo turnyras „Palangos Juzė“;
Kurorto šventė „Palanga 2008“; Sporto festivalis „Sportas visiems“;
Pučiamųjų muzikos koncertų ciklas „Dūdų vasara“; Joninės; Festivalis
„Palangos vasara“; Kultūrinis projektas – „Džiazuojanti gatvė“;
Tarptautinės automobilių 1003 km žiedinės lenktynės; „Žvejų šventė“
Šventojoje; Lietuvos kamerinio orkestro koncertų ciklas „Nakties
serenados“; Šventė „Palangos stalas 2008“; Sakralinės muzikos festivalis
Palangos Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje; Kalėdų eglės
įžiebimo šventė. Tai renginiai, turintys ypatingą reikšmę miesto
įvaizdžiui, pritraukiantys daug dalyvių bei žiūrovų, kurie apima įvairias
miesto erdves, siūlo platų renginių spektrą tiek kiekybiniu, tiek
kokybiniu požiūriu.
- Jau treti metai gauta reikšminga finansinė parama iš Turizmo
departamento prie Ūkio ministerijos (210 tūkst. Lt). Šių lėšų pagalba bei
atsižvelgiant į Palangos kurorto marketingo strategiją ir marketingo
priemonių planą buvo organizuoti renginiai siekiant mažinti sezoniškumo
neigiamą įtaką kurorto lankomumui. Šios lėšos panaudotos organizuojant
Palangos Birutės parko dienas; trečią kartą organizuotą profesionalios
sakralinės muzikos festivalį; kalėdinius ir naujametinius miesto renginius.
- Buvo tęsiama 2007 metais pradėta taikyti vietinė rinkliava už leidimą
organizuoti komercinius renginius Palangos miesto savivaldybei
priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo
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teritorijose. Siekiama sumažinti Palangai nereikšmingų, be meninės ir
kultūrinės reikšmės, „atvykstančių“ renginių (dažniausiai reklaminių
akcijų) skaičių.
Kultūros paveldas
- Vykdant Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimo Palangoje programą,
organizuota pirmoji Palangos kultūros paveldo mokslinė konferencija,
etnokultūros konferencija, sutvarkyta Šventosios bažnyčios aplinka.
Pateiktas paminklo „Birutei ir Kęstučiui“ architektūrinės dalies projektas.
- Atlikti 5 naujų kultūros vertybių (objektų) fiziniai-istoriniai tyrimai.
- Išleistas paveldo albumas „Palanga. Kultūros paveldas“.
Jaunimo veiklos skatinimas
- Organizuota konferencija Palangoje „Jaunimo subkultūros“. Dalyvavo 6
Klaipėdos apskrities savivaldybės.
- Paremti 8 jaunimo projektai, kurie leido jaunimui įgyvendinti savo
idėjas.
- Palangoje vyko Europos jaunimo kultūros savaitės 2008 renginiai.
- Veiklą vykdė 2007 m. išrinkta Palangos miesto savivaldybės jaunimo
reikalų taryba, padedanti mieste įgyvendinti jaunimo politiką.
Tarptautinis bendradarbiavimas
- 2008 m. vykdytas aktyvus kultūrinis bendradarbiavimas su Punsko
valsčiumi (Lenkijos Respublika), dalyvauta šventėje „Punsko dienos –
Žolinė 2008“, kurios metu atidaryta palangiškio tapytojo V. Kuso paroda,
koncertavo Palangos pučiamųjų orkestras.
- Organizuotas oficialus Palangos savivaldybės atstovų vizitas į Dubliną
(Airija). Dalyvauta Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės dienos
iškilmėse, susitikta su LR ambasados Airijoje atstovais, dalyvauta
„Palangos fotoklubo 750“ fotografijos parodos atidaryme, susitikimuose
su Dublino lietuvių bendruomenės atstovais. Gautas pasiūlymas užmegzti
bendradarbiavimą su Airijos kurortu Killarny.
- Organizuotas susitikimas su ispaniško kapitalo Lietuvos įmonės
„Aregrazu Inversiones“ atstovais dėl bendradarbiavimo kultūrinio
turizmo ir renginių srityse.
- Aktyviai dalyvauta vietos savivaldos institucijų Tarptautinės aplinkos
organizacijos KIMO susitikimuose. Pasirašyta savivaldybių, esančių prie
Baltijos jūros, deklaracija dėl bendradarbiavimo. Palangoje organizuotas
1-asis „KIMO Baltic Sea“ forumas aplinkos apsaugos klausimais.
- Vyksta aktyvus kultūrinis bendradarbiavimas su Jūrmala. Palangos
menininkai dalyvavo tarptautiniuose meno pleneruose liepos-rugpjūčio
mėnesį.
- Organizuoti oficialūs susitikimai su Simrishamno (Švedija) ir Jūrmalos
(Latvija) miestų savivaldybių atstovais, aptariant bendradarbiavimą
kultūros (tarp bibliotekų, mokyklų), sporto srityse.
- Organizuoti susitikimai su Ustkos (Lenkija) miesto savivaldybės
atstovais, kultūros atstovais. Aptartos bendradarbiavimo kultūros, sporto,
švietimo srityse gairės, teikiant paraiškas lėšoms iš ES struktūrinių fondų
gauti. Aptarta galimybė dėl atminimo lentos pagaminimo poetui A.
Mickevičiui, viešėjusiam Palangoje 1824 m.
- Organizuotas mikroeuroregiono „Bartuva“ posėdis dėl aktualių
klausimų pateikiant pasiūlymus dėl tolimesnių veiklos gairių.
- Organizuotas oficialus susitikimas su Kaliningrado srities (Rusijos
Federacija) Svetlogorsko rajono Primorjė miesto savivaldybės atstovais.
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Aptarti klausimai dėl bendradarbiavimo užmezgimo tarp Primorjės
savivaldybės ir Šventosios seniūnijos, keičiantis patirtimi kultūros, sporto,
turizmo srityse.
- Organizuotas oficialus susitikimas su Kaliningrado srities (Rusijos
Federacija) Svetlogorsko miesto savivaldybės atstovais. Aptarti klausimai
dėl bendradarbiavimo užmezgimo ir sutarties 2009 metais tarp
Svetlogorsko savivaldybės ir Palangos savivaldybės pasirašymo, keičiantis
patirtimi kultūros, sporto, turizmo srityse, bendrai teikiant paraiškas
lėšoms iš ES struktūrinių fondų gauti.
- Bendradarbiavimo su Norvegijos kurortais užmezgimo pradžia,
tarpininkaujant Norvegijos ambasadai Lietuvoje ir Ostfold apskričiai pietų
Norvegijoje, vyko gruodžio mėnesį.
Socialinė rūpyba
- Organizuotas Socialinių projektų atrankos konkursas, finansuoti 5
nevyriausybinių organizacijų projektai.
- Palangos miesto globos namai teikė ilgalaikės socialinės globos
paslaugas pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims, kurie dėl senatvės ar
negalios negali savarankiškai gyventi savo namuose.
- 2008 m. Palangos miesto socialinių paslaugų tarnyba teikė pagalbos į
namus paslaugas; transporto paslaugas dienos paslaugų gavėjams darbo
dienomis vykti dienos globai ir atgal; socialinę priežiūrą socialinės rizikos
šeimoms; aprūpinimą techninėmis pagalbos priemonėmis; 2008 m.
lapkričio mėn. Tarnyba pradėjo teikti dienos globos paslaugą.
- 2008 m. Savivaldybės biudžeto lėšomis suremontuota 460 kv. m
Palangos miesto socialinių paslaugų tarnybos patalpų dienos globai teikti,
įsigyta ilgalaikio ir trumpalaikio turto, būtino kokybiškam paslaugų
teikimui.
- Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa vaikams, likusiems be tėvų
globos, socialinės rizikos vaikams buvo teikiama Palangos lopšeliodarželio „Ąžuoliukas“ vaikų globos skyriuje.
- J. L. Siručių šeimyna 2008 m. pabaigoje globojo 6 vaikus, netekusius
tėvų globos. Visi vaikai paimti globoti iš kitų savivaldybių. Iš
savivaldybės biudžeto lėšų J. L. Siručiams buvo mokamas darbo
užmokestis.
- Būsto šildymo išlaidų kompensacijų gavėjų skaičius 2008 m., lyginant
su 2007 m., didėjo 8,5 proc., išlaidos būsto šildymo kompensavimui –
30,7 proc.
- Išlaidos karšto vandens kompensavimui 2008 m., lyginant su 2007 m.,
didėjo 19,8 proc., kompensacijų gavėjų skaičius augo 7,3 proc., tik
išlaidos šalto vandens kompensavimui mažėjo 48,8 proc., kompensacijų
gavėjų skaičius mažėjo 39 proc.
Sveikata
- Palangos mieste 2008 m. veikė dvi pirminės asmens sveikatos priežiūros
įstaigos – VšĮ Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centras ir IĮ
S. Kulikauskienės BPG centras. 2008 m. gruodžio 31 d. duomenimis,
prie VšĮ Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centro buvo
prisirašę 7368 gyventojai, prie IĮ S. Kulikauskienės BPG centro – 11604
gyventojai. Bendras apsilankymų skaičius VšĮ Palangos pirminės asmens
sveikatos priežiūros centre – 31298, IĮ S. Kulikauskienės BPG centre –
40557.
- Greitosios medicinos pagalbos, slaugos ir palaikomojo gydymo
paslaugos bei antrinio lygio ambulatorinės-konsultacinės bei stacionarinės
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paslaugos Palangos miesto gyventojams 2008 m. buvo teikiamos VšĮ
Klaipėdos jūrininkų ligoninės Palangos sveikatos priežiūros centre.
- VšĮ Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centras toliau vykdė
2006 metais patvirtintą iš Europos Sąjungos fondų finansuojamą projektą
„VšĮ Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centro modernizacija
ir paslaugų kokybės gerinimas“. Iš savivaldybės biudžeto 2008 metais
projekto įgyvendinimui skirta 85,4 tūkst. Lt. Įgyvendinant projektą (2007
ir 2008 metais) suremontuotos Šventosios BPG kabineto patalpos, pastato
stogas, bendrosios praktikos gydytojai aprūpinti būtina medicinine įranga,
VšĮ Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centras ir Šventosios
BPG kabinetas aprūpinti naujais biuro bei medicininiais baldais, nauja
informacinių technologijų įranga, įsigyti 2 automobiliai.
- Palangos mieste 2008 metais sveikatos priežiūrą mokyklose vykdė 2
visuomenės sveikatos priežiūros specialistai. Mokyklose įgyvendintos
valstybinės alkoholio, tabako, narkomanijos prevencinės programos,
užkrečiamų ligų, lytiškumo ugdymo, dantų ėduonies programos.
Problematika
- Praėjusiais, kaip ir ankstesniais metais, neišspręsta lengvojo transporto
statymo gatvėse problema. Tai apsunkino gatvių valymą ir priežiūrą.
- Neišspręstas atliekų surinkimo iš gyventojų ir juridinių asmenų
klausimas. Šis klausimas rengiamas pateikti svarstyti Tarybai 2009 metais.
- Nemažas problemas nuolat kelia statybos organizacijos, teršdamos
gatves, lietaus kanalizacijos šulinius.
- Esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms, nemažai priekaištų
pareiškė Rytų kvartalo gyventojai dėl prastų žvyro dangos gatvių.
- Užtruko Palangos miesto bendrojo plano iki 2015 metų projekto
derinimo procedūra.
Neįgyvendinta
- Palangos botanikos parko rekonstrukcijos darbai.
- Pajūrio geoterminio vandens panaudojimo sveikatingumo ir poilsio
reikmėms galimybių studija.
- Sodų bendrijos „Pavėsis“ pertvarkymas į gyvenamuosius kvartalus.
- Šventosios bendruomenės centro įkūrimas.
- Nepriimti Tarybos sprendimai, reikalingi Palangos miesto kategorijos
pakeitimui Lietuvos bendrajame plane užtikrinti.
Rekomendacijos

- Siekiant mažinti automobilių antplūdį vasaros sezono metu, įvesti
rinkliavą už naudojimąsi Tarybos nustatytomis vietomis automobiliams
statyti bei rinkliavą už naudojimąsi Palangos miesto, turinčio kurorto
statusą, viešąja infrastruktūra. Palangos miesto rinkliavų centro, teikiančio
miesto viešosios infrastruktūros priežiūros, plėtros ir vietinių rinkliavų
administravimo paslaugas, pagalba ryžtingai spręsti transporto statymo
problemas.
- Tęsti projekto dėl Botanikos parko ir Palangos dvaro sodybos
išsaugojimo, rekonstrukcijos ir pritaikymo viešoms reikmėms
įgyvendinimą.
- Priimti Tarybos sprendimus, reikalingus Palangos miesto kategorijos
pakeitimui Lietuvos bendrajame plane užtikrinti.
- Užbaigti įgyvendinti priemones, reikalingas nuosavybės teisėms į žemę
grąžinti.
- Užbaigti detaliojo plano, formuojančio žemės sklypą pajūrio kempingui
Nemirsetoje, ir Palangos centrinės dalies atskirų teritorijų detaliojo plano
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rengimą.
- Užbaigti Palangos miesto teritorijos tarp Nemirsetos ir Vilimiškės
gyvenamųjų kvartalų detaliojo plano rengimo procedūrą.
- Užbaigti žemės sklypų, kuriuose yra savivaldybės pastatai ir statiniai,
įteisinimo procedūrą.
- Tęsti sodų bendrijos „Pavėsis“ pertvarkymo į gyvenamųjų namų
kvartalą procedūrą.
- Pradėti rengti detalųjį planą Būtingėje.
- Ieškoti galimybių Šventosios bendruomenės centrui įkurti.
Palangos miesto
plėtros iki 2015
metų strateginio
plano prioritetas

III prioritetas. Konkurencingos rekreacijos, sporto, turizmo ir
sanatorinio gydymo sistemos plėtra, paslaugų kokybės gerinimas

Tikslai

Didinti kurorto patrauklumą ir prieinamumą vietiniams ir užsienio
turistams.
Tobulinti rekreacijos ir turizmo sistemos planavimą bei valdymą,
užtikrinti jos priežiūrą ir efektyvų eksploatavimą.
Skatinti kurorto įmonių plėtrą, stiprinant konkurencingumą lemiančius
veiksnius.

Veikla/ Rezultatas

Paplūdimių apsaugos ir infrastruktūros gerinimas
- Sėkmingai tęsiamas Mėlynosios vėliavos programos įgyvendinimas
(paplūdimys ties Botanikos parku).
- Atsižvelgiant į poilsiautojų poreikius paplūdimiuose įrengtos naujos
persirengimo kabinos, šiukšliadėžės, pastatyti nauji suolai.
- Siekiant didinti poilsiautojų saugumą paplūdimiuose, jau antrąjį sezoną
gelbėjimo funkcija konkurso būdu perduota Palangos vandens motociklų
sporto klubui. Gelbėtojai sėkmingai dirbo prevencinį darbą, užtikrindami
besiilsinčiųjų saugumą, prižiūrėjo bendrą tvarką paplūdimiuose.
Investicinių miesto prioritetų įgyvendinimas
- Parengtos ir Tarybos 2008 m. gruodžio 5 d. sprendimu Nr. T2-303
patvirtintos atviro viešo konkurso dėl koncesijos suteikimo sąlygos ir
pagrindinės koncesijos sutarties sąlygos „Palangos miesto stadiono ir
daugiafunkcinio sporto, kultūros ir pramogų komplekso projektavimas,
statyba, valdymas, naudojimas ir priežiūra bei sveikatingumo, sporto ir
kitų viešųjų paslaugų teikimas“.
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Pozityvaus ir patrauklaus Palangos kurorto įvaizdžio formavimas
- Palangos kurorto įvaizdis formuojamas, kurorto rekreaciniai ištekliai ir
infrastruktūra pristatomi Lietuvoje ir užsienyje, reklaminiai leidiniai
rengiami vadovaujantis parengta Palangos kurorto marketingo strategija.
2008 m. Palangos turizmo informacijos centras vykdė turistų
informavimo ir kurorto pristatymo Lietuvos ir užsienio rinkose veiklą,
kurią finansavo Savivaldybė. 2008 m. gruodį Tarybos sprendimu
patvirtintas tarptautinių parodų, skirtų pristatyti Palangos kurortą, planas
2009 m. 2008 m. išleisti rinkodariniai leidiniai, pristatantys Palangos
kurortą lietuvių ir daugumos tikslinių užsienio rinkų šalių kalbomis.
Turistinė informacija nuolat atnaujinama Palangos miesto savivaldybės ir
Palangos turizmo informacijos centro interneto svetainėse.
Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra
Suorganizuoti 2 mokymų ciklai verslininkams, vykdantiems veiklą
Palangos miesto savivaldybės teritorijoje. Mokymuose dalyvavo 26
Palangos miesto SVV atstovai.
- 8 SVV įmonėms suteiktas dalinis finansavimas pagal pateiktas paraiškas.
- Antrus metus iš eilės organizuotas kurorto maitinimo įstaigų puikios
aptarnavimo kokybės konkursas.
Strateginis planavimas
- Laiku parengta ir pateikta svarstyti Tarybai Palangos miesto
savivaldybės 2007 metų strateginio veiklos bei plėtros plano
įgyvendinimo ataskaita. Ši ataskaita – pagrindas ilgamečio strateginio
plano korektūrai. Ataskaita buvo patvirtinta Tarybos 2008 m. gegužės 29
d. sprendimu Nr. T2-115.
- Didelis dėmesys buvo skiriamas 2009–2011 metų strateginių veiklos
programų rengimui, siekiant subalansuoti bei laiku patvirtinti trejų metų
strateginės veiklos programas bei Savivaldybės 2009 m. biudžetą.
Rengiant programų projektus daug buvo diskutuojama dėl priemonių
būtinumo ir finansavimas numatomas būtinoms ir tęstinėms priemonėms
(atsižvelgiant į sudėtingėjančią ekonominę situaciją).
- Siekiant padidinti strateginio planavimo procedūrų efektyvumą
suorganizuoti 3 mokymų ciklai Tarybos nariams bei biudžetinių įstaigų
darbuotojams. Mokymuose dalyvavo 48 biudžetinių įstaigų darbuotojai, 7
Tarybos nariai ir 4 Administracijos darbuotojai.
ES struktūrinės paramos 2007–2013 m. įsisavinimas
- 2008 m. daug dėmesio buvo skirta bendravimui su LR ministerijų,
atsakingų už atitinkamų ES struktūrinės paramos priemonių įsisavinimą,
vadovais bei kitais atsakingais darbuotojais, siekiant užtikrinti, kad būtų
numatytos/skiriamos lėšos projektų Palangoje įgyvendinimui finansuoti.
- Aktyviai dalyvauta Klaipėdos regiono plėtros tarybos posėdžiuose,
numatant ES struktūrinių fondų lėšų, skirtų Klaipėdos regionui,
paskirstymą regiono savivaldybėms. Pagal Palangos miesto savivaldybės
pasiūlytą ir patvirtintą lėšų paskirstymo principą Palangos miesto
savivaldybei tenkanti lėšų dalis padidėjo apie 1 mln. Lt.
- Pateiktos paraiškos projektų finansavimui gauti iš ES struktūrinių fondų
ir kitų finansinių mechanizmų:
- „Palangos Vlado Jurgučio vidurinės mokyklos pastatų
rekonstrukcija“ (ES struktūriniai fondai, priemonė „Viešųjų pastatų
renovavimas nacionaliniu lygiu; suteiktas finansavimas 3 996 000
Lt).
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- „Palangos Vlado Jurgučio vidurinės mokyklos pastatų
rekonstrukcija“ (Valstybės investicijų programa; prašyta suma – 5
mln. Lt, skirta – 300 tūkst. Lt).
- „Ilgalaikio turto Palangos miesto viešajai bibliotekai įsigijimas“
(Valstybės investicijų programa; prašyta suma – 17 tūkst. Lt., skirtas
finansavimas – 17 tūkst. Lt).
- „Palangos Šventosios bendrojo lavinimo pagrindinės mokyklos
sporto aikštelės įrengimas“ (Europos ekonominės erdvės ir
Norvegijos finansiniai mechanizmai; prašyta parama – 5,23 mln. Lt,
projektas įvertintas teigiamai, finansavimas nesuteiktas dėl lėšų
trūkumo).
- „Palangos miesto gelbėjimo stoties pastato rekonstrukcija“
(Valstybės investicijų programa, prašyta suma – 2,7 mln. Lt, skirtas
finansavimas – 500 tūkst. Lt).
- „Palangos botanikos parko istorinės dalies restauracija ir
pritaikymas viešoms reikmėms, pirmas etapas“ (Europos ekonominės
erdvės ir Norvegijos finansiniai mechanizmai; prašyta parama – 5,95
mln. Lt, projektas įvertintas teigiamai, finansavimas nesuteiktas dėl
lėšų trūkumo).
- „Aktyvaus turizmo plėtra pasienio regione“ (Lietuvos–Latvijos
pasienio bendradarbiavimo programa; projekto partneriai –
Klaipėdos rajono savivaldybė, Nicos ir Rucavos savivaldybės
(Latvija); bendra projekto vertė – 4 880 891 Lt, prašyta parama
Palangos miesto savivaldybei – 2871 tūkst. Lt, skirta parama – 2871
tūkst. Lt)
- Pateikti projektų aprašymai dėl projektų įtraukimo į valstybės/regiono
planuojamų projektų sąrašus 2007–2013 m. Europos Sąjungos
struktūrinei paramai gauti:
- Palangos Vlado Jurgučio vidurinės mokyklos pastatų rekonstrukcija
(projektas įtrauktas į valstybės planuojamų projektų sąrašą).
- Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ pastato rekonstrukcija, I
etapas (projektas įtrauktas į Klaipėdos apskrities planuojamų projektų
sąrašą, numatoma skirti suma – 315 tūkst. Lt).
- Palangos mokyklos-darželio „Pasaka“ rekonstrukcija (projektas
įtrauktas į Klaipėdos apskrities planuojamų projektų sąrašą,
numatoma skirti suma – 1,46 mln. Lt).
- Botanikos parko istorinės dalies restauracija (projektas įtrauktas į
valstybės planuojamų projektų sąrašą, numatoma skirti suma – 4,5
mln. Lt).
- Vilų „Anapilis“, „Romeo“ ir „Džiuljeta“ rekonstrukcija (projektas
neįtrauktas į valstybės planuojamų projektų sąrašą).
- Dviračių turizmo plėtra Palangos miesto savivaldybėje
rekonstruojant Meilės alėją (projektas įtrauktas į valstybės
planuojamų projektų sąrašą, numatoma skirti suma – 4,5 mln. Lt).
- Meilės alėjos Palangoje rekonstrukcija (projektas įtrauktas į
Klaipėdos apskrities planuojamų projektų sąrašą, numatoma skirti
suma – 2,298 mln. Lt).
- Dviračių tako Palanga-Šventoji rekonstrukcija (projektas
neįtrauktas į valstybės planuojamų projektų sąrašą, kadangi gautas
finansavimas iš kitos programos).
- Užbaigtas Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių
mechanizmų
programos
finansuotas
projektas
„Techninės
dokumentacijos parengimas Palangos Šventosios bendrojo lavinimo
pagrindinės mokyklos sporto aikštelei įrengti“, kurio metu buvo parengta
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Šventosios pagrindinės mokyklos techninė dokumentacija sporto aikštelei
įrengti.
Problematika
- ES struktūrinės paramos įsisavinimo programose numatyta palyginti
nedaug priemonių, pagal kurias savivaldybės gali gauti paramą viešosios
infrastruktūros plėtrai. Be to, esant sudėtingai ekonominei situacijai,
problematiškas tampa projektų įgyvendinimas dėl Savivaldybės biudžeto
lėšų trūkumo projektams bendrafinansuoti.
- Trūkstant lėšų bendrafinansavimui, nuspręsta atsisakyti „minkštų“
projektų įgyvendinimo, dėl to nebuvo teikiamos paraiškos finansavimui
gauti projektams, kuriuose nenumatomos investicijos į kurorto
infrastruktūrą.
- Palangos miesto plėtros iki 2015 metų strateginis veiklos planas
patvirtintas 2004 metais. Strateginį planą būtina atnaujinti, tai
planuojama atlikti iš ES struktūrinių fondų lėšų, skirtų regionams.
Tačiau, už paramos įsisavinimą atsakingoms institucijoms 2007–2008 m.
neparengus dokumentų, kuriais vadovaujantis turėjo būti skiriama
parama, bei esant Savivaldybės biudžeto lėšų trūkumui, Strateginio plano
atnaujinimo procedūra galės būti pradėta tik 2009 m. pabaigoje – 2010
m. pradžioje.
- Dabartinės Palangos turizmo informacijos centro patalpos yra per mažos
esamiems dideliems turistų srautams aptarnauti bei neatitinka valstybinio
turizmo departamento nustatytų reikalavimų turizmo informacijos
centrams.
Neįgyvendinta
- Šiuolaikiško, standartus atitinkančio turizmo informacijos centro
įkūrimas.
- Infoterminalų labiausiai turistų lankomose Palangos miesto vietose
įrengimas.
- Sezoninio apgyvendinimo vietų rezervavimo centro prie įvažiavimo į
Palangą įkūrimas.
- Negautas finansavimas Palangos Šventosios bendrojo lavinimo
pagrindinės mokyklos sporto aikštelei įrengti.
Rekomendacijos

- Tęsti projekto „Sporto, kultūros ir pramogų komplekso statyba“
įgyvendinimą.
- Tęsti paplūdimių infrastruktūros ir poilsiautojų saugumo paplūdimiuose
gerinimo priemonių įgyvendinimą.
- Tęsti projekto dėl Botanikos parko ir Palangos dvaro sodybos
išsaugojimo, rekonstrukcijos ir pritaikymo viešoms reikmėms
įgyvendinimą.
- Tęsti dviračių takų infrastruktūros gerinimo projektą.
- Ieškoti finansavimo įrengti infoterminalams labiausiai turistų lankomose
Palangos miesto vietose.
- Siekiant gerinti poilsiautojų ir turistų aptarnavimo kokybę informacijos
teikimo srityje, ES struktūrinių fondų lėšomis perkelti Palangos turizmo
informacijos centrą į Palangos autobusų stoties patalpas.
- Ieškoti būdų įtakoti sezoninio apgyvendinimo vietų rezervavimo centro
įrengimą prie įvažiavimo į Palangą ties viaduku, įgyvendinant Palangos
aplinkkelio statybos projektą.
- Siekiant gerinti kurorto vaizdą pagrindinėse gatvėse būtina spręsti
laikinų prekybos statinių estetinės išvaizdos bei nenaudojamų įrenginių
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išmontavimo klausimus.
- Aktyviai dalyvauti Nacionalinės kurortų asociacijos veikloje ir
įgyvendinti priemones, skirtas kurortinio turizmo Lietuvoje skatinimui,
šiuolaikinius standartus atitinkančių sveikatinimo paslaugų kurortuose
plėtrai, 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos įsisavinimui.
- Tęsti viešą ir privačią partnerystę, įtraukti verslininkus, privačius
investuotojus į miesto strateginio planavimo procesą.
- Tęsti pozityvaus Palangos kurorto įvaizdžio formavimo priemones.

___________________________

PRITARTA
Palangos miesto savivaldybės tarybos
2009 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T2-80
3 punktu
PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIAUS 2008 M. VEIKLOS ATASKAITA
I. BENDROJI DALIS
Palangos miesto savivaldybės administracijos (toliau tekste – Administracija)
direktoriaus 2008 metų veiklos ataskaita parengta ir teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 9 punkto, Palangos miesto savivaldybės tarybos
(toliau tekste – Taryba) veiklos reglamento, patvirtinto Tarybos 2007 m. balandžio 19 d.
sprendimu Nr. T2-3, 9.35 punkto, Administracijos veiklos nuostatų, patvirtintų Tarybos 2004 m.
lapkričio 25 d. sprendimu Nr. 276 (su 2007 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T2-6 pakeitimais),
21.8 punkto nuostatomis dėl atskaitomybės už veiklą, užtikrinančią Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymo 29 ir 30 straipsniuose reglamentuotų savivaldybės vykdomosios institucijos ir
administracijos prievolių, vykdant savivaldybės savarankiškąsias ir valstybines (valstybės perduotas
savivaldybėms) funkcijas, įgyvendinimą. Ataskaitoje taikomas savivaldybės funkcijų pagal
sprendimų priėmimo laisvę grupavimas, numatytas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo redakcijoje, įsigaliojusioje nuo 2008 m. spalio 1 d. Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatyme reglamentuotos savivaldybės funkcijos yra plačios ir apima labai skirtingas
viešojo administravimo sritis, todėl, siekdama visas šias funkcijas tinkamai ir laiku įgyvendinti,
Administracija turi efektyviai ir ekonomiškai organizuoti veiklą. Šioje Administracijos direktoriaus
veiklos ataskaitoje trumpai apžvelgiamos Administracijos vykdomos funkcijos ir 2008 metų
veiklos rezultatai tiesiogiai susiję su šių funkcijų įgyvendinimu.
Administracija – Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurią sudaro Administracijos
direktorius, 2 Administracijos direktoriaus pavaduotojai, 20 struktūrinių ir 1 struktūrinis teritorinis
padalinys – Šventosios seniūnija (Administracijos filialas). 2008 m. Administracijos struktūra ir jos
veiklos nuostatai nesikeitė.
Administracija savo veiklą planuoja ir vykdo vadovaudamasi strateginio planavimo
principais, todėl didelė dalis funkcijų vykdomos integruotai įgyvendinant trejų metų strateginį
veiklos planą. 2008 metais nuosekliai vykdytos strateginio planavimo procedūros, parengta
Palangos miesto savivaldybės vienerių metų programų rengimo, vykdymo ir monitoringo
metodika, parengtos Administracijos vienerių metų programos rengimo, vykdymo ir monitoringo
formos, kurias galima rasti kompiuteriniame tinkle. Informacija nuolat atnaujinama. Parengti ir
Tarybos 2008 m. liepos 31 d. sprendimu Nr. T2-193 patvirtinti Palangos miesto savivaldybės
2009–2011 metų strateginio veiklos plano metmenys.
Parengtas Palangos miesto savivaldybės 2009–2011 metų strateginio veiklos plano
projektas (Rengiant projektą priemonės buvo suskirstytos į privalomas ir neprivalomas vykdyti,
nurodant asignavimus darbo užmokesčiui. Atsižvelgiant į priemonių suskirstymą asignavimai buvo
išsamiai peržiūrėti ir lėšos numatytos pagal priemonės būtinumą. Projektas apsvarstytas ir
patvirtintas Strateginio planavimo grupėje ir Strateginės plėtros taryboje). Planas buvo patvirtintas
Tarybos 2008 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T2-334. Detali informacija apie ilgalaikio ir
vidutinės trukmės strateginių veiklos planų vykdymą 2008 metais pateikiama atskirose ataskaitose.
Per praėjusius metus Administracijos direktorius savo kompetencijos klausimais
pasirašė 1236 įsakymus veiklos klausimais bei 429 sutartis (2007 m. – atitinkamai 1203 ir 510),
priėmė 33 interesantus, Administracijoje užregistruoti 8235 dokumentai, iš jų gauti raštai – 6870,
piliečių prašymai – 1455 (2007 m. atitinkamai – 9291, 7507 ir 1784), išsiųsti 4352 siunčiami raštai
(2007 m. – 4006). Raštų registravimo ir judėjimo apskaita kompiuterizuota, dokumentų apyvartos
kontrolę užtikrina sėkmingai nuo 2007 m. I ketvirčio ,,vieno langelio“ viešojo administravimo
principu dirbantis Savivaldybės priimamasis Vytauto g. 73. Administracija organizavo bei
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techniškai ir ūkiškai aptarnavo Tarybą, jos komitetų posėdžius bei kitus renginius ir sudarytas
komisijas, darbo grupes, parengė ir pateikė svarstyti Tarybai 371 (2007 m. – 349) Tarybos
sprendimo projektą, sėkmingai naudojama 2007 m. sumontuota ir įdiegta Tarybos posėdžių
įgarsinimo ir įrašymo į kompiuterines laikmenas sistema, Tarybos posėdžių medžiaga Tarybos
nariams pateikiama kompaktiniame diske, skelbiama Savivaldybės interneto puslapyje
http://taryba.palanga.lt.
Siekiant gerinti Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo kokybę
2008 m. toliau buvo diegiama nauja ir keičiama nusidėvėjusi kompiuterinė technika, prižiūrima ir
pagal reikalavimus atnaujinama programinė įranga, įrengtos 4 kompiuterizuotos darbo vietos (po 2
– Komunalinio ūkio bei Architektūros ir urbanistikos skyriuose), užtikrinant kompiuterinių
duomenų saugumą, kuriamas šių duomenų archyvas. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimu nustatytus privalomus reikalavimus interneto svetainėms, sudarius sutartį,
pagal minėtus reikalavimus atnaujinta Savivaldybės interneto svetainė www.palanga.lt, tokiu būdu
užtikrinant technines galimybes skelbti Savivaldybės norminius aktus bei jų projektus, tampresnį
ryšį su potencialiais interesantais. Užtikrinant viešumą Palangos miesto savivaldybės interneto
puslapyje skelbiami Mero potvarkiai ir Administracijos direktoriaus įsakymai veiklos klausimais,
pradėti skelbti Tarybos sprendimų projektai, nuolat atnaujinama informacija aktyvioje nuorodoje
,,Korupcijos prevencija“.
Juridinio ir personalo skyriaus juristai atstovavo Savivaldybei ar jos institucijoms 92
administracinėse, civilinėse, baudžiamosiose bylose (2007 m. – 90 bylų). Šioms byloms surinkti
įrodymai, vertinta jų reikšmė, parengti procesiniai dokumentai.
Viešųjų pirkimų tarnyba per 2008 metus suorganizavo 168 Viešojo pirkimo komisijos
posėdžius. Viešojo pirkimo komisija paskelbė 41 prekių, paslaugų ir darbų viešąjį pirkimą, įvykdė
1 Nemuno žemupio II investicijų paketo projektą (Administracija šio projekto nefinansuoja), t. y.
nuotekų tinklų plėtros Monciškių ir Plaušės kvartaluose Palangoje darbų pirkimas (1 370 278,13
Lt). 2008 metais bendra pirkimų suma (pasirašytų sutarčių vertė) – 22 174680,78 Lt.
II. ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS VYKDOMOS FUNKCIJOS
Savivaldybės vykdomoji institucija – Administracijos direktorius, vadovaudamasis
jam įstatymų nustatytais ir Tarybos perduotais įgaliojimais, įgyvendina jam priskirtas funkcijas.
Administracijos direktorius būdamas tiesiogiai ir asmeniškai atsakingas už įstatymų, Vyriausybės ir
savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą Savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais
klausimais planuoja ir organizuoja Administracijos veiklą duodamas pavedimus, leisdamas
įsakymus ir kontroliuodamas jų įgyvendinimą. 2008 metais Administracijos direktorius, siekdamas
inventorizuoti Savivaldybės vykdomas funkcijas ir grupuoti jas funkciniu požiūriu, nustatyti aiškią
atskaitomybę ir atsakomybę, veiklos sričių, funkcijų priskyrimą konkrečioms pareigybėms,
išvengti rizikos dėl skirtų asignavimų panaudojimo ne pagal tikslinę paskirtį, inicijavo
Administracijos struktūrinių padalinių veiklos nuostatų ir valstybės tarnautojų bei darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymų vidaus auditą. Pagal atlikto vidaus audito
rezultatus atnaujinami struktūrinių padalinių veiklos nuostatai, pareigybių aprašymai, vidaus
tvarkos taisyklės ir kitos tvarkos padės užtikrinti efektyvesnį vidaus administravimą ir vidaus
kontrolės sistemos, įskaitant finansų kontrolės sistemą, sukūrimą.
Vadovaudamasis įstatymais ir strateginio planavimo principais Administracijos
direktorius administravo asignavimus, Tarybos skirtus Administracijai, bei Tarybos nustatyta
tvarka administravo savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus piniginius išteklius. Vadovaudamas
Administracijos struktūriniams padaliniams Administracijos direktorius organizavo Savivaldybės
biudžeto vykdymą, Savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą, administravo Savivaldybės turtą. Išsami
informacija apie tai pateikiama Palangos miesto savivaldybės strateginio veiklos plano ir
Savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaitose.
Administracijos direktorius siekdamas efektyviai organizuoti Administracijos darbą
teikė Merui siūlymus dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus Administracijoje. Taryba, atsižvelgdama į pateiktus
siūlymus, priėmė 2 sprendimus padidinti 4 pareigybėmis didžiausią leistiną valstybės tarnautojų
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pareigybių skaičių. Administracijoje 2008 metų pabaigoje buvo įsteigta 114 pareigybių, iš jų – 86
valstybės tarnautojų. 2008 metais Administracijoje buvo panaikinta 12 pareigybių, įsteigta 17,
kitai kategorijai priskirta 19 pareigybių, patvirtintas 31 pareigybės aprašymas, pakeisti arba
papildyti – 8 pareigybių aprašymai.
Administracijos direktorius įstatymų nustatyta tvarka 2008 m. organizavo 35
konkursus, iš jų 33 - į karjeros valstybės tarnautojų pareigas, 7-iuose komisijų posėdžiuose, iš jų
4-iuose neeiliniuose, buvo įvertinta 42 valstybės tarnautojų tarnybinė veikla, ištirti 7 tarnybiniai
nusižengimai. 2008 metais į valstybės tarnybą priimti arba į kitas pareigas perkelti 43 asmenys, iš
jų 16 – laimėję konkursą į karjeros valstybės tarnautojų pareigas, 12 – pakaitinių valstybės
tarnautojų, 5 – perkelti į aukštesnes pareigas po tarnybinės veiklos vertinimo, 4 – į kitas tos pačios
kategorijos pareigas toje pačioje arba kitoje įstaigoje. Iš valstybės tarnybos Administracijoje
atleistas 21 tarnautojas, iš jų 11 tarnautojų atsistatydino, 9 pakaitiniai valstybės tarnautojai atleisti
pasibaigus priėmimo laikui, 1 atleistas teismo sprendimu. Vykdant priskirtas personalo valdymo
funkcijas per ataskaitinį laikotarpį užregistruoti 845 Administracijos direktoriaus įsakymai, iš jų
kadrų – 168 (2007 m. – 238), atostogų, komandiruočių – 677 (2007 m. – 726) klausimais.
Kaip ir kiekvienais metais, Administracijos direktorius organizavo Tarybos narių,
valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymą pagal Tarybos
patvirtintus prioritetus. Mokamuose mokymuose dalyvavo 211 dalyvių, nemokamuose – 93. Iš
viso mokymams buvo skirtos 3399 valandos, panaudota 44 478 Lt, o tai sudarė 1,5 proc. valstybės
tarnautojų darbo užmokesčio fondo lėšų, vienam darbuotojui vidutiniškai teko apie 390 Lt.
Administracijos direktorius viešąsias paslaugas teikiančių subjektų darbą koordinuoja
ir kontroliuoja bei kitas pagal įstatymus ir Tarybos sprendimus jam priskirtas Savivaldybės
juridinių asmenų valdymo funkcijas atlieka per Administracijos struktūrinius padalinius ar
tiesiogiai įgaliodamas atskirus valstybės tarnautojus. 2008 m. parengtos ir patvirtintos atstovavimo
Palangos miesto savivaldybei viešosiose įstaigose ir uždarosiose akcinėse bendrovėse taisyklės.
III. SAVARANKIŠKŲJŲ SAVIVALDYBĖS FUNKCIJŲ VYKDYMAS
Administracija 2008 metais vykdė visas 42 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymu reglamentuotas savarankiškąsias savivaldybės funkcijas, kurias atliko pagal įstatymų
suteiktą kompetenciją, įsipareigojimus savo bendruomenei ir jos interesams. Šias funkcijas vykdė
ar jų vykdymą koordinavo 12 struktūrinių padalinių ir 1 Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Administracija vykdė ir kitas funkcijas, kurios nepriskirtos valstybės institucijoms. Tikslinga
paminėti 2008 metais vykdytą korupcijos prevenciją.
2008 metais Biudžeto skyrius sėkmingai sudarė ir pateikė Tarybai tvirtinti
Savivaldybės biudžetą. Savivaldybės biudžeto 2008 metų patikslintas pajamų planas – 69660,2
tūkst. Lt, įvykdymas – 69513,9 tūkst. Lt, arba 99,8 proc. (2007 m. – 104,4 proc.), iš jų mokesčių
90,4 proc., kitų pajamų 129,1 proc. 2008 metais, palyginus su 2007 metais, gauta 12,7 mln. Lt
arba 18,3 proc. daugiau pajamų. Pablogėjus ekonominei padėčiai, neįvykdytos gyventojų pajamų
(91,5 proc.), žemės (88 proc.), nekilnojamojo turto (90,3 proc.) mokesčių įplaukų
prognozuotosios užduotys. Savivaldybė gavo daugiau, negu planuota, pajamų iš ilgalaikio
materialiojo turto realizavimo, kurias sudarė 50 proc. atskaitymai į Savivaldybės biudžetą nuo
įplaukų už privatizuotą valstybinę žemę Palangos miesto teritorijoje, nuomos mokesčio už
valstybinę žemę, kitų pajamų.
Savivaldybei 2008 m. skirta iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų iš viso
21503,1 tūkst. Lt, iš jų mokinio krepšeliui finansuoti – 9531 tūkst. Lt, investicijoms mieste – 3080
tūkst. Lt, valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti – 2588,8 tūkst.
Lt, piliečių nuosavybės teisių atstatymui kompensuoti – 5804 tūkst. Lt. Grąžinta valstybės
biudžetui nepanaudotų lėšų – 1064 tūkst. Lt , iš jų – 928 tūkst. Lt dėl mažesnės butų įsigijimo
kainos.
Savivaldybės biudžeto 2008 metų patikslintas išlaidų planas įvykdytas 94,8 proc., nes
atskiri asignavimų valdytojai neužtikrino ekonominių ir socialinių programų įgyvendinimo ir dėl
šios priežasties nepanaudojo programoms įgyvendinti skirtų biudžeto asignavimų. Išsami ataskaita
bus pateikta tvirtinti Tarybai.
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Kreditinis įsiskolinimas 2008-01-01 – 4467,8 tūkst. Lt, iš jų Savivaldybės biudžeto
lėšų – 302,7 tūkst. Lt (iš jų 258,4 tūkst. Lt – dėl ilgalaikio turto įsigijimo lizingo būdu). Debitinis
įsiskolinimas 2009-01-01 – iš viso 284,9 tūkst. Lt, palyginus su 2008-01-01 padidėjo 39,1 tūkst.
Savivaldybė neviršijo įstatymu nustatytų skolinimosi limitų, negrąžintų paskolų likutis 2009-0101 sudarė 5792,9 tūkst. Lt, iš jų 258,4 tūkst. Lt – pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartis (200801-01 – atitinkamai 3457,7 ir 384,3 tūkst. Lt).
Švietimo skyrius užtikrino 6 Savivaldybės savarankiškųjų funkcijų vykdymą, t. y.
savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo
programas užtikrinimas, vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrojo lavinimo, profesinio mokymo ir
profesinio orientavimo organizavimas (švietimo įstaigų steigimas, reorganizavimas, likvidavimas,
išlaikymas, mokymo pagal formaliojo švietimo programas organizavimas ir įgyvendinimas),
priešmokyklinio vaikų ugdymo organizavimas (įstaigų steigimas, reorganizavimas, likvidavimas,
išlaikymas, mokymo pagal priešmokyklinio švietimo programas organizavimas ir įgyvendinimas),
vaikų ir jaunimo papildomo ugdymo ir užimtumo organizavimas, suaugusiųjų neformalusis
švietimas, neformaliojo ugdymo švietimo programų organizavimas ir įgyvendinimas, bendrojo
lavinimo mokyklų moksleivių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse, neatlygintino
pavėžėjimo į mokyklas ir į namus organizavimas, ir koordinavo 1 savivaldybės savarankiškosios
funkcijos vykdymą, t.y. maitinimo paslaugų organizavimas švietimo įstaigose, įgyvendinančiose
mokymą pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo lavinimo programas.
2008 metais Palangos miesto savivaldybėje veikė 16 Tarybai pavaldžių švietimo
įstaigų. 2008–2009 m. m. rugsėjo pirmosios dienos duomenimis, bendrojo lavinimo mokyklose
mokėsi 2457 mokiniai, švietimo įstaigose dirbo 434 pedagoginiai darbuotojai. Palangos miesto
savivaldybės švietimo įstaigos vykdė ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio,
vidurinio, pradinio ir pagrindinio specialiojo ugdymo, neformaliojo švietimo programas. Senoji
gimnazija vykdė vidurinio ugdymo programas suaugusiems. 2007–2008 m. pagrindinį išsilavinimą
įgijo 251 mokinys (97,66 %), kartoti kursą liko 3 mokiniai. Iš 251 mokinio mokytis pagal
vidurinio ugdymo programą pasirinko 184 mokiniai (73,3%). 2007–2008 m. vidurinį išsilavinimą
įgijo 224 mokiniai iš 242 (92,56%). Nebaigia arba kartoti kursą lieka vis daugiau mokinių, o tai
rodo, kad bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai nepasiekia programose ir išsilavinimo
standartuose apibrėžtų mokymosi pasiekimų reikalavimų, didėja mokinių iškritimo iš mokyklos
tikimybė. Ikimokyklinio ugdymo įstaigas 2008 m. rugsėjo 1 d. duomenimis lankė 647 vaikai, iš jų:
lopšelio grupes – 131, darželio grupes – 389, priešmokyklinio ugdymo grupes – 127 vaikai.
Savivaldybės ikimokyklinėse įstaigose veikė 46 grupės (iš jų 13 lopšelio, 25 darželio ir 8
priešmokyklinio ugdymo grupės). Neformaliojo vaikų švietimo mokyklas 2008 m. spalio 1 d.
duomenimis lankė 907 vaikai. Stasio Vainiūno muzikos mokyklą lankė 38,3% mokinių, Sporto
mokyklą – 33,4 %, Moksleivių klubą – 28,1 % mokinių iš bendro mokinių, lankančių
neformaliojo vaikų švietimo mokyklas, skaičiaus. Mokinių, lankančių neformaliojo švietimo
mokyklas, skaičius kasmet auga. Itin didėja mokinių, norinčių lankyti sporto (krepšinio) būrelius.
Visose bendrojo lavinimo mokyklose (išskyrus Smilčių pradinę) yra įrengtos valgyklos.
Administracija užtikrino, kad ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo lavinimo mokyklose būtų
atnaujinta virtuvių įranga ir inventorius, iš viso skirta 115 tūkst. Lt. Nuo 2008-09-01 iki 2009-0101 pradinukai maitinti nemokamai (finansavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministerija).
Tarybos 2006 m. birželio 29 d. sprendimą Nr. T2-119 „Dėl Palangos miesto
savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos 2006–2012 metų bendrojo plano“
Klaipėdos apygardos administraciniam teismui apskundė Palangos „Baltijos“ ir Vlado Jurgučio
vidurinių mokyklų direktoriai. Nuo 2006 m. iki 2007 m. lapkričio mėn. vyko teisminiai procesai,
todėl Bendrajame plane numatyta mokyklų pertvarka nebuvo vykdoma. Lietuvos Vyriausiojo
Administracinio teismo 2007 m. lapkričio 9 d. nutartimi Vlado Jurgučio ir „Baltijos“ vidurinių
mokyklų skundas buvo atmestas kaip nepagrįstas ir nutartis neskundžiama. Pasibaigus teisminiams
procesams ir vykdant Bendrąjį planą, nuo 2008 – 2009 m. m. vidurinėse mokyklose nebuvo
komplektuojamos 11 klasės. Palangos senojoje gimnazijoje ir Palangos „Baltijos“ vidurinėje
mokykloje veikia PIT (Profesinio informavimo taškai), kurie padeda įgyvendinti profesinio
mokymo ir profesinio orientavimo funkciją. Lėšos profesiniam orientavimui yra numatytos
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mokinio krepšelyje (2008 m. 9-12 klasių mokiniams buvo skirta 10,6 tūkst. Lt metams (2007 –
10,6 tūkst. Lt), lėšos panaudojamos 100%.
Įgyvendinant vaikų ir jaunimo papildomo ugdymo ir užimtumo organizavimo
funkciją organizuojamos ir įgyvendinamos socializacijos programos, kurioms įgyvendinti 2008 m.
iš Švietimo ir mokslo ministerijos gauta – 66,5 tūkst. Lt. Kiekvienais metais Mero potvarkiu yra
sudaroma Moksleivių saviraiškos programų vertinimo ir atrinkimo komisija, kurios pirmininkas
yra Švietimo skyriaus vedėjas. Komisija svarsto mokyklų teikiamas paraiškas dėl mokyklų mokinių
saviraiškos programų finansavimo iš Savivaldybės biudžeto. 2008 m. komisijai buvo pateikta 41
programa ir bendra prašoma suma buvo 109 027 Lt. Komisija atrinko 17 programų ir
Administracijos direktoriaus įsakymu buvo paskirstyta 17000 Lt programoms vykdyti. Siekiant
įgyvendinti suaugusiųjų neformaliojo švietimo funkciją jau dveji metai Savivaldybės strateginiame
plane yra numatomos lėšos neformaliajam suaugusiųjų švietimui (po 30 tūkst. Lt), tačiau tvirtinant
Savivaldybės biudžetą lėšos neskiriamos, todėl funkcija vykdoma tik iš dalies. Tikslinga paminėti,
kad Pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras organizuoja kvalifikacijos kėlimo seminarus
mokyklų vadovams, mokytojams ir auklėtojams.
Švietimo skyriaus specialistai organizavo bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių,
gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse, neatlygintiną pavėžėjimą į mokyklas ir į namus.
2008 m. Administracija buvo sudariusi sutartis su UAB „Kretingos autobusų parkas“ ir UAB
„Vlasava“ (Neįgaliųjų mokinių pavėžėjimą organizuoja „Baltijos“ vidurinė mokykla). 3 maršrutais
pavežami 194 Palangos bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviai, gyvenantys kaimo
gyvenamosiose vietovėse.
Socialinės rūpybos skyrius 2008 metais vykdė 2 savarankiškąsias savivaldybės
funkcijas, t. y. socialinių paslaugų planavimas ir teikimas, socialinių paslaugų įstaigų, šeimynų
steigimas, išlaikymas ir bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis, sąlygų
savivaldybės teritorijoje gyvenančių neįgaliųjų socialiniam integravimui į bendruomenę
sudarymas. 2008 m. socialines paslaugas teikė Palangos miesto globos namai, Palangos miesto
socialinių paslaugų tarnyba, Palangos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, socialinių paslaugų
administravimą vykdė Administracijos Socialinės rūpybos skyrius. Palangos miesto globos namai
teikė ilgalaikės socialinės globos paslaugas pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims, kurie dėl
senatvės ar negalios negali savarankiškai gyventi savo namuose, ir laikinai (iki 2008 m. lapkričio
mėn.) dienos globos paslaugą, kol šią paslaugą pradėjo teikti Palangos miesto socialinių paslaugų
tarnyba. 2008 m. vidutinis metinis įstaigos ilgalaikės socialinės globos paslaugų gavėjų skaičius –
37, dienos globa buvo teikta 3 asmenims. 2008 m. į Palangos miesto globos namus atvyko 13
asmenų, 12 įstaigos paslaugų gavėjų mirė. Palangos miesto socialinių paslaugų tarnyba 2008 m.
teikė pagalbos į namus paslaugas 23 asmenims; transporto paslaugas – 4 asmenims 3 kartus per
savaitę į dializės centrą ir iš jo, dienos paslaugų gavėjams darbo dienomis vykti dienos globai ir
atgal, socialinę priežiūrą – 32 socialinės rizikos šeimoms, aprūpinimą techninėmis pagalbos
priemonėmis – 198 asmenims. 2008 m. lapkričio mėn. Palangos miesto socialinių paslaugų
tarnyba pradėjo teikti ir dienos globos paslaugas (iš savivaldybės biudžeto buvo skirta 413,0 tūkst.
litų, suremontuota 460 kv. m patalpų). Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa vaikams, likusiems
be tėvų globos, socialinės rizikos vaikams buvo teikiama Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“
vaikų socialinės globos skyriuje. Lopšelyje-darželyje veikė viena mišri globos grupė, kurioje buvo
ugdomi 12 vaikų (po 6 mokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikus). J. L. Siručių šeimyna 2008
m. pabaigoje globojo 6 netekusius tėvų globos vaikus. Visi vaikai paimti globoti iš kitų
savivaldybių. Socialinės rūpybos skyrius iš Savivaldybės biudžeto lėšų J. L. Siručiams mokėjo
darbo užmokestį.
Įgyvendinant teisės aktus, reglamentuojančius specialiųjų poreikių nustatymo bei
tenkinimo tvarką per 2008 m. Socialinės rūpybos skyriaus specialistai 252 pensinio amžiaus
asmenims nustatė specialiųjų poreikių lygį arba invalidumo grupę prilygintą specialiųjų poreikių
lygiui, išdavė 262 neįgaliojo pažymėjimus. Siekiant sudaryti palankias sąlygas neįgaliųjų socialinei
integracijai į miesto bendruomenę, organizuotas Socialinių projektų atrankos konkursas. Atrinkti
5 nevyriausybinių organizacijų projektai (2006 m. – 4, 2007 m. – 6), kuriems skirtas finansavimas.
Projektų vykdytojų pateiktose ataskaitose nurodoma, kad Savivaldybės biudžeto lėšomis
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remiamuose projektuose dalyvavo 969 asmenys. Jiems buvo teikiama įvairi socialinė pagalba. 2008
m. socialiniams projektams remti iš Savivaldybės biudžeto skirta 17,6 tūkst. litų.
Vykdant Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo reikalavimus,
Administracijos Socialinės rūpybos skyrius, vadovaudamasis Socialinių paslaugų planavimo
metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr.
1132, pirmą kartą parengė Savivaldybės 2008 m. socialinių paslaugų planą, kurį Taryba patvirtino
2008 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T2-101.
Savivaldybės gydytojas, vykdydamas pirminę asmens ir visuomenės sveikatos
priežiūrą (įstaigų steigimas, reorganizavimas, likvidavimas, išlaikymas), bendradarbiauja su
sveikatos įstaigomis ir pagal pavaldumą kuruodamas VšĮ Palangos pirminės asmens sveikatos
priežiūros centrą renka sergamumo užkrečiamosiomis ligomis ir kitus Palangos miesto gyventojų
sveikatos statistinius duomenis, kurių pagrindu rengia Savivaldybės sveikatos programas ir jas
įgyvendina, koordinuoja paramą Savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrai. Palangos mieste
2008 m. veikė dvi pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos – VšĮ Palangos pirminės asmens
sveikatos priežiūros centras ir IĮ S. Kulikauskienės BPG centras. 2008 m. gruodžio 31 d.
duomenimis prie VšĮ Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centro buvo prisirašę 7368
gyventojai, prie IĮ S. Kulikauskienės BPG centro – 11604 gyventojai. Bendras apsilankymų
skaičius VšĮ Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centre – 31298, IĮ S. Kulikauskienės
BPG centre – 40557. Greitosios medicinos pagalbos, slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos bei
antrinio lygio ambulatorinės – konsultacinės bei stacionarinės paslaugos Palangos miesto
gyventojams 2008 m. buvo teikiamos VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės Palangos sveikatos
priežiūros centre. Medicininės slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje iš viso gydyti 162 pacientai
(Palangos miesto gyventojai), iš jų 12 už paslaugas mokėjo patys. Pirminėse asmens sveikatos
priežiūros įstaigose buvo vykdomos 5 valstybinės prevencinės programos (pvz., gimdos kaklelio
piktybinių navikų prevencijos programa ir kt.), kurios yra kompensuojamos iš Privalomojo
sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų. Nemokamo dantų protezavimo programa
kompensuojama Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis ir remiama Savivaldybės
biudžeto lėšomis (iš Savivaldybės biudžeto skirta 50,9 tūkst. Lt). 2008 m. nemokamos dantų
protezavimo paslaugos suteiktos 148 miesto gyventojams (iš jų 21 – iš Savivaldybės biudžeto
lėšų). Sveikatos priežiūrą mokyklose vykdė 2 visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, užimta
2,5 etato. Iš Savivaldybės biudžeto specialistų darbo užmokesčiui ir veiklai finansuoti skirta 24
tūkst. Lt. Mokyklose įgyvendintos valstybinės alkoholio, tabako, narkomanijos prevencinės
programos, užkrečiamų ligų, lytiškumo ugdymo, dantų ėduonies programos. Skaitytos paskaitos
sveikos gyvensenos ir asmens higienos palaikymo, pirmos medicininės pagalbos suteikimo
klausimais. Užregistruoti 67 moksleivių apsilankymai pas sveikatos priežiūros specialistą
mokykloje, iš jų 57 – dėl pirmosios pagalbos.
Siekiant skatinti mieste sveiką gyvenimo būdą, iš Palangos miesto savivaldybės
visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų finansuotos 7 nevyriausybinių
organizacijų, sveikatos priežiūros įstaigų, mokyklų visuomenės sveikatos programos. Siekiant
koordinuotai spręsti visuomenės sveikatos priežiūros klausimus, buvo pritarta bendradarbiavimui
su Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuru organizuojant visuomenės sveikatos priežiūros
paslaugų teikimą Palangos miesto gyventojams ir parengta bendradarbiavimo sutartis. Siekiant
įgyvendinti teisės norminių aktų reikalavimus, rengiama sveikatos stebėsenos programa.
Sanitarijos inspekcija vykdė 2 savivaldybės savarankiškąsias funkcijas, t.y.
savivaldybėms priskirto triukšmo prevencijos ir triukšmo valstybinio valdymo įgyvendinimas ir
sanitarijos ir higienos taisyklių tvirtinimas ir jų laikymosi kontrolės organizavimas, švaros ir
tvarkos viešosiose vietose užtikrinimas. Vykdant triukšmo lygio stebėseną, parengtos naujos
Palangos miesto triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklės, nustatyti ekvivalentiniai
triukšmo lygiai 30 įvairių taškų dienos, vakaro ir nakties metu rudens, žiemos sezonais po vieną
kartą, vasaros sezono metu vieną kartą per mėnesį, dalyvauta 6 triukšmo lygio patikrinimuose
nedarbo ir švenčių dienomis (gauti triukšmo matavimo duomenys parodo triukšmo lygio J.
Basanavičiaus gatvėje mažėjimo tendenciją, tačiau nežymiai (-1dBA). Kontroliuota paplūdimių
maudyklių vandens kokybė. Per maudymosi sezoną buvo paimti ir ištirti 8 mėginiai iš kiekvieno
paplūdimio, įskaitant ir pirmą mėginį prieš sezono pradžią. Iš viso atlikti 54 mikrobiologiniai ir
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fizikiniai-cheminiai maudyklų vandens tyrimai. Ištirtas 17 šachtinių šulinių vanduo. Pirminėms
asmens sveikatos priežiūros įstaigoms pateikus kūdikių sąrašą, kurie naudoja šachtinio šulinio
vandenį, tyrimai pirmiausia padaryti būtent tuose šuliniuose. 2008 m., palyginus su 2007 m.,
vandens kokybė šuliniuose pagerėjo. Vasaros sezono metu kartu su Aplinkos ministerijos
Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Palangos miesto agentūros bei Klaipėdos
visuomenės sveikatos centro Palangos filialo vyriausiaisiais specialistais buvo organizuoti
stovyklaviečių tikrinimo reidai, kurių metu buvo patikrintos 4 turistinės stovyklos. Palyginus su
2007 m. turistinių stovyklų sanitarinė būklė yra pagerėjusi, tačiau vis dar lieka legalumo problema.
2008 metais tirta naujų šachtinių šulinių vandens kokybė, prekybos viešosiose vietose, tvarkymo ir
švaros, gyvūnų auginimo ir laikymo taisyklių laikymasis, tualetų sanitarinė būklė, švara ir tvarka
paplūdimiuose ir Baltijos jūroje.
Ekonominės plėtros skyrius įgyvendino ir koordinavo 3 savivaldybės savarankiškųjų
funkcijų vykdymą, t. y. infrastruktūros, socialinės ir ekonominės raidos planavimas, strateginių
plėtros ir veiklos planų rengimas, turizmo, būsto, smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programų
rengimas, dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant regionų plėtros programas, sąlygų verslo ir
turizmo plėtrai sudarymas ir šios veiklos skatinimas. Su infrastruktūros, socialinės ir ekonominės
raidos planavimu, strateginių plėtros ir veiklos planų rengimu, turizmo, būsto, smulkiojo ir
vidutinio verslo plėtros programų rengimu susiję beveik visi Administracijos struktūriniai
padaliniai. Skyriaus specialistai organizuoja Palangos miesto plėtros strateginio plano ir Palangos
miesto savivaldybės vidutinės trukmės (3–4 metų) strateginių veiklos planų ir programų rengimą,
kontroliuoja jų įgyvendinimą. 2008 m. suorganizuoti 3 mokymų ciklai Tarybos nariams bei
Savivaldybės biudžetinių įstaigų darbuotojams. Mokymuose dalyvavo 48 biudžetinių įstaigų
darbuotojai ir 4 Administracijos darbuotojai. Laiku parengta ir pateikta svarstyti Tarybai Palangos
miesto savivaldybės 2007 metų strateginio veiklos bei plėtros plano įgyvendinimo ataskaita
(ataskaitoje išanalizuota kiekviena plėtros iki 2015 metų plano įgyvendinama priemonė ir aiškiai
išskirtos įgyvendintos, įgyvendinamos, neįgyvendintos priemonės, priemonės, kurių
įgyvendinimas nuo Savivaldybės nepriklauso bei priemonės, kurias programų koordinatoriai siūlo
koreguoti. Ši ataskaita – pagrindas ilgamečio strateginio plano korektūrai). Ataskaita buvo
patvirtinta Tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T2-115. Išanalizuota galimybė
Administracijoje bei biudžetinėse įstaigose įdiegti informacinių technologijų sistemą, kuri įgalintų
padidinti strateginio planavimo bei programinio biudžeto formavimo proceso operatyvumą,
užtikrintų parengtų strateginių planų bei vienerių metų programų suderinamumą bei galimybę
norimu reguliarumu pamatuoti ir palyginti pasiektus rezultatus. Parengtos techninės sąlygos dėl
Palangos miesto savivaldybės strateginio planavimo ir priežiūros, programinio biudžeto sistemos
optimizavimo informacinių technologijų pagalba pirkimo. 2008 metų pabaigoje Savivaldybės
biudžetinėse įstaigose įdiegta vieninga apskaitos programa, kuri 2009 m. bus papildyta ir
strateginio planavimo moduliu.
Skyriaus specialistai bendradarbiaudami su kitais Administracijos struktūrinių padalinių
specialistais rengia paraiškas Valstybės investicijų programai, ES programoms, fondams bei
projektus įgyvendinančioms institucijoms dėl lėšų pritraukimo Savivaldybės investiciniams
projektams ir ekonominės-socialinės plėtros programoms, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant
regionų plėtros programas. 2008 m. užpildytos ir pateiktos 7 paraiškos projektų finansavimui gauti
(„Palangos botanikos parko istorinės dalies restauracija ir pritaikymas viešoms reikmėms, pirmas
etapas“, „Palangos Vlado Jurgučio vidurinės mokyklos pastatų rekonstrukcija“ ir kt.), pateikti 8
projektų aprašymai dėl projektų įtraukimo į sąrašus 2007 – 2013 m. Europos Sąjungos struktūrinei
paramai gauti (Dviračių turizmo plėtra Palangos miesto savivaldybėje rekonstruojant Meilės alėją
(projektas įtrauktas į valstybės planuojamų projektų sąrašą, numatoma skirti suma – 4,5 mln. Lt),
Meilės alėjos Palangoje rekonstrukcija (projektas įtrauktas į Klaipėdos apskrities planuojamų
projektų sąrašą, numatoma skirti suma – 2,298 mln. Lt) ir kt.). Parengtos ir Tarybos 2008 m.
gruodžio 5 d. sprendimu Nr. T2-303 patvirtintos atviro viešo konkurso dėl koncesijos suteikimo
sąlygos ir pagrindinės koncesijos sutarties sąlygos „Palangos miesto stadiono ir daugiafunkcinio
sporto, kultūros ir pramogų komplekso projektavimas, statyba, valdymas, naudojimas ir priežiūra
bei sveikatingumo, sporto ir kitų viešųjų paslaugų teikimas“.
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Įgyvendinant funkciją sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymas ir šios veiklos
skatinimas bendradarbiaujama su verslo asocijuotomis struktūromis bei kitomis institucijomis,
rengiamos Savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos. 2008 m. suorganizuoti 2
mokymų ciklai verslininkams, vykdantiems veiklą Palangos miesto savivaldybės teritorijoje.
Suteikta dalinė finansinė parama 8 Palangos miesto smulkaus ir vidutinio verslo subjektams,
dalyvavusiems ir pristačiusiems savo produkciją parodose. Teikiama informacija apie rekreacinius
išteklius ir teikiamas turistines paslaugas mieste nacionalinei turizmo informacijos sistemai.
Išduota 16 pažymėjimų teikti nakvynės ir pusryčių paslaugą (2007 m. – 13). Turistinės stovyklos
paslaugos teikimui pažymėjimų neišduota (2007 m. – 2), nes didžioji dalis paslaugas teikiančių
asmenų dėl pažymėjimo nesikreipė, o tie, kurie kreipėsi – neatitiko šiai paslaugai teikti nustatytų
reikalavimų.
Administracijos struktūriniai padaliniai (Ekonominės plėtros skyrius, Komunalinio
ūkio skyrius, Švietimo skyrius) vykdydami jiems priskirtas funkcijas ir bendradarbiaudami su
Lietuvos darbo birža ir kitomis valstybės institucijomis, dalyvauja sprendžiant gyventojų
užimtumo, kvalifikacijos įgijimo ir perkvalifikavimo klausimus, viešųjų bei sezoninių darbų
organizavimą. Funkcija Savivaldybės biudžetinių įstaigų steigimas ir išlaikymas, savivaldybės
viešųjų įstaigų, savivaldybės įmonių ir kitų savivaldybės juridinių asmenų steigimas įgyvendinama
vadovaujantis funkciniu požiūriu, t. y. Administracijos struktūriniai padaliniai pagal jų veiklos
sritis ir jiems priskirtas funkcijas organizuoja šios funkcijos įgyvendinimą. 2008 metais likviduota
viena Savivaldybės biudžetinė įstaiga Palangos miesto gelbėjimo stotis, įsteigta viena nauja
biudžetinė įstaiga Palangos miesto rinkliavų centras.
2008 metais Savivaldybė daug dėmesio ir lėšų skyrė informacinės visuomenės plėtros
įgyvendinimui. Atliekami kompiuterinės technikos priežiūros darbai bei garantinis ir pogarantinis
remontas. Nuolat prižiūrimos ir atnaujinamos Socialinės rūpybos skyriaus ir Buhalterijos
programinės įrangos „Parama“, „SPIS“, „Biudžetas“, ,,MASIS“, ,,Moksleivio krepšelio bazė“.
Atliekamas kompiuterinių duomenų archyvų kūrimas. Programinės įrangos įdiegimui ugdymo
įstaigose skirta 48 tūkst. Lt. 16 biudžetinių švietimo įstaigų buvo nupirkta buhalterinės apskaitos
programa, o tai labai palengvino įstaigų buhalterių darbą bei leido sukurti bendrą Savivaldybės
apskaitos sistemą. 2008 metais Švietimo skyriaus iniciatyva iš Švietimo programos visoms
mokykloms buvo nupirkti kompiuteriai (iš viso 15 vnt.), kurie buvo skirti darbui su Mokinių
duomenų baze.
Vaiko teisių apsaugos tarnyba bendradarbiaudama su Palangos miesto policijos
komisariatu koordinavo 1 Savivaldybės savarankiškosios funkcijos vykdymą, t. y. dalyvavimas,
bendradarbiavimas užtikrinant viešąją tvarką, kuriant ir įgyvendinant nusikaltimų prevencijos
programas. Taryba siekdama užtikrinti viešąją tvarką šiai funkcijai vykdyti skyrė 220 tūkst. Lt.
Palangos miesto policijos komisariatas įgyvendindamas šią funkciją įrengė 10 pagalbos mygtukų
atokiose sodybvietėse. Vasaros sezono metu samdė papildomas pajėgas (13 pareigūnų) viešajai
tvarkai užtikrinti. Siekiant sumažinti nusikalstamų veikų skaičių kartu su Vaiko teisių apsaugos
tarnybos ir kitų sričių specialistais buvo organizuojamos įvairios prevencinės priemonės ir reidai,
išleisti lankstinukai nusikaltimų, pažeidimų prevencijai Palangos gyventojams, poilsiautojams,
naudotos garsinės priemonės, nuolat vykdomas miesto stebėjimas vaizdo kameromis.
Kultūros skyrius yra atsakingas už gyventojų bendrosios kultūros ugdymą ir
etnokultūros puoselėjimą (dalyvavimas kultūros plėtros projektuose, muziejų, teatrų, kultūros
centrų ir kitų kultūros įstaigų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas, likvidavimas ir jų veiklos
priežiūra, savivaldybių viešųjų bibliotekų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas ir jų veiklos
priežiūra). Taip pat, bendradarbiaudamas su kitais struktūriniais padaliniais, koordinavo kūno
kultūros ir sporto plėtojimo, gyventojų poilsio organizavimo funkcijos įgyvendinimą, už kurios
vykdymą atsakinga Palangos sporto mokykla. Savivaldybė siekdama skatinti kultūros ir meno
veiklą vykdė tęstinę Kultūros projektų rėmimo programą. 2008 metais buvo gautos 32 paraiškos,
lėšos skirtos 12 projektų (66 tūkst. Lt). Taip pat suteikė galimybę meno kolektyvams, kurie
nepriklauso miesto kultūros centrams ir švietimo įstaigoms, gauti paramą ir vykdyti meninę veiklą.
2008 m. lėšos skirtos 3 kolektyvams (22 tūkst. Lt). Įgyvendinant šią savivaldybės funkciją kaip ir
kiekvienais metais parengtas ir išleistas Kultūros ir sporto renginių Palangoje kalendorius,
organizuotos valstybinės ir kalendorinės šventės. Svarbiausia 2008 metų šventė, sulaukusi
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didžiausio dalyvių ir žiūrovų skaičiaus, buvo kurorto šventė „Palanga 2008“. Pasisekimo sulaukė
kultūrinis projektas „Džiazuojanti gatvė“ ir naujas renginys „Palangos stalas 2008“. 2008 m.
išnagrinėti 95 prašymai, išduotas 71 leidimas organizuoti komercinius renginius savivaldybei
priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose, surinkta 23 tūkst. Lt.
Kultūros skyriaus specialistai vykdė aktyviai dirbusių kultūros centrų ir bibliotekos veiklos
priežiūrą.
Kultūros skyrius rūpinosi nekilnojamųjų kultūros vertybių apsauga, rengė
dokumentus dėl kultūros vertybių pripažinimo saugomais objektais. Skyriaus specialistai teikė
konsultacijas gyventojams dėl galimybės gauti paramą tyrimo darbams ir projektams parengti iš
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos, dėl galimybės įtraukti objektus į
kultūros vertybių registrą. Išleistas paveldo albumas „Palanga. Kultūros paveldas“. Vykdant
Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimo Palangoje programą, organizuota pirmoji Palangos
kultūros paveldo mokslinė konferencija, etnokultūros konferencija, sutvarkyta Šventosios
bažnyčios aplinka. Pateiktas paminklo „Birutei ir Kęstučiui“ architektūrinės dalies projektas.
Verslo ir turto skyrius vykdė ir koordinavo 5 savarankiškųjų savivaldybės funkcijų
vykdymą, t.y. vietinių rinkliavų nustatymas; savivaldybei nuosavybės teise priklausančios žemės ir
kito turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo; savivaldybės socialinio būsto fondo
sudarymas ir jo remontas, socialinio būsto nuoma; prekybos ir kitų paslaugų teikimo tvarkos
savivaldybių ar jų kontroliuojamų įmonių administruojamose turgavietėse ir viešosiose vietose
nustatymas; leidimų (licencijų) išdavimas įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.
Vietines rinkliavas nustato Taryba. Rinkliavos yra renkamos vadovaujantis funkciniu
požiūriu – kiekvienas struktūrinis padalinys atsakingas už jų veiklos sričiai priskirtų vietinių
rinkliavų administravimą ir leidimų išdavimą (Komunalinio ūkio, Kultūros, Verslo ir turto,
Architektūros ir urbanistikos skyriai). Verslo ir turto skyrius koordinuodamas vietinių rinkliavų
nustatymo funkciją parengė, o 2008 m. kovo 27 d. Taryba patvirtino sprendimą Nr. T2-61 „Dėl
prekybos ar paslaugų teikimo Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose
vietose“. Šiuo Tarybos sprendimu nustatytos 208 viešosios vietos Palangoje ir 79 – Šventosios
seniūnijoje. Rinkliavos nuostatuose numatyta, kad leidimai prekiauti ar teikti paslaugas Tarybos
nustatytose viešosiose vietose išduodami konkurso ir ne konkurso būdu. Tose viešosiose vietose,
kuriose konkurso būdu nustatyto rinkliavos dydžio galiojimo terminas baigėsi 2008 m gegužės 31
d., Administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija balandžio – liepos mėnesiais
organizavo 7 konkursus (150 viešųjų vietų), kuriuose išaiškino didžiausią pasiūlytą rinkliavą už
leidimo prekiauti ar teikti paslaugas išdavimą ir konkurso nugalėtojus.
Verslo ir turto skyriaus specialistai 2008 metais išdavė 467 leidimus prekiauti ar teikti
paslaugas (362 prekybai ir 105 teikti paslaugoms). Už leidimų išdavimą Tarybos nustatytose
viešosiose vietose surinkta 1 060 680 Lt vietinės rinkliavos. 2008 m., palyginus su 2007 metais,
leidimų prekybai ar paslaugoms teikti išduota tik 5 vnt. daugiau, o rinkliavos į Savivaldybės
biudžetą surinkta 274 846 Lt daugiau. 2008 m. Tarybai nusprendus organizuoti konkursą surinkta
30 116 Lt rinkliavos už leidimų išdavimą vežti keleivius ir krovinius bevariklio transporto
priemonėmis Palangoje (ankstesniais metais leidimai šiai paslaugai teikti buvo išduodami
nemokamai). Verslo ir turto skyriaus specialistai nuo 2008 m. vasario 1 d. iki 2008 m. lapkričio 2
d. darbo, poilsio ir švenčių dienomis 29 kartus vykdė patikrinimus. Asmenims, kurie nesilaikė
Prekybos ar paslaugų teikimo viešosiose vietose taisyklių reikalavimų, surašyti 66 nustatytos
formos aktai. Nuo 2008 m. birželio 1 d. iki 2008 m. rugpjūčio 31 d. Palangos miesto policijos
komisariato pareigūnai 182 kartus baudė asmenis, pažeidusius Prekybos ar paslaugų teikimo
viešosiose vietose taisykles.
Parengtos ir 2008 m. kovo 13 d. Tarybos sprendimu Nr. T2-49 patvirtintos licencijų
verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais išdavimo, papildymo,
patikslinimo, panaikinimo tvarkos. Vadovaujantis minėtu sprendimu 2008 metais įmonėms
išduota 121 licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir 65 licencijos verstis
mažmenine prekyba tabako gaminiais (5 licencijos patikslintos), surinkta valstybės rinkliavos
atitinkamai – 54,4 ir 16,3 tūkst. Lt. 7 įmonėms panaikintas neterminuotų licencijų galiojimas už
įsiskolinimus valstybės biudžetui. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės
įstatymo 18 straipsnio 9 dalimi, Tarybos sprendimais 2 įmonėms buvo apribotas prekybos
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alkoholiniais gėrimais laikas. Pagal gautus pranešimus apie pažeidimus, nustatytus įmonėse,
vykdančiose mažmeninę prekybą suskystintomis naftos dujomis, arba apie įsiskolinimus valstybės
ir savivaldybės biudžetams, šioms įmonėms išsiųsti 4 įspėjimai apie galimą leidimų galiojimo
sustabdymą.
Verslo ir turto skyriaus specialistai įgyvendindami savivaldybei nuosavybes teise
priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo funkciją inicijavo Palangos miesto
savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos pakeitimą. 2008 m. skyriaus
specialistai parengė, o Taryba patvirtino 10 turto perėmimo nuosavybėn arba valdyti, naudoti ir
disponuoti juo patikėjimo teise sprendimų, 3 sprendimus dėl Savivaldybės turto perdavimo
biudžetinėms įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, 2 sprendimus dėl turto
perdavimo viešosioms įstaigoms panaudai, 3 sprendimus dėl Savivaldybės turto nuomos, 6
sprendimus dėl turto nurašymo.
Palangos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklauso 112 butų, kurių bendras
plotas 5008 kv. m. Savivaldybės gyvenamosios patalpos nuomojamos nekomerciniu pagrindu.
Savivaldybės nuomojamų patalpų nuomininkas, gyvenantis name su vandens, nuotekų, šilumos ir
karšto vandens sistemomis moka 1,17 Lt už 1 kv. m nuomojamo ploto. 2008 metams Palangos
miesto savivaldybei Vyriausybė skyrė 300000 Lt socialinio būsto fondui plėtoti. 2008 m.
panaudota 263000 Lt, nupirktas 1 trijų kambarių butas. 2008 m. į Savivaldybėje sudaromus
asmenų, turinčių teisę į savivaldybės socialinį būstą arba jo sąlygų pagerinimą, 6 sąrašus buvo
įrašyta 119 asmenų (šeimos), iš jų 44 įrašyti į jaunų šeimų, 8 – į šeimų, auginančių 3 ar daugiau
vaikų, 11 – į našlaičių ar likusių be tėvų globos asmenų, 17 – į neįgaliųjų asmenų (šeimų), 37 – į
bendrą, 2 – į socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą,
sąrašus.
Kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros vertybių bei savivaldybės įsteigtų saugomų
teritorijų tvarkymo ir apsaugos, savivaldybės teritorijoje esančių želdynų, želdinių apsaugos,
tvarkymą ir kūrimą, inventorizaciją, apskaitą, atskirųjų želdynų žemės sklypų kadastrinių
matavimų ir įrašymo į Nekilnojamojo turto registrą organizavimą ir, stebėseną bendradarbiaudami
vykdė 2 struktūriniai padaliniai – Kultūros ir Komunalinio ūkio skyriai. 2008 metais organizuoti 4
Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžiai, atlikti 5 naujų kultūros vertybių
(objektų) fizikiniai-istoriniai tyrimai. Kultūros paveldo registre 2008 m. buvo 95 objektai, iš jų 7
– kraštovaizdžio, vykdytos paminklosauginės funkcijos. Komunalinio ūkio skyrius funkciją vykdė
integruotai įgyvendindamas Palangos miesto savivaldybės trejų metų strateginio veiklos plano
Komunalinio ūkio ir Aplinkos apsaugos programas. 2008 m. Palangoje ir Šventojoje (Vytauto,
Bangų, Druskininkų, S. Dariaus ir S. Girėno, Šventosios gatvėse ir skveruose) pasodinti 98 vnt.
įvairių rūšių dekoratyviniai medžiai (guobos, gudobelės, klevai, bukai, mažalapės liepos). 2008
metais rengiant strateginį veiklos planą suplanuota 2009 m. atlikti Palangos miesto savivaldybės
teritorijos želdinių ir želdynų inventorizaciją.
Komunalinio ūkio skyrius vykdė 8 Savivaldybės savarankiškąsias funkcijas, t.y.
aplinkos kokybės gerinimas, šilumos ir geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo
organizavimas, komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimas, antrinių žaliavų surinkimo ir
perdirbimo organizavimas, sąvartynų įrengimas ir eksploatavimas, savivaldybių vietinės reikšmės
kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus eismo organizavimas (kartu su Šventosios
seniūnija), ritualinių paslaugų teikimo užtikrinimas ir kapinių priežiūros organizavimas (kartu su
Šventosios seniūnija), keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas, lengvatinio keleivių
vežimo kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas, pagal įstatymų nustatytą kompetenciją
gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos valdymo organų, savivaldybės paskirtų
administratorių, kai butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų
patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat kai bendrija
likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, veiklos priežiūra ir kontrolė.
2008 metais Palangos miesto tvarkymo darbų programai skirta 7162 tūkst. Lt,
investicijoms – 23040 tūkst. Lt, iš jų iš valstybės biudžeto – 2580 tūkst. Lt, Savivaldybės biudžeto
– 9830 tūkst. Lt, kelių priežiūros ir plėtros programos – 5702 tūkst. Lt, Savivaldybės
privatizavimo fondo – 847 tūkst. Lt, kitų finansavimo šaltinių – 3971 tūkst. Lt. Šios investicijos
buvo panaudotos miesto infrastruktūrai gerinti, kryptingam kurorto vystymui, siekiant spręsti
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šiandienines ir ateities problemas. Komunalinio ūkio skyrius 2008 metais koordinavo 16 objektų
statybą arba rekonstrukciją (Birutės alėjos rekonstrukcija – 4266 tūkst. Lt, daugiabučių namų
infrastruktūros sutvarkymas – 432 tūkst. Lt, Gelbėjimo stoties projektavimas ir rekonstrukcija –
1094,5 tūkst. Lt ir kt.). Praėjusiais metais buvo suremontuota ar atnaujinta daugiau kaip 1800 kv.
m šaligatvių Gintaro, Plytų, Vasario 16-osios, Rąžės, Vytauto ir kt. gatvėse. Pagaminta ir
sumontuota 500 kv. m. naujų ir suremontuota apie 300 kv. m senų išėjimo į paplūdimius medinių
takų, įrengta 100 vnt. naujų šiukšlių dėžių, suremontuota ir nudažyta 175 vnt. suolų, 114 vnt.
persirengimo kabinų. Pastatyta 116 vnt. šiukšlių dėžių paplūdimiuose, išvalyta 900 vnt. lietaus
kanalizacijos šulinių, atnaujinta ir prižiūrėta apie 4 tūkst. metrų gyvatvorių daugiabučių namų
kiemuose, įrengta daugiau kaip 4500 kv. m gėlynų bendro naudojimo teritorijose, prižiūrėta apie
430 tūkst. kv. m gazonų. 2008 metais buvo išduota 1 nauja ir perregistruotos 3 licencijų kortelės,
išduota 80 leidimų žemės kasimo darbams, už kuriuos surinkta 137,3 tūkst. Lt. Diegiant
komunalinių atliekų tvarkymo sistemą buvo parengta konteinerių aikštelių išdėstymo schema,
daugiabučių namų kvartaluose įrengtos
antrinių žaliavų konteinerių aikštelės (64 vnt.).
Bendradarbiaujama su UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centru, kuris Palangos miesto
komunalinių atliekų sąvartyne Joskaudų kaime Darbėnų seniūnijoje Kretingos rajone įrengs vieną
stambiagabaričių atliekų surinkimo aikštelę ir vieną žaliųjų (kompostavimo) atliekų aikštelę.
Viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos plėtros užduočių vykdymo rodiklis 2008 m.
buvo 91 proc. 2008 m. rugsėjo mėn. pradėtas geografinės informacinės sistemos (GIS) įdiegimas,
kuris palengvins miesto tvarkymo kontrolę.
Didelis dėmesys buvo skirtas miesto gatvių, šaligatvių, žaliųjų plotų bei paplūdimių
priežiūrai ir valymui, tvarkomas ir prižiūrimas dviračių takas, Kunigiškių ir Nemirsetos
paplūdimiai, teritorijos prie vasaros estrados, ,,Anapilio“ ir kt. Komunalinio ūkio skyriaus
specialistai rūpinosi, kad būtų nuolat prižiūrima ir remontuojama asfaltbetonio, žvyro bei grunto
kelių danga. UAB ,,Palangos komunalinis ūkis“ išgenėjo miesto medžių šakas, Klaipėdos plento,
Kretingos, L. Vaineikio, Užkanavės gatvių pakelių krūmus, prižiūrėjo ir tvarkė miesto civilines
kapines. Už lėšas (20 000 Lt) skirtas sutvarkyti užterštas teritorijas (kai nežinomas teršėjas arba kai
užterštas teritorijas būtina sutvarkyti nedelsiant, siekiant išvengti neigiamo poveikio aplinkai),
sutvarkyta 18 užterštų teritorijų Palangoje ir Šventojoje, išvežta 179 kub. m komunalinių atliekų.
Komunalinio ūkio skyriaus specialistai kartu su Šventosios seniūnu organizuoja kapinių priežiūros
darbus. Privačiam ritualines paslaugas teikiančiam ūkio subjektui nuomojamas specialiai šiam
tikslui pritaikytas pastatas užtikrinant ritualinių paslaugų teikimą Savivaldybėje.
Panaudoti Šventosios seniūnijos veiklos programoje miesto tvarkymui skirti
asignavimai – 1345,3 tūkst. Lt, už 60 tūkst. Lt įsigyta 14 informacinių stendų, 3 vertikalaus
želdinimo gėlių konstrukcijos, 160 šiukšlių dėžių ir 26 suolai, apšviesti 600 papildomų
Pašventupio gatvės metrų, 18 šviestuvų pastatyta Šventosios kapinėse, pakeistas Jūros g. esančio
visuomeninio tualeto stogas, išasfaltuota 728 kv. m 3 gyvenamųjų namų kiemuose ir vienoje
mašinų stovėjimo aikštelėje.
2008 metais įgyvendinant keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimo,
lengvatinio keleivių vežimo kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo funkciją sudarytos 5 sutartys
su vežėjais, pervežta 203200 keleivių, už kurių lengvatinį vežimą vežėjams sumokėta 154 tūkst.
Lt, taip pat sumokėta 166,8 tūkst. Lt kompensacijų už vežėjų nuostolius, susidarančius dėl būtinų
keleivinio kelių transporto paslaugų teikimo visuomenei. Komunalinio ūkio skyriaus specialistai
kuruoja UAB ,,Palangos vandenys“ veiklą. Įmonė miesto gyventojams ir svečiams tiekia geriamąjį
vandenį ir tvarko nuotekas pagal Tarybos nustatytas kainas. Tarybos 2008 m. sausio 31 d.
sprendimu Nr. T2-12 patvirtinti Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo
nuostatai, sudaryta fondo taryba. 2008 m. daugiabučiams namams atnaujinti ir modernizuoti skirta
30 tūkst. Lt, tačiau lėšos įsisavintos nebuvo. Pagal Lietuvos Respublikos daugiabučių namų
savininkų bendrijų įstatymo 12 straipsnį, Administracijos direktorius privalo deleguoti savo
įgaliotą atstovą ir pateikti bendrijos steigimo iniciatoriams namo patalpų savininkų bei jiems
priklausančių patalpų sąrašą. Komunalinio ūkio skyriaus specialistai dalyvavo 4 daugiabučių namų
savininkų bendrijų steigiamuosiuose susirinkimuose ir pateikė jiems priklausančių patalpų sąrašus.
Įgyvendinant saugaus eismo organizavimo funkciją buvo organizuoti vienuolika
Eismo saugumo komisijos posėdžių. Juose buvo išnagrinėti 104 (gyventojų, įstaigų, įmonių ir kt.)
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prašymai bei raštai, susiję su kelio ženklų pastatymais (nuėmimais) ir su kitais eismo organizavimo
bei reguliavimo mieste klausimais. Tarybos 2008 m. kovo 13 d. sprendimu Nr. T2-42 patvirtinta
Palangos miesto sodininkų bendrijų specialioji rėmimo programa. Administracijos direktorius
2008 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1-812 sudarė Palangos miesto sodininkų bendrijų
specialiosios rėmimo programos įgyvendinimui skirtoms lėšoms gauti vertinimo komisiją.
Komisijos sprendimu sodininkų bendrijai ,,Bočiai“ buvo skirta 100 tūkst. Lt beprocentinė paskola
naujiems elektros tinklams įdiegti.
Funkcija savivaldybės saugomų teritorijų steigimas, apsauga ir tvarkymas
įgyvendinama kompleksiškai bendradarbiaujant Architektūros ir urbanistikos bei Kultūros
skyriams. Architektūros ir urbanistikos bei Kultūros skyrių specialistai kontroliavo, kaip
saugomose teritorijose buvo laikomasi galiojančiuose teritorijų planavimo dokumentuose
numatytų reikalavimų.
Architektūros ir urbanistikos skyrius vykdė 5 savarankiškąsias savivaldybės funkcijas,
t.y., teritorijų planavimas, savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir detaliųjų planų sprendinių
įgyvendinimas, statinio projektavimo sąlygų sąvado ir statybos leidimų išdavimas įstatymų
nustatyta tvarka, statinių naudojimo priežiūra, adresų (gatvių, pastatų, statinių ir kitų savivaldybės
teritorijoje esančių ir jai nuosavybės teise priklausančių objektų pavadinimų, gyvenamųjų namų ir
butų numerių) suteikimas ir keitimas, alkoholio ir tabako reklamos draudimo ir ribojimo
laikymosi ant išorinės reklamos priemonių kontrolė. Tarybos 2008 m. gruodžio 30 d. sprendimu
Nr. T2-317 patvirtintas Palangos miesto bendrasis planas. Šiuo darbu buvo užbaigtas anksčiau
parengtų (Vilimiškės detalusis planas, Palangos miesto centrinės dalies detalusis planas, Plaušės
detalusis planas, Rytų kvartalo detalusis planas, Kunigiškių detalusis planas, Šventosios
gyvenvietės detalusis planas, Nemirsetos detalusis planas) teritorijų planavimo dokumentų
sprendinių atitikimo tikslinimas Palangos miesto generaliniam planui (patvirtintam Lietuvos
Respublikos Vyriausybės). Taip pat atsirado galimybė užbaigti žemės reformą, t. y. užbaigti rengti
Palangos miesto teritorijos tarp Nemirsetos ir Vilimiškės detalųjį planą, kur bus suformuota apie
450 sklypų. Pradėtas rengti Monciškės detalusis planas, kuriame bus suformuota apie 250 sklypų.
Šiuo metu rengiami Šventosios gyvenvietės detalusis planas, inventorizacija ir korektūra, kad būtų
galima suformuoti sklypus žemei grąžinti. Atlikus šiuos darbus, bus pradėtas rengti detalusis
planas Būtingėje. 2008 metais Architektūros ir urbanistikos skyriaus specialistai ir miesto
vyriausiasis architektas aktyviai dalyvavo Klaipėdos apskrities bendrojo plano rengimo darbo
grupėje ir atstovavo Palangos miesto kaip kurorto interesams.
2008 metais pradėti formuoti sklypai prie Savivaldybei priklausančių pastatų ir
kurorto paveldo objektų (Kurhauzas, vila Anapilis, vilos Romeo ir Džiuljeta). Taip pat siekiant
kuo skubiau pradėti vykdyti daugiabučių renovaciją (atnaujinimą) pradėti rengti detalieji planai
formuojant sklypus prie esamų daugiabučių namų. Vadovaujantis darnios urbanizacijos principais
pradėta rengti Virbališkės, Medvalakio (bendrajame plane pažymėta kaip VM5, VM6, VM7
kvartalai) architektūrinės, urbanistinės ir inžinerinės plėtros, lietaus nuotekų tinklų, vandentiekio
ir kanalizacijos tinklų išplėtimo specialieji planai. Siekiant skatinti investicijas, baigiamas parengti
kempingo Nemirsetoje detalusis planas. Paskelbtas konkursas dėl architektūrinės idėjos parodų
paviljonui „Kupeta“. Pradėtas rengti detalusis planas tarp Ganyklų g. ir Klaipėdos pl./Kretingos g.
sankryžų, numatant prekybos centrų atsiradimo galimybes. Siekiant Palangos mieste mažinti
vizualinę taršą pradėti rengti laikinų prekybos vietų ir reklamos išdėstymo planai.
Architektūros ir urbanistikos skyriaus specialistai įgyvendindami skyriui pavestas
funkcijas 2008 metais parengė 199 direktoriaus įsakymus dėl žemės sklypų planų, dydžių, ribų bei
apribojimų patvirtinimo, 8 gatvėms buvo suteikti pavadinimai, žemės sklypams, butams,
patalpoms ir statiniams suteikti 301 adresai (2007 m. – 39). Parengti ir patvirtinti 559
projektavimo sąlygų sąvadai (2007 m. – 485). Nuolatinė statybos komisija rekomendavo ir buvo
išduota 482 statybos leidimai (2007 m. – 344), 20 leidimų griovimui (2007 m. – 31). Parengti 69
Tarybos sprendimų projektai, 37 sutartys, 63 sąlygas dėl detaliųjų planų rengimo. Patvirtintos ir
išduotos 64 detaliojo planavimo sąlygos. Tarybos sprendimais patvirtinti 29 detalieji planai.
Peržiūrėta ir suderinta apie 390 laikinų prekybinių įrenginių ir statinių prekybai vasaros sezono
metu (2007 m. – 415), apie 100 projektų reklamai (2007 m. – 70).
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IV. VALSTYBINĖS (VALSTYBĖS PERDUOTOS SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJOS
`
2008 m. 23 valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas vykdė 11
Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, 1 teritorinis-struktūrinis padalinys, 1
biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Savivaldybės biudžeto, statistikos duomenų teikimo funkciją –
pagal kompetenciją visi Administracijos struktūriniai, įskaitant ir teritorinį, padaliniai. Šioms
funkcijoms vykdyti valstybė Savivaldybės biudžetui skyrė 2588,8 tūkst. Lt specialiosios tikslinės
dotacijos (2007 m. – 2045,6 tūkst. Lt), iš jos 68,2 proc. – socialinėms reikmėms (2007 m. – 59,9
proc.), 5804 tūkst. Lt kompensacijoms savininkams ir garantijoms nuomininkams vykdyti pagal
Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą,
6350,7 tūkst. Lt gauta pagal sutartį su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministerija iš valstybės biudžeto finansuojamos šios ministerijos programos lėšų valstybinėms
šalpoms išmokoms ir išmokoms vaikams skaičiuoti ir mokėti (įskaitant transporto kompensacijas).
Civilinės metrikacijos skyrius vykdė 3 valstybines (valstybės perduotas
savivaldybėms) funkcijas, t.y. civilinės būklės aktų registravimas, įstatymų priskirtų registrų
tvarkymas ir duomenų teikimas valstybės registrams, gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų
ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas. Civilinės metrikacijos
skyriuje per metus įregistruoti 187 gimimo, 233 mirties (išduoti 195 leidimai laidoti Palangos ir
Šventosios civilinėse kapinėse), 203 santuokos, 57 ištuokos, 161 civilinės būklės akto papildymo
ar pakeitimo įrašai (2008 m., palyginus su 2007 m., civilinės būklės aktų sudaryta 19,5 proc.
daugiau), išduota 103 pažymų apie civilinę būklę (2007 m. – 114), 14 pažymų apie Palangos
gyventojų šeiminę padėtį dėl santuokos užsienio šalyse, 1033 įvairūs liudijimai (2007 m. – 875),
konsultuoti gyventojai šeimos teisės klausimais, įsigytas inventorius jaunavedžių laukiamajam
kambariui, naudojant atnaujintą visos Respublikos civilinės metrikacijos skyrių duomenų bazes
apjungiančią programą LRGRIS tvarkyta valstybinio gyventojų registro duomenų bazė. Tvarkant
gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą
(funkcija vykdoma nuo 2007 m. liepos 1 d.), Civilinės metrikacijos skyriuje priimtos 1272
deklaracijos, iš jų 1139 atvykimo ir 133 išvykimo, 105 prašymai dėl deklaravimo duomenų
keitimo ir panaikinimo, į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų sąrašą Palangos miesto
teritorijoje įtraukti 128 asmenys, išduotos 2564 įvairios pažymos, skyriuje apsilankė apie 6800
interesantų.
Biudžeto skyrius teikė duomenis Suteiktos valstybės pagalbos registrui, teikė iš
minėto registro informaciją apie juridiniams asmenims suteiktos pagalbos mastą prieš suteikiant
valstybės pagalbą iš Savivaldybės biudžeto. 2008 m. iš Savivaldybės biudžeto 9 ūkio subjektams
suteikta 170,4 tūkst. Lt valstybės pagalba (2007 m. atitinkamai – 14 ir 166,6).
Organizuojant civilinę saugą, patikslinti Palangos miesto savivaldybės civilinės saugos
parengties ekstremalioms situacijoms, Žmonių paieškos ir gelbėjimo darbų, įvykus avarijai
Palangos miesto savivaldybės teritorijoje bei oro erdvėje bei Veiksmų teroro aktų ir masinio
naikinimo ginklo panaudojimo atvejais sukeliamų padarinių likvidavimo organizavimo planai,
vykdytos priemonės, numatytos metiniame civilinės saugos plane (dalyvauta 2 apskrities
pratybose, tikrinta civilinės saugos būklė 6 ūkio subjektuose ir pateikti konkretūs siūlymai dėl
ūkio subjektų civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijos planų, jų derinimo, darbuotojų
aprūpinimo individualiomis apsaugos priemonėmis, atsakingų už civilinę saugą paskyrimo ir jų
mokymo, pareigybių aprašymų tvirtinimo, civilinės saugos formuočių ir jų pasirengimo planų
sudarymo, civilinės saugos mokymosi ir praktinių įgūdžių tikrinimo tvarkos, ekstremalių įvykių
registracijos ir kt., dalyvaujant Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Civilinės saugos ir
mobilizacijos departamento komisijai tikrinta kolektyvinių apsaugos priemonių parengties būklė 7
objektuose, vykdyta 4 pavojingų objektų kontrolė, įvyko 6 Savivaldybės Ekstremalių situacijų
valdymo centro posėdžiai, įgyvendinamos juose numatytos prevencinės priemonės, organizuoti 4
seminarai – mokymai, kuriuose dalyvavo 25 atsakingi ūkio subjektų darbuotojai, koordinuotas
ūkio subjektų darbuotojų mokymų planavimas (atitinkamus pažymėjimus įgijo 43 darbuotojai),
nustatyta tvarka teikta informacija apie civilinės saugos būklę ūkio subjektuose, atliekant
periodinius gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemų patikrinimus gedimų neužfiksuota),
vykdyta 23 pratybų kontrolė 10 ūkio subjektų (iš jų AB ,,Mažeikių nafta“ Būtingės terminale – 8,
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Priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje – 4, VĮ ,,Tarptautinis oro uostas“ – 3). Pagrindinių miesto
ūkio subjektų vadovų sudaryti parengties ekstremalioms situacijoms planai padeda ekstremalios
situacijos metu operatyviai ir efektyviai panaudoti jų turimus materialinius ir žmogiškuosius
išteklius (2008 m. registruoti 2 ekstremalūs atvejai – 2008 m. sausio 31 d. naftos išsiliejimas, 2008
m. birželio 27 d. automobilio nuvažiavimas nuo Palangos tilto į jūrą).
Atrenkant šauktinius į karo tarnybą, rengiantis mobilizacijai, bendradarbiaujant su
Karo prievolės administravimo tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos Klaipėdos karo prievolės
centru ir Kretingos teritoriniu skyriumi, Mobilizacijos departamentu prie Krašto apsaugos
ministerijos užtikrintas Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymu, Lietuvos Respublikos
mobilizacijos ir mobilizacinio rezervo rengimo įstatymu priskirtų funkcijų vykdymas (tvarkyta
Savivaldybės teritorijoje gyvenančių 1033 ikišauktinio amžiaus jaunuolių ir šauktinių apskaita,
Karo prievolininkų atrankos komisija 6 posėdžiuose priėmė 259 sprendimus dėl karo
prievolininkų (2007 m. – 351), konsultuoti gyventojai profesionalios kariuomenės klausimais,
rinkta informacija iš ūkio subjektų mobilizacijos uždaviniams vykdyti, patikslintas planuojamas
transporto priemonių rekvizicijos poreikis, atnaujinta Savivaldybės mobilizacijos štabo sudėtis ir
patvirtinti jo nuostatai, Mobilizacijos departamento prie Krašto apsaugos ministerijos nurodymu
pradėta Savivaldybės mobilizacijos plano peržiūra ir pilnas atnaujinimas).
Bendrasis skyrius vykdė 2 valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas,
t.y. savivaldybėms pagal teisės aktus priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas ir valstybinės
kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė. Saugojimui priimti 41 likviduojamos įmonės
archyviniai dokumentai (2007 m. – 51), išduota 960 archyvinių pažymų apie darbo stažą arba
draudžiamąsias pajamas. Užtikrinant valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę, 2008
metais patikrinti 23 gatvių, 13 įmonių ir Administracijos struktūrinių padalinių viešieji užrašai, 8
įmonių, gaminančių maisto produktus Savivaldybės teritorijoje, gaminamų maisto produktų ir jų
pakuočių pavadinimų kalba, tikrinta, ar miesto fizinių ir juridinių asmenų sandoriai sudaromi
valstybine kalba, valstybinės kalbos vartojimas Administracijos raštvedyboje (suderinti 1690
dokumentų projektai), verslo įmonių išorinės reklamos įrengimo taisyklių laikymasis, suderinti 48
įmonių užrašų reklamos projektai, organizuotas III-asis Nacionalinio diktanto konkursas Palangos
mieste.
Šventosios seniūnija, vykdydama 2 valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms)
funkcijas, organizavo melioracijos įrenginių eksploatavimo priežiūrą ir atnaujinimą, užtikrino
nenutrūkstamą Šventosios ir Būtingės polderių bei siurblinių darbą. 2008 m. rekonstruota 6,16
km melioracijos griovių ir juose esančių statinių, parengti 9,3 km polderinių griovių ir juose
esančių įrenginių remonto ir rekonstrukcijos darbo projektai, atlikta šių projektų ekspertizė,
parengtas ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai pateiktas Palangos miesto polderių
sutvarkymo 2009-2011 metams investicinis projektas, parengtos 91 techninės sąlygos statiniams
melioruotoje žemėje projektuoti, dalyvauta 50 Nuolatinės statybos komisijos posėdžių, Klaipėdos
apskrities komisijoje melioracijos statinių būklei, defektams ir jų atsiradimo priežastims nustatyti
(9 išvykos po apskrities objektus).
Socialinės rūpybos skyrius vykdė 4 valstybines (perduotas savivaldybėms) funkcijas,
t.y. socialinių išmokų skaičiavimas ir mokėjimas, kompensacijų (šildymo išlaidų, išlaidų šaltam ir
karštam vandeniui ir kt.) skaičiavimas ir mokėjimas, mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės
įsteigtose mokyklose ir savivaldybės teritorijoje įsteigtose nevalstybinėse mokyklose
administravimas ir nepasiturinčių šeimų mokinių, deklaravusių gyvenamąją vietą arba gyvenančių
savivaldybių teritorijose, aprūpinimo mokinio reikmenimis administravimas, socialinės globos
teikimo asmenims su sunkia negalia užtikrinimas (nuo 2008 m. spalio 1 d. kompensacijų Lietuvos
Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to
vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms kompensacijų už būsto šildymą ir kitas paslaugas (vienas
gavėjas) skaičiavimas ir mokėjimas neišskiriamas kaip atskira funkcija).
Siekiant mažinti socialinę atskirtį, piniginė socialinė parama suteikta mažas pajamas
turinčioms šeimoms (vienam gyvenančiam asmeniui), mokant kompensacijas už būsto šildymą
(1209 gavėjai), šaltą ir karštą vandenį (atitinkamai 456 ir 915 gavėjų), 237 gavėjams išmokėta
172,4 tūkst. Lt socialinių pašalpų (2007 m. attinkamai 122 ir 137,2 tūkst. Lt), 720 gavėjų
išmokėtos priežiūros ar slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos, transporto kompensacijos, šalpos
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pensijos (išplėsta gavėjų bazė ir paramos dydis), 3423 gavėjų – vienkartinės išmokos gimus
kūdikiui, išmokos vaikui, nėščiai moteriai, būstui įsigyti ar įsikurti, globos (rūpybos) išmokos
(2007 m. – 2017, išplėsta gavėjų bazė). Išmokėtos 228 vienkartinės laidojimo pašalpos (2007 m. –
178). 2008 m. IV ketvirtyje Tarybos sprendimais perskirstyta 328,7 tūkst. Lt valstybės biudžeto
specialiosios tikslinės dotacijos, skirtos, bet nepanaudotos socialinėms pašalpoms. kompensacijoms
už šildymą, karštą ir šaltą vandenį, socialinei paramai mokiniams (išlaidoms už įsigytus produktus),
asmenų su sunkia negalia socialinei globai. Lėšos panaudotos kitai socialinei paramai finansuoti
(laidojimo pašalpoms, vienkartinei paramai, socialinės rizikos šeimų socialinei priežiūrai,
Savivaldybės socialinių paslaugų biudžetinėms įstaigoms išlaikyti, jų materialinei-techninei bazei
stiprinti, mokyklų maitinimo bazei gerinti). Vykdant mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės
įsteigtose mokyklose ir savivaldybės teritorijoje įsteigtose nevalstybinėse mokyklose
administravimo ir nepasiturinčių šeimų mokinių, deklaravusių gyvenamąją vietą arba gyvenančių
savivaldybių teritorijose, aprūpinimo mokinio reikmenimis administravimo funkciją, socialinė
parama suteikta 1173 mokiniams (2007 m. – 400), iš jų 966 skirtas nemokamas maitinimas,
apmokant išlaidas už įsigytus produktus (nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. pagal sąrašą, nevertinant
šeimos pajamų, maitinti visi besimokantys pagal priešmokyklinio ugdymo ir pradinio ugdymo
programas), 207 – aprūpinti mokinio reikmenimis, apmokant už įsigytus mokinio reikmenis (2007
m. – atitinkamai 256 ir 144). Socialinėje sferoje biudžetinį finansavimą keičia finansavimas už
teikiamas socialines paslaugas. Užtikrintas socialinės globos teikimas 31 asmeniui su sunkia
negalia, iš jų ilgalaikė – 27 gyvenantiems Palangos miesto globos namuose (2007 m. – 13), dienos
– 4 asmenims Palangos socialinių paslaugų tarnyboje (dienos globos paslaugos pradėtos teikti
2008 m., iki 2008 m. lapkričio mėn. teiktos Palangos miesto globos namuose). Biudžetinė įstaiga
Palangos miesto socialinių paslaugų tarnyba vykdė socialinės rizikos šeimų socialinę priežiūrą,
finansuotą kaip valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją – teikė socialinę priežiūrą
32 socialinės rizikos šeimoms (2007 m. – 7).
Vaiko teisių apsaugos tarnyba, vykdydama vaikų teisių apsaugos funkciją, įvairiais
būdais atstovavo ir gynė vaikų interesus 660 kartų (2007 m. – 548), padėjo spręsti mokyklos
nelankymo, bėgimo iš pamokų ir namų, elgetavimo ir kitas socialines problemas, nepilnamečių
prekybos ne tik maisto produktais, bet ir alkoholiniais gėrimais paplūdimyje kurortinio sezono
metu bei alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių pardavimo nepilnamečiams klausimus, aiškinosi
vaikų nepriežiūros priežastis jų šeimose, vykdė vaikų globos priežiūrą, teikė metodinę pagalbą bei
konsultacijas šiais klausimais, socialinės rizikos šeimų vaikų užimtumui, socialinių įgūdžių
ugdymui bei jų pažintinei veiklai plėtoti buvo organizuojami įvairūs renginiai, rengiamos akcijos,
socialiai remtinų šeimų vaikams – vasaros poilsis konkurso būdu parinktoje stovykloje ,,Raganė“
(priemonėse dalyvavo daugiau kaip 200 vaikų). Vasaros sezono metu tarnyba dirbo ne tik su
Palangos miesto, bet ir su atvykusiais iš kitų miestų, vaikais. Į šeimas sugrąžinti 22 vaikai iš įvairių
Lietuvos miestų.
Kultūros skyrius, vykdydamas jaunimo teisių apsaugą, sudarė jaunimo
koordinatoriaus veiklos planą, organizavo Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros
finansuotą konferenciją ,,Jaunimo subkultūros“ (dalyvavo 6 Klaipėdos apskrities savivaldybės),
Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 4 posėdžiuose svarstyta 20 jaunimui aktualių klausimų, iš
Savivaldybės biudžeto paremti 8 jaunimo iniciatyvų skatinimo projektai (2007 m. – 7), 7 gerosios
patirties projektai (2007 m. – 6), Palangoje vyko Europos jaunimo kultūros savaitės – 2008
renginiai, jaunimo organizacijos dalyvavo centralizuotai organizuotuose mokymuose.
Juridinis ir personalo skyrius vykdė 2 valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms)
funkcijas, t.y. piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises į gyvenamuosius namus, jų dalis, butus,
ūkinės ir komercinės paskirties pastatus nagrinėjimas ir sprendimų dėl nuosavybės teisės atkūrimo
priėmimas bei valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas. Parengti dokumentai
dėl 2514 tūkst. Lt kompensacijoms 11 savininkų už valstybės išperkamus gyvenamuosius namus
2008 metais paskirstymo. Pirminė teisinė pagalba suteikta 183 pareiškėjams (2007 m. – 144),
deklaravusiems gyvenamąją vietą Palangos teritorijoje, (iš jų 42,1 procento kreipėsi civilinės teisės
ir civilinio proceso klausimais (2007 m. – 37,5 proc.), 24,6 procento – šeimos teisės klausimais
(2007 m. - 20,8 proc.), 7,1 procento – nuosavybės teisių atkūrimo klausimais (2007 m. – 6,3
proc.). Sumažėjo besikreipiančių žemės teisės, padidėjo – administracinės teisės ir administracinio

16
proceso klausimais). 27 pareiškėjams surašyti ar padėti surašyti prašymus suteikti antrinę teisinę
pagalbą. Palyginus su 2007 m., besikreipiančių padidėjo 1,8 karto.
Verslo ir turto skyrius vykdė savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito
valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise ir valstybės garantijų
nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams grąžintų gyvenamųjų namų ar jų dalių ir butų,
vykdymo funkcijas. Teikti pasiūlymai dėl valstybės turto valdomo patikėjimo teise valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo (turto panaudos sutartys, valstybinės žemės panaudos sutarčių
registravimas ir kt.) – parengta 17 prašymų VĮ Registrų centrui dėl kadastrinių matavimų, jų
tikslinimų bei teisinės registracijos, įregistruotos 4 valstybinės žemės panaudos sutartys; parengti
ir Klaipėdos apskrities viršininko administracijai pateikti dokumentų paketai dėl krepšinio
aikštelės, esančios Kretingos g. 31A, siurblinės pastato, esančio Prieplaukos g. 16, ūkinių pastatų,
esančių Kretingos g. 25 bei bokso salės, esančios Jūratės g. 21/Vytauto g. 110, perėmimo, minėtas
turtas perimtas Savivaldybės nuosavybėn.Vykdant Lietuvos Respublikos kompensacijų už
valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat
valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą
atkūrimo įstatyme, įstatymą, užsakytas 9 butų rinkos vertės patikslinimas (2007 m. – 15),
patikslinti ir direktoriaus įsakymu patvirtinti nuomininkų, gyvenančių savininkams sugrąžintuose
namuose, sąrašai (įrašyti 9 nuomininkai, 2007 m. – 15). 2008 metais iš valstybės biudžeto
Palangos miesto savivaldybei skyrus 3200000 Lt valstybės garantijoms nuomininkams,
gyvenantiems savininkams grąžintuose gyvenamuosiuose namuose, vykdyti, įstatymo nustatytais
terminais iki 2009 m. sausio 1 d. įvykdytos visos 9 valstybės išduotos garantijos. Nuomininkų,
gyvenančių savininkams grąžintuose namuose, iškeldinimui panaudota 2361212 Lt (už 703000 Lt
nupirkti 3 butai, 5 nuomininkams kompensuota nuomotų patalpų rinkos vertė pinigais,
panaudojant 1256000 Lt, dalis lėšų skirta nuompinigiams padengti nuomininkams, pasirinkusiems
valstybės garantijos formą – savivaldybės nuomojamas patalpas).
Komunalinio ūkio skyrius vykdė 1 valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms)
funkciją, t.y. dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones bei gyventojų
užimtumo programas. Palangos miesto savivaldybės 2008 metų viešųjų darbų programą patvirtino
Taryba 2008 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T2-99. 2008 m. gegužės 9 d. įvykusiame konkurse
viešiesiems darbams atlikti dalyvavo keturi pretendentai. Konkursą laimėjo biudžetinė įstaiga
Palangos miesto botanikos parkas ir UAB „Palangos komunalinis ūkis“. Buvo įdarbinta 50
bedarbių (2007 m. – atitinkamai 5 įmonės ir 75 bedarbiai), iš Savivaldybės biudžeto sumokėta
58195 Lt.
Dalyvaudama organizuojant Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus Administracija
Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo nustatyta tvarka suteikė tinkamas patalpas bei
inventorių ir iš Savivaldybės biudžeto apmokėjo funkcijos vykdymo išlaidas.
Vykdant statistikos duomenų teikimo funkciją, Administracijos struktūriniai
padaliniai pagal kompetenciją sudarė ir pateikė statistines ataskaitas nustatytais terminais ir forma.
V. APIBENDRINANČIOS IŠVADOS
Administracija dirba vykdydama Savivaldybės misiją – vystant aktyvaus poilsio
Baltijos pajūrio kurortą, kurti geras gyvenimo, darbo ir poilsio sąlygas Palangos miesto
gyventojams ir svečiams.
2008 metais Administracija, siekdama tinkamai ir kokybiškai įgyvendinti visas
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir kitais teisės aktais Savivaldybei priskirtas
savarankiškas ir valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas, veiklą vykdė diegdama
atnaujintą strateginio planavimo sistemą, investavo į kvalifikacijos kėlimą ir informacinių
technologijų plėtrą, Valstybės investicijų programai ir Europos Sąjungos struktūriniams fondams
rengė investicinius projektus ir administravo jų įgyvendinimą, užtikrino nenutrūkstamą viešųjų
paslaugų teikimą gyventojams ir miesto svečiams.
Didėjantis dokumentų srautas ir vykdomų funkcijų skaičius skatina Administraciją
efektyvinti veiklą, aptarti vasaros sezono rezultatus ir analizuoti veiklos vertinimo rodiklių
pasiekimus, atsižvelgiant į kuriuos rengiami strateginio veiklos plano metmenys. Siekdama
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įgyvendinti strateginiuose planuose iškeltus tikslus Administracija rengė Tarybos sprendimų
projektus, koordinavo, vykdė ir finansavo metinėse veiklos programose numatytas priemones,
koordinavo pavaldžių ir valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklą, organizavo ir kontroliavo
Savivaldybės turto valdymą ir naudojimą bei Tarybos priimtų sprendimų įgyvendinimą ir pati juos
įgyvendino.
Nors dėl ekonomikos sulėtėjimo šalyje 2008 metų pabaigoje nebuvo įvykdyti
Savivaldybės biudžeto pajamų planai, dėl ko buvo tikslintas Savivaldybės biudžetas ir veiklos
programos, pagrindinės numatytos priemonės buvo vykdomos sėkmingai. Siekiant modernizuoti
viešąsias paslaugas teikiančias įstaigas, užtikrinti aukštą gyvenamosios aplinkos kokybę ir plėtoti
rekreacinę ir turizmo infrastruktūrą, pradėti įgyvendinti visam miestui svarbūs investiciniai
projektai.
_____________________________

