PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
6-OJO ŠAUKIMO 45-ASIS POSĖDIS
SPRENDIMAS
DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS, MERO IR
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ
2010 m. balandžio 29 d. Nr. T2-88
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 2009 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. T2-126, pakeisto 2009 m.
gruodžio 3 d. sprendimu Nr. T2-293, 138, 228, 229 ir 255 punktais, Palangos miesto savivaldybės
taryba n u s p r e n d ž i a :
Pritarti pridedamoms:
1. Palangos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. veiklos ataskaitai.
2. Palangos miesto savivaldybės mero 2009 m. veiklos ataskaitai.
3. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 metų veiklos
ataskaitai.

Mero pavaduotoja

Marytė Vačerskienė

PRITARTA
Palangos miesto savivaldybės tarybos
2010 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T2-88
1 punktu

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 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, Palangos
miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos
2009 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. T2-126, pakeisto 2009 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. T2293, 228 punktu Savivaldybės bendruomenei viešai atsiskaitoma už Palangos miesto savivaldybės
tarybos 2009 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 2009 metais buvo
įgyvendinama laikantis Savivaldybės tarybos veiklos reglamento.
2009 metais 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, Sondra
Kulikauskienė.
Tėvynės sąjungos – Lietuvos Krikščionių demokratų partija:
Dainius Želvys, Šarūnas Vaitkus, Mindaugas Skritulskas, Giedrius Šatkauskas, Vaidas
Šimaitis.
Partija Tvarka ir teisingumas:
Nijolė Petkutė, Marytė Vačerskienė.
Lietuvos socialdemokratų partija:
Viktoras Pivrikas.
Naujoji Sąjunga (Socialliberalai):
Edmundas Krasauskas.
Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga:
Marija Ulbienė.
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis:
Rimantas Antanas Mikalkėnas.
Nepartinė:
Salomėja Slaboševičienė.
Tarybos politinę daugumą 2009 metų pradžioje sudarė 14 Tarybos narių,
atstovaujančių 5 partijas – Liberalų ir centro partiją, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdį, Tėvynės
sąjungos – Lietuvos Krikščionių demokratų partija, Lietuvos socialdemokratų partiją ir Naująją
Sąjungą (Socialliberalai).
Palangos miesto savivaldybės meru 2009 metais buvo Vytautas Stalmokas. Mero
pavaduotojais 2009 metų pradžioje buvo tarybos nariai Rimantas Garolis ir Edmundas
Krasauskas. 2009 m. lapkričio 12 dienos 39-ajame Savivaldybės tarybos posėdyje mero
pavaduotojas Edmundas Krasauskas, 9 tarybos nariams pareiškus nepasitikėjimą, buvo atleistas iš
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mero pavaduotojo pareigų. Tame pačiame posėdyje į mero pavaduotojos pareigas paskirta tarybos
narė Marytė Vačerskienė.
Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriumi 2009 metais dirbo
Valerijus Kuznecovas. Administracijos direktoriaus pavaduotoju – Bronius Martinkus.
2009 metų pabaigoje po nepasitikėjimo pareiškimo tarybai atleidus iš mero
pavaduotojo pareigų Edmundą Krasauską, įvertinus politinius pasikeitimus valdančiojoje
daugumoje ir pagrindinių programinių nuostatų suderinamumą, keitėsi politinės daugumos
sudėtis.
Metų pabaigoje Tarybos politinę daugumą sudarė 13 Tarybos narių, atstovaujančių
4 politinėms partijoms – Liberalų ir centro sąjungai, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžiui,
Lietuvos socialdemokratų partijai ir Partijai Tvarka ir teisingumas.
2009 metais veikė viena Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų
(sutrumpintai –TS-LKD) tarybos frakcija:
Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių Mindaugas
Skritulskas,
frakcijos
demokratų frakcija
pirmininkas
Giedrius Šatkauskas, pirmininko pavaduotojas
Šarūnas Vaitkus
Dainius Želvys
2009 metais Palangos miesto savivaldybės tarybos nariai parengė ir pateikė
šiuos Tarybos sprendimų projektus:
Vytautas Stalmokas – 7:
- Dėl Tarybos 2007 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. T2-315 pakeitimo.
- Dėl Etikos komisijos.
- Dėl Etikos komisijos pirmininko išrinkimo.
- Dėl Edmundo Krasausko atleidimo iš Palangos miesto savivaldybės mero
pavaduotojo pareigų.
- Dėl Marytės Vačerskienės paskyrimo į mero pavaduotojo pareigas.
- Dėl Tarybos 2007 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. T2-315 pakeitimo.
- Dėl Tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-136 pakeitimo.
Rimantas Garolis – 12:
- Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje
išdavimą nuostatų pakeitimo ir Tarybos 2008 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T2-328 1 punkto
pripažinimo netekusiu galios.
- Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento.
- Dėl pritarimo investiciniams planams.
- Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi Palangos miesto savivaldybės tarybos
nustatytomis vietomis automobiliams statyti.
- Dėl Palangos miesto rinkliavų centro teikiamų paslaugų įkainių nustatymo.
- Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje
pagal patvirtintą išorinės reklaminės įrangos išdėstymo schemą dydžių pakeitimo.
- Dėl komisijos sudarymo.
- Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 8 d. sprendimo Nr. T2126 pakeitimo.
- Dėl Palangos miesto savivaldybės mero ir mero pavaduotojų atostogų grafiko.
- Dėl nemokamų atostogų.
- Dėl Tarybos 2009 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T2-81 pakeitimo.
- Dėl Tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-136 pakeitimo.
Edmundas Krasauskas – 2:
- Dėl Palangos miesto savivaldybės kovos su korupcija programos įgyvendinimo
priemonių plano 2009 metams patvirtinimo.
- Dėl Palangos miesto savivaldybės komisijos kovai su korupcija veiklos ir kovos su
korupcija programos įgyvendinimo 2008 metais ataskaitos patvirtinimo.
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Remigijus Alvydas Kirstukas – 2:
- Dėl žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų.
- Dėl tarybos 2004 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. 305 ir tarybos 2008 m. liepos 31
d. sprendimo Nr. T2-181 papildymo.
Vaidas Šimaitis – 2:
- Dėl nepritarimo žemės sklypų Smilčių g. 34, 36, Palangoje detaliojo plano
rengimui.
- Dėl žemės sklypo Vaivorykštės g. 55, Palangoje, detaliojo plano netvirtinimo.
Arvydas Martinkėnas - 1:
-Dėl partnerystės sutarties Elektroninės demokratijos paslaugų piliečiams sukūrimas
ir plėtra Klaipėdos regiono savivaldybių administracijose.
Danius Puodžius - 1:
- Dėl žemės sklypo Kretingos g. 26, Palangoje, detaliojo plano netvirtinimo.
Dainius Želvys - 1:
- Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2009 metų veiklos
programos.
Iš viso 2009 metais tarybos nariai parengė ir pateikė 28 Tarybos sprendimų projektus.
2009 metais tarybos nariai pateikė Merui ir Administracijos darbuotojams
paklausimus:
Giedriaus Šatkausko 2009-03-16 paklausimas:
- Dėl UAB „Palangos komunalinis ūkis“ Kunigiškių žvyro-smėlio telkinio
eksploatacijos.
Šarūno Vaitkaus 2009-05-13 paklausimas:
- Dėl Marijos Ptašek įmonės parengto originalaus miesto centrinės dalies
paminklosauginio plano.
- Dėl UAB „Litesko“ investicijų į miesto šilumos ūkį (15 mln Lt) nepateikimo
tvirtinti miesto savivaldybės tarybai.
Giedriaus Šatkausko 2009-08-17 paklausimas:
- Dėl Palangos rinkliavų centro naudojimosi parkomatais ir konkurso jų įsigijimui.
- Dėl darbuotojų skaičiaus Palangos rinkliavų centre ir konkurso jų priėmimui.
- Dėl UAB „Palangos klevas“ parkomatų pirkimo, jų skaičiaus, kainos, bendros
pirkimo sumos ir pirkimo būdo.
- Dėl UAB „Palangos klevas“ parkomatų išnuomojimo ir perdavimo Palangos miesto
rinkliavų centrui.
Giedriaus Šatkausko 2009-09-01 paklausimas:
- Dėl sklypų, esančių Kąstyčio g. 41 ir Baltijos aikštė 2 bei Baltijos aikštė 4 detaliųjų
planų patvirtinimo, sklypų naudojimo būdo, leistino pastatų aukščio, užstatymo tankumo ir
intensyvumo.
Šarūno Vaitkaus 2009-09-09 paklausimas:
- Dėl miesto bendrajam planui ir Tarybos 2003 m. lapkričio 13 d. sprendimui Nr.
176 prieštaraujančio įsakymo išleidimo, atkuriant nuosavybę į žemės sklypą Klaipėdos pl. 44A
(administracijos direktoriui V. Kuznecovui).
- Dėl administracijos direktoriaus V. Kuznecovo miesto bendrajam planui ir Tarybos
2003 m. lapkričio 13 d. sprendimui Nr. 176 prieštaraujančio neteisėto įsakymo išleidimo, atkuriant
nuosavybę į žemės sklypą Klaipėdos pl. 44A (merui V. Stalmokui).
Šarūno Vaitkaus 2009-10-08 paklausimas:
- Dėl tarybos sprendimo „Dėl UAB „Litesko filialo „Palangos šiluma“ centralizuotai
tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo“ vilkinimo ir nepateikimo tarybai svarstyti iki spalio
1 d.
Salomėjos Slaboševičienės 2009-11-11 paklausimas:
- Dėl pedagogų atlyginimų ir neišmokėtų priemokų.
Daniaus Puodžiaus 2009-12-10 paklausimas:
- Dėl statinių naudojimo ir priežiūros, apleistų statinių ir tai kontroliuojančių
pareigūnų veiklos.
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Tarybos nariai teikė Tarybai pasiūlymus:
Rimanto Garolio pasiūlymai:
- Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo ir
papildymo (2009-03-24).
- Dėl Palangos miesto savivaldybės 2009 metų biudžeto patikslinimo (2009-09-08).
Eugenijaus Simučio pasiūlymai:
- Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje
pagal patvirtintą išorinės reklaminės įrangos išdėstymo schemą dydžių pakeitimo (2009-06-01).
- Dėl Palangos „Baltijos“ pagrindinės mokyklos nuostatų pakeitimo (2009-06-09).
Rimanto Garolio ir Edmundo Krasausko pasiūlymas:
- Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo projekto „Dėl drausminių
nuobaudų skyrimo Rūtai Gecienei“ pakeitimo (2009-06-10).
Marytės Vačerskienės pasiūlymas:
- Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo ir
papildymo (2009-12-02).
Dainiaus Želvio pasiūlymas:
- Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo ir
papildymo (2009-12-02).
Tarybos nariai teikė Tarybai ir Merui pareiškimą:
Remigijaus Alvydo Kirstuko, Rimanto Garolio, Nijolės Petkutės, Daniaus Puodžio,
Marytės Vačerskienės, Rimanto Antano Mikalkėno, Viktoro Pivriko, Eugenijaus Simučio,
Laimutės Ežerinskienės 2009-10-28 pareiškimas:
- Dėl nepasitikėjimo savivaldybės mero pavaduotoju Edmundu Krasausku.
Tarybos nariai teikė Merui, Administracijos direktoriui ir Ekonomikos ir
finansų komiteto pirmininkui Remigijui Alvydui Kirstukui reikalavimą:
Dainiaus Želvio, Šarūno Vaitkaus, Salomėjos Slaboševičienės, Mindaugo Skritulsko
ir Giedriaus Šatkausko 2009-02-12 reikalavimas:
- Dėl pakartotino 2009 metų biudžeto projekto svarstymo organizavimo norminių
teisės aktų nustatyta tvarka.
Tarybos nariai teikė Merui ir Administracijos direktoriui prašymus:
Laimutės Ežerinskienės 2009-03-03 prašymas:
- Dėl atleidimo iš Palangos PASPC stebėtojų tarybos pirmininko pareigų.
Tėvynės sąjungos – Lietuvos Krikščionių demokratų frakcijos (pirmininkas
Mindaugas Skritulskas) 2009-03-04 prašymas:
- Dėl tarybos sprendimų Nr. T2-22, T2-23, T2-34 ir jų rengimo medžiagos
patvirtintų kopijų, 2009-02-26 d. tarybos posėdžio protokolo išrašo bei garso įrašo pateikimo.
Salomėjos Slaboševičienės 2009-04-20 prašymas:
- Dėl ataskaitos miesto gyventojams išspausdinimo laikraščio „Vakarinė Palanga“
2009-04-25 d. numeryje.
Giedriaus Šatkausko 2009-06-02 prašymas:
- Dėl savivaldybės vidaus audito tarnybos atlikto teminio vidaus audito „Palangos
miesto savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir pareigybių aprašymų analizė“ 200903-18 ataskaitos Nr. CSVA3-4 gavimo.
Dainiaus Želvio 2009-06-29 prašymas:
- Dėl Prano Neimonto žemėje (Paliepgirių 22) formuojamo žemės sklypo pradėtų
tvirtinimo procedūrų skubesnio užbaigimo (pagal pil. Salomėjos Vidos Kryževičienės,
gyvenančios Sodų 34-2, Palangoje, kreipimąsi).
Mindaugo Skritulsko 2009-07-08 prašymas:
- Dėl 2009-05-07 Palangos miesto savivaldybės 6-jo šaukimo tarybos posėdžio
protokolo Nr. T3-33 pakoregavimo.
Mindaugo Skritulsko 2009-07-17 pakartotinis prašymas:
- Dėl 2009-05-07 Palangos miesto savivaldybės 6-jo šaukimo tarybos posėdžio
protokolo Nr. T3-33 pakoregavimo, nurodant, kad tarybos narys nedalyvavo 21, 22 ir 23 klausimų
svarstyme.
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Mindaugo Skritulsko, Šarūno Vaitkaus, Giedriaus Šatkausko, Salomėjos
Slaboševičienės ir Marijos Ulbienės 2009-08-13 prašymas:
- Dėl tarybos narės Salomėjos Slaboševičienės skyrimo Etikos ir procedūrų komisijos
pirmininke.
Šarūno Vaitkaus 2009-07-08 prašymas:
- Dėl 2008-01-15 d. Nr. A1-21 rengimo medžiagos kopijos išdavimo.
Laimutės Ežerinskienės 2009-10-13 prašymas:
- Dėl tarnybinio patikrinimo Palangos PASPC dėl tarnybinių automobilių naudojimo
atlikimo.
Ekonomikos ir finansų komiteto narių (Mindaugo Skritulsko, Edmundo Krasausko,
Marijos Ulbienės) 2009-11-23 prašymas:
- Dėl Ekonomikos ir finansų komiteto 2009 m. lapkričio 23 d. posėdžio darbotvarkės
papildymo.
Edmundo Krasausko 2009-11-27 prašymas:
- Dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009-11-24 nutarties vykdymo.
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

Pavardė, vardas

Laimutė Ežerinskienė
Rimantas Garolis
Remigijus Alvydas Kirstukas
Edmundas Krasauskas
Sondra Kulikauskienė
Arvydas Martinkėnas
Rimantas Antanas Mikalkėnas
Nijolė Petkutė
Viktoras Pivrikas
Danius Puodžius
Saulius Simė
Eugenijus Simutis
Mindaugas Skritulskas
Salomėja Slaboševičienė
Vytautas Stalmokas
Giedrius Šatkauskas
Vaidas Šimaitis
Marija Ulbienė
Marytė Vačerskienė
Šarūnas Vaitkus
Dainius Želvys

Praleistų
posėdžių skaičius
(pateisinama
priežastis)

Praleistų
posėdžių
skaičius
(nepateisinama
priežastis)

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

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

Bendras
praleistų
posėdžių
skaičius
1
1
1
2
2
0
2
1
1
0
2
1
3
1
1
2
2
2
0
0
2

Bendras Tarybos posėdžių lankomumas buvo patenkinamas – 21 % posėdžių
dalyvavo visi Tarybos nariai, praleista apie 9 % posėdžių. Visi Tarybos nariai, išskyrus tris atvejus,
posėdžius praleido dėl pateisinamų priežasčių. Keturi Tarybos nariai nepraleido nė vieno posėdžio,
po 2 posėdžius praleido aštuoni Tarybos nariai, tris posėdžius – vienas Tarybos narys.
Tarybos posėdžiai yra vieši, gyventojai informuojami apie juos Reglamento nustatyta
tvarka. 2009 metais įvyko 14 Tarybos posėdžių. Vienas iš jų - iškilmingas, kuris įvyko kovo
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15 d. Gintaro muziejaus Židinio menėje dėl Palangos miesto Garbės piliečio vardo suteikimo 100ųjų gimimo metinių proga partizanų generolui, Lietuvos Prezidentui Jonui Žemaičiui-Vytautui.
Įvykusiuose posėdžiuose buvo apsvarstyti 368 sprendimų projektai, iš jų 353 (96 %) projektams
pritarta ir priimti atitinkami sprendimai, 22 projektų svarstymas buvo atidėtas. Posėdžių metu
buvo teikiami 24 papildomi Tarybos sprendimų projektai. Iš posėdžių darbotvarkių buvo išbraukta
10 Tarybos sprendimų projektų.
Informacija apie Tarybos posėdžius, svarstytus sprendimų projektus
ir priimtus sprendimus
2 lentelė

Metai

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Įvykusių
posėdžių
skaičius
20
20
19
15
16
14
14

Svarstytų klausimų
skaičius
251
343
296
394
473
396
368

Priimtų Tarybos
sprendimų skaičius
231
333
282
364
451
352
353

Informacija apie Tarybos posėdžius, svarstytus sprendimų
projektus ir priimtus sprendimus

2003

2004

Įvykusių posėdžių skaičius

2005

2006

Svarstytų klausimų skaičius

2007

2008

2009

Priimtų Tarybos sprendimų skaičius

1 pav. 2003–2009 metais įvykusių Tarybos posėdžių ir priimtų sprendimų palyginamoji diagrama

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

Tarybos komitetų posėdžių skaičiaus palyginamoji lentelė
3 lentelė

Posėdžių skaičius
2007 m.
Ekonomikos ir finansų
28
Statybos ir miesto ūkio
31
Turizmo, sveikatos ir socialinės
17
apsaugos
Švietimo, kultūros ir sporto
28
Kontrolės
4
Iš viso:
108
Komiteto pavadinimas

Posėdžių
skaičius 2008 m.
38
33
24

Posėdžių
skaičius 2009 m.
40
31
23

29
4
128

29
5
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.

9
4%
18%

31%

23%
24%

Ekonomikos ir finansų komitetas

Statybos ir miesto ūkio komitetas

Švietimo, kultūros ir sporto komitetas

Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas

Kontrolės komitetas

5 pav. Komitetų posėdžių skaičius procentais 2009 m.

Ekonomikos ir finansų komitetas iš viso posėdžiavo 40 kartų. Svarstyti 237
Tarybos sprendimų projektai, iš kurių 223 buvo pritarta, pateiktos Komiteto išvados, 5 projektams
nepritarta, 9 sprendimų projektų svarstymas atidėtas. Po mero pavaduotojo Edmundo Krasausko
atleidimo iš pareigų pasikeitus Tarybos daugumos sudėčiai, lapkričio 23 d. Ekonomikos ir finansų
komiteto posėdyje buvo nubalsuota už komiteto pirmininko Remigijaus Alvydo Kirstuko
atšaukimą iš pirmininko pareigų. Nauju Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininku išrinktas
komiteto narys Mindaugas Skritulskas.
Statybos ir miesto ūkio komitetas iš viso posėdžiavo 31 kartą. Svarstyti 219
Tarybos sprendimų projektai, iš kurių 178 pritarta, 18 projektų nepritarta, 23 sprendimų projektų
svarstymas atidėtas. Taip pat svarstyta 70 detaliųjų planų koncepcijų ir kitų klausimų.
Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas iš viso posėdžiavo 23
kartus. Svarstyti 123 Tarybos sprendimų projektai, iš kurių 112 pritarta, 6 projektams nepritarta, 5
sprendimų projektų svarstymas atidėtas.
Švietimo, kultūros ir sporto komitetas iš viso posėdžiavo 29 kartus. Svarstyti
133 Tarybos sprendimų projektai, iš kurių 123 pritarta, 10 projektų nepritarta.
Kontrolės komitetas iš viso posėdžiavo 5 kartus. Priimta 16 sprendimų. Svarstyti
Savivaldybės vidaus audito tarnybos atlikti auditai ir jų ataskaitos, gyvenamojo būsto panaudojimo
ataskaita, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2009 ir 2010 metų veiklos planai, biudžeto
lėšų taupymo galimybės ir kt.
Komitetų narių dalyvavimas posėdžiuose:
Ekonomikos ir finansų:
Remigijus Alvydas Kirstukas iš 40 Komiteto posėdžių dalyvavo 39.
Eugenijus Simutis iš 40 dalyvavo 40.
Edmundas Krasauskas iš 40 dalyvavo 36.
Marija Ulbienė iš 40 dalyvavo 17.
Mindaugas Skritulskas iš 40 dalyvavo 14.
Švietimo, kultūros ir sporto:
Marytė Vačerskienė iš 29 dalyvavo 28.
Salomėja Slaboševičienė iš 29 dalyvavo 25.
Arvydas Martinkėnas iš 29 dalyvavo 24.
Saulius Simė iš 29 dalyvavo 23.
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Giedrius Šatkauskas iš 29 dalyvavo 12.
Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos:
Viktoras Pivrikas iš 23 dalyvavo 20.
Laimutė Ežerinskienė iš 23 dalyvavo 22.
Nijolė Petkutė iš 23 dalyvavo 21.
Sondra Kulikauskienė iš 23 dalyvavo 20.
Šarūnas Vaitkus iš 23 dalyvavo 7.
Statybos ir miesto ūkio:
Vaidas Šimaitis iš 31 dalyvavo 30.
Danius Puodžius iš 31 dalyvavo 28.
Rimantas Garolis iš 31 dalyvavo 23.
Dainius Želvys iš 31 dalyvavo 21.
Rimantas Antanas Mikalkėnas iš 31 dalyvavo 19.
Kontrolės:
Dainius Želvys iš 5 dalyvavo 5.
Edmundas Krasauskas iš 5 dalyvavo 5.
Rimantas Antanas Mikalkėnas iš 5 dalyvavo 5.
Nijolė Petkutė iš 5 dalyvavo 5.
Salomėja Slaboševičienė iš 5 dalyvavo 4.
Eugenijus Simutis iš 5 dalyvavo 4.
Marija Ulbienė iš 5 dalyvavo 3.
Sondra Kulikauskienė iš 5 dalyvavo 2.
Tarybos narių mokymai
Palangos miesto savivaldybės tarybos nariai 2009 metais dalyvavo 46
įvairiuose renginiuose, konferencijose, kongresuose, seminaruose, posėdžiuose, susitikimuose:
Vytautas Stalmokas – 15, Saulius Simė – 15, Arvydas Martinkėnas –11 ir Edmundas
Krasauskas – 5.
Dalyvavimą dažniausiai apsprendė užimamos pareigos ir kuruojamos sritys.
Vytautas Stalmokas 2009-02-20 Palangoje dalyvavo turizmo projekto „Bendros
rekreacinės erdvės makroregione sukūrimas“, finansuojamo pagal Europos Bendrijų iniciatyvų
INTERREG IIIA Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos (Kaliningrado srities) kaimynystės
programą, baigiamojoje konferencijoje, 2009 m. kovo 15 – 20 dienomis Maskvoje, Rusijos
Federacijoje, dalyvavo parodoje „MITT 2009“ ir dalykiniame susitikime Lietuvos Respublikos
ambasadoje vizų į Lietuvą išdavimo klausimais, 2009 m. kovo 23 – 24 dienomis Ignalinoje
dalyvavo Nacionalinės kurortų asociacijos suvažiavime, 2009-03-31 Druskininkuose dalyvavo
Lietuvos savivaldybių asociacijos narių tarybos posėdyje, 2009-04-06 Vilniuje dalyvavo Lietuvos
savivaldybių merų pasitarime, 2009-04-20 Vilniuje dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo
posėdyje, kuriame išklausė Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus metinį pranešimą,
2009-05-12 Birštone dalyvavo Europos kurortų asociacijos metiniame 14-ajame kongrese ir
Generalinėje Asamblėjoje, 2009-05-20 Kaune dalyvavo Lietuvos savivaldybių asociacijos narių
atstovų suvažiavime, 2009-05-21 Šilutėje dalyvavo Klaipėdos regiono plėtros tarybos posėdyje,
2009-09-29 Vilniuje dalyvavo Lietuvos kurortų asociacijos suvažiavime, 2009-10-13 Vilniuje
dalyvavo konferencijoje „Vietos savivalda ir savivaldybės Lietuvoje“.
Vytautas Stalmokas 2009 m. birželio 13 – 14 dienomis Svetlogorske, Rusijos
Federacijoje, su grupe atsakingų Savivaldybės administracijos darbuotojų dalyvavo Svetlogorsko
miesto dienos renginiuose, Primorjės ir Šventosios seniūnijų bendradarbiavimo sutarties
pasirašymo ceremonijoje.
Vytautas Stalmokas ir Edmundas Krasauskas 2009-02-27 dalyvavo Vilniuje, parodoje
„Vivattur 2009“ organizuotuose renginiuose.
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Vytautas Stalmokas ir Saulius Simė 2009 m. liepos 1 – 4 dienomis dalyvavo Ustkoje,
Lenkijos Respublikoje, kurorto atidarymo šventės renginiuose, susipažino su Ustkos miesto
merijos struktūra ir funkcijomis.
Vytautas Stalmokas ir Arvydas Martinkėnas 2009 m. lapkričio 20 dieną Klaipėdoje
dalyvavo konferencijoje „ELEKTRONINĖ DEMOKRATIJA KLAIPĖDOS REGIONUI“ ir kartu
su administracijos direktoriumi pasirašė partnerystės „Elektroninės demokratijos paslaugų
piliečiams sukūrimas ir plėtra Klaipėdos regiono savivaldybėse“ sutartį ir kitus su šia sutartimi
susijusius dokumentus.
Edmundas Krasauskas 2009 m. sausio 21-22 dienomis Vilniuje dalyvavo Seimo
biudžeto ir finansų komiteto pirmininko Kęstučio Glavecko ir vidaus reikalų ministro Raimundo
Palaičio susitikimuose su savivaldybių merais, 2009 m. vasario 6-8 dienomis Rygoje, Latvijos
Respublikoje, dalyvavo parodos „BALTTOUR‘09“ metu organizuotose konferencijose, 2009-0220 dalyvavo pasitarime Druskininkuose viešosios tvarkos, eismo ir visuomenės saugumo
užtikrinimo klausimais, 2009-07-02 Vilniuje dalyvavo Lietuvos tūkstantmečio proga
organizuotame fotografijos festivalio „Pasaulio lietuviai Palangoje 2009“ renginiuose.
Saulius Simė 2009-02-05 Vilniuje dalyvavo informaciniame-konsultaciniame
seminare jaunimo teisių apsaugos klausimais, 2009 m. kovo 2-4 dienomis Kaune dalyvavo
seminare jaunimo reikalų koordinavimo klausimais, 2009-03-13 dalyvavo Klaipėdoje iš dalies iš
Regiono kultūros ir sporto plėtros programos finansuojamų kultūros projektų vertinime, 2009 m.
balandžio 14-15 dienomis Vilniuje dalyvavo seminare „Europos Parlamento rinkimai –
informacinė kampanija moksleiviams ir jaunimo organizacijoms Lietuvoje“, 2009-05-22 Vilniuje
dalyvavo informaciniame-konsultaciniame seminare jaunimo teisių apsaugos klausimais, 2009 m.
birželio 3-5 dienomis Skuode ir Platelių seniūnijoje, Plungės rajone, dalyvavo Kultūros ir meno
tarybos posėdyje bei projekte „Lietuvos jaunimo vasaros akademija Žemaitijoje „Kartu mes galime
daug!“ su šūkiu „Lietuvos kultūros sostinės jaunimas atveria duris visiems !“, 2009 m. birželio 1012 dienomis Naujamiestyje, Panevėžio rajone dalyvavo jaunimo reikalų koordinatorių
suvažiavime „Koordinacija-2009“, 2009-06-22 Vilniuje dalyvavo posėdyje dėl savivaldybėse
įgyvendinamos jaunimo politikos kokybės vertinimo aprašo ir metodų tobulinimo, 2009-08-12
Vilniuje dalyvavo Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos ir Jaunimo reikalų
departamento prie SADM organizuotame informaciniame-konsultaciniame seminare, 2009 m.
rugpjūčio 24-28 dienomis Plateliuose dalyvavo seminare apie jaunimo politikos plėtrą
savivaldybėse, ES paramą jaunimui, projektų teikimo tvarką ir galimybes, 2009-09-07 Vilniuje
dalyvavo Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos rengiamoje spaudos
konferencijoje „Regioninė jaunimo politika: iššūkiai ir galimybės“, 2009-09-18 Klaipėdoje
dalyvavo savivaldybės organizuotoje konferencijoje „Klaipėdos miesto savivaldybės jaunimo
politika šiandien“, 2009 m. lapkričio 25-27 ir gruodžio 21-22 dienomis Zarasuose dalyvavo
jaunimo reikalų koordinatorių kvalifikacijos kėlimo programos rengime,
Arvydas Martinkėnas, kaip Savivaldybės tarybos informacinės visuomenės
komisijos pirmininkas, 2009-01-16 Klaipėdoje dalyvavo posėdyje-seminare „Savivaldybių ir
seniūnijų pasirengimas dalyvauti e.regiono projektinėje veikloje“, 2009-04-23 Telšiuose dalyvavo
informaciniame renginyje „Apie paramą iš esmės“, 2009-05-15 Klaipėdoje dalyvavo projekto
„Elektroninės demokratijos paslaugų piliečiams sukūrimas ir plėtra Klaipėdos regiono
savivaldybėse“ pristatyme, 2009-10-16 Klaipėdoje dalyvavo projekto „Elektroninės demokratijos
paslaugų piliečiams sukūrimas ir plėtra Klaipėdos regiono savivaldybėse“ įgyvendinimo
scenarijaus pristatyme, 2009 m. spalio 23 – lapkričio 10 dienomis Klaipėdoje dalyvavo projekto
kompiuterinės techninės įrangos pristatymuose.
Nemažas būrys Tarybos narių ir Savivaldybės administracijos darbuotojų 2009 m.
spalio 22 d. dalyvavo posėdžių salėje organizuotame informacinės visuomenės komisijos
planuojamo projekto „E.DEMOKRATIJA“ ir jo įgyvendinimo priemonių plano pristatyme.
Devyni miesto savivaldybės tarybos nariai 2009 metų spalio 9 d. dalyvavo Vilniuje
Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre vykusiame vietos savivaldos 90-ojo jubiliejaus
iškilmingame minėjime ir 2009 metų Auksinių krivulių Riterių ir laureatų apdovanojimuose.
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Tarybos narių susitikimai su gyventojais
2009 metais Tarybos nariai aktyviai rengė susitikimus su Palangos miesto ir
Šventosios seniūnijos gyventojais, ypač pavasarį vykusių Lietuvos Prezidento rinkimų 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, švietimo reformos, socialinių būstų suteikimo, socialinės paramos, žemės ir nekilnojamo
turto mokesčių sumažinimo, daugiabučių renovavimo, UAB „Litesko“ išaugusio fiksuojamo
šilumos suvartojimo ir mokesčių už šilumą, UAB „Palangos butų ūkis“ renkamų mokesčių, gatvių
ir miesto infrastruktūros tvarkymo klausimais.
Tarybos nariai aktyviai dalyvavo mero iniciatyva 2009 metais organizuotuose S.
Vainiūno muzikos mokyklos ir Senosios gimnazijos salėse įvykusiuose trijuose susitikimuose
su gyventojais:
- vasaros sezono aptarime (2009-09-25),
- vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų
parengimo ir rinkliavų dydžių nustatymo aptarime (2009-08-28)
- aprūpinimo šiluma, vandeniu ir daugiabučių namų valdų administravimo,
eksploatavimo ir valdymo klausimais, dalyvaujant UAB „Palangos vandenys“, UAB „Litesko“
filialo „Palangos šiluma“ ir UAB „Palangos butų ūkis“ vadovams susitikime (2009-08-28).
Meras Vytautas Stalmokas aktyviai bendravo su miesto bendruomenės nariais ir
kurorto svečiais 2009 m. rugsėjo 26 dieną „Ilgojo stalo‘2009“ šventės metu organizuotame Mero
priimamajame, kur iš 20 miestelėnų sulaukta 34 paklausimų ir pasiūlymų.
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 2009 metais būtina pažymėti, kad nors ir metų
pabaigoje kito koalicinės daugumos sudėtis, bet esminės įtakos stabiliam ir kokybiškam tarybos
darbui tai neturėjo.
2009 metais Taryba svarstė ir priėmė svarbius miestui ir jo vystymui sprendimus,
kuriais buvo patvirtintas miesto savivaldybės 2009 metų biudžetas, naujas miesto savivaldybės
tarybos veiklos reglamentas, pritarta projektams „Palangos Botanikos parko istorinės dalies
restauracija ir pritaikymas viešoms reikmėms“, „Dviračių turizmo plėtra Palangos miesto
savivaldybėje, rekonstruojant Meilės alėją“ ir „Dviračių tako „Palanga – Šventoji“ (nuo J.
Basanavičiaus gatvės iki Jūros gatvės) rekonstrukcija“, pritarta Butingės (B1, B3, B5, B6) ir
Plaušės (P4) teritorijų architektūrinės-urbanistinės ir inžinierinės plėtros specialiojo plano
rengimui, patvirtinta miesto savivaldybės juridinių asmenų, vietinės rinkliavos mokėtojų
komunalinių atliekų deklaravimo tvarka ir vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš
atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimas ir teikimas, Smilčių pradinės mokyklos
reorganizavimas, miesto Garbės piliečio vardas suteiktas palangiškiui, Lietuvos laisvės kovos
sąjūdžio tarybos prezidiumo pirmininkui, generolui Jonui Žemaičiui-Vytautui, iš Sveikatos
apsaugos ministerijos perimtas ilgalaikis materialusis turtas Vytauto g. 170, pritarta „Baltijos“
pagrindinės mokyklos pastato rekonstrukcijos projektui, nustatyta vietinė rinkliava už naudojimąsi
miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti.
Tarybos nariai itin mažai teikė (tik 7 %) sprendimo projektų (28), lyginant su
svarstomų Taryboje klausimų skaičiumi (368). Tarybos narių pateiktų sprendimų projektų skaičius
2009 m. sumažėjo (2008 – 37). Daugiausiai projektų pateikė Rimantas Garolis (12), Vytautas
Stalmokas (7), Remigijus Alvydas Kirstukas ir Edmundas Krasauskas – po 2. Daugiau kaip 60 %
tarybos narių nepateikė nė vieno sprendimo projekto.
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Tarybos nariai 2009 metais pateikė 7 pasiūlymus. Daugiausiai pasiūlymų pateikė
tarybos narys Eugenijus Simutis (3), Rimantas Garolis (2), po vieną pasiūlymą pateikė Dainius
Želvys ir Marytė Vačerskienė. Pateikta 13 paklausimų, iš jų daugiausia – 6 pateikė tarybos narys
Giedrius Šatkauskas, Šarūnas Vaitkus – 5, po vieną paklausimą pateikė Danius Puodžius ir
Salomėja Slaboševičienė.
Tarybos posėdžių lankomumas buvo kiek blogesnis, negu 2008 metais. Sunerimti
verčia tai, kad kai kurių tarybos narių lankomumas komitetų posėdžiuose, kuriuose spręsdami
klausimus tarybos nariai ir vykdo savo pagrindinius įgaliojimus, išlieka blogas, kaip ir 2008 metais.
Tarybos narys Š. Vaitkus, kaip ir praėjusiais metais, iš 23 Turizmo, sveikatos ir socialinės
apsaugos komiteto posėdžių dalyvavo septyniuose (30 %). Ekonomikos ir finansų komiteto
posėdžiuose (viso – 40) tarybos narys M. Skritulskas dalyvavo 14 (35 %), tarybos narė M.
Ulbienė – 17 (42 %). Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdžiuose (viso – 29) tarybos narys
G. Šatkauskas dalyvavo 12 (41 %).
Kai kurios 2008 m. Tarybos veiklos problemos 2009 metais išliko tos pačios – sunkiai
vyksta tarybos veiklos planavimas, sprendimų kontrolė, neišvengiama sprendimų projektų
rengimo skubotumo. Džiugina tai, kad neigiamas įprotis su projektais Tarybos komitetų narius
supažindinti tik Komiteto posėdžio metu ženkliai sumažėjo.
Visi Tarybos Komitetų pirmininkai, išskyrus Ekonomikos ir finansų, laiku pateikė
2009 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
2010 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T2-88
2 punktu

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2009 M. VEIKLOS ATASKAITA
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 7 dalimi
bei Palangos miesto savivaldybės tarybos (toliau tekste – Taryba) veiklos reglamento, patvirtinto
Tarybos 2009 m. gegužės 8 d. sprendimo Nr. T2-126 1 punktu, 14 skirsnio 138 punktu, Meras už
savivaldybės veiklą yra atskaitingas Tarybai ir bendruomenei. Meras 2009 metų veiklos ataskaitą
pateikia Tarybai, o savivaldybės 2009 m. veiklos ataskaitą – bendruomenei.
Taryba 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 Vytauto Stalmoko veiklos laikotarpį 2009 metais.
Mero veiklos ataskaita parengta atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatyme nustatytus mero įgaliojimus.
Mero 2009 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
- 2009 metų pradžioje Palangos miesto savivaldybėje veikė 16 pavaldžių
Tarybai švietimo įstaigų. Vykdant mokyklų tinklo pertvarką 2009 metų
pabaigoje Palangos miesto savivaldybėje veikė 15 švietimo įstaigų: viena
gimnazija, trys pagrindinės, dvi pradinės mokyklos, penkios
ikimokyklinio ugdymo mokyklos, trys neformaliojo vaikų švietimo
mokyklos, viena pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaiga. 2009
m. rugpjūčio 31 d. Smilčių pradinė mokykla reorganizuota prijungimo
būdu prie Pradinės mokyklos.
- 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.
- Buvo vykdytos 5 Vaikų socializacijos programos: „Būk sveikas ir
žvalus“ (Sporto mokykla), „Vaivorykštė“ ir „Paduok ranką“ (Moksleivių
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klubas), „Keliauk ir pažink“ (lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“), „Vaikystės
spalvos“ (Stasio Vainiūno muzikos mokykla).
- 2009 m. Palangos miesto savivaldybė vykdė Vaikų vasaros poilsio,
Pilietinio ir tautinio ugdymo programas. 2009 m. šioms programoms
finansuoti iš Švietimo ir mokslo ministerijos buvo gautas 23 tūkst. Lt
finansavimas, 2008 m. – 61,5 tūkst. Lt. Dėl lėšų trūkumo 2009 m.
Švietimo ir mokslo ministerija neskyrė lėšų Gabių vaikų ir jaunimo
ugdymo bei Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos
savivaldybių lygmens projektams vykdyti.
- Konkurso būdu atrinktos ir iš Savivaldybės biudžeto finansuotos 18
mokyklų saviraiškos ugdymo programos.
- Mokinių ir klasių komplektų skaičius bendrojo lavinimo mokyklose
kasmet mažėja: palyginus trejų metų duomenis bendras klasių komplektų
skaičius sumažėjo 18, mokinių skaičius – 383 mokiniais.
- Ikimokyklinio ugdymo įstaigas 2009 m. rugsėjo 1 d. duomenimis lankė
699 vaikai, veikė 47 grupės (iš jų 12 lopšelio, 26 darželio ir 9
priešmokyklinio ugdymo grupės).
- 2009 m. rugsėjo 1 dienos duomenimis Palangos miesto savivaldybės
bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 2272 mokiniai (2008 m. rugsėjo
1 d. – 2457 mokiniai; 2007 m. rugsėjo 1 d. – 2641 vaikas, 2006 m.
rugsėjo 1 d. – 2856 vaikai). Mokinio krepšelio lėšų 2007 metais buvo
skirta 8434,0 tūkst. Lt, 2008 metais – 9531,0 tūkst. Lt; 2009 metais –
11503,0 tūkst. Lt.
- Neformaliojo vaikų švietimo mokyklas 2009 m. spalio 1 d. duomenimis
lankė 974 vaikai. Stasio Vainiūno muzikos mokyklą lankė 371 mokinys,
Sporto mokyklą – 361 mokinys, Moksleivių klubą – 242 mokiniai.
Mokinių, lankančių neformaliojo švietimo mokyklas, skaičius kasmet
auga. Itin didėja mokinių, norinčių lankyti sporto (krepšinio) būrelius,
skaičius.
- Švietimo įstaigose dirbo 396 pedagoginiai darbuotojai (neskaičiuojant
dirbančių antraeilėse pareigose). 2009 m. Palangos miesto savivaldybės
mokyklų vadovų ir mokytojų atestacija taupant savivaldybės biudžeto
lėšas nebuvo vykdoma.
- Palangos miesto savivaldybės mokyklose dirbo daugiausiai bendrojo
lavinimo mokyklų mokytojų, turinčių aukščiausios kvalifikacijos
kategorijas - mokytojų metodininkų ir mokytojų ekspertų dalis Palangos
mieste yra didžiausia visoje Lietuvoje.
- Bendras Palangos miesto savivaldybėje valstybinius egzaminus laikiusių
kandidatų įvertinimo vidurkis balais: Senoji gimnazija – 49,3 balai (2008
m. 57,3 balai), „Baltijos“ vidurinė mokykla – 46 balai (2008 m. 36 balai),
Vlado Jurgučio vidurinė mokykla – 51 balas (2008 m. 35 balai) Senosios
gimnazijos 8, o „Baltijos“ vidurinės mokyklos 3 abiturientų valstybiniai
brandos egzaminai buvo įvertinti 100 balų.
- Vadovaujantis Tarybos sprendimais ir vykdant Palangos miesto
savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos 2006–2012
metų bendrąjį planą, 2009 m. rugsėjo 1 d. „Baltijos“ ir Vlado Jurgučio
vidurinės mokyklos pertvarkytos į pagrindines mokyklas, Smilčių pradinė
mokykla reorganizuota į Pradinės mokyklos Smilčių skyrių. 2009-2010
m. m. pradžioje atlikta Pradinės mokyklos struktūros pertvarka –
likviduotas Pradinės mokyklos Smilčių skyrius.
- Tarybos sprendimu kūno kultūros ir sporto plėtojimo organizavimo
funkcijos pavestos vykdyti Sporto mokyklai, tuo tikslu pakeistas Sporto
mokyklos pavadinimas į „Sporto centras“ ir patvirtinti nauji šios įstaigos
nuostatai.
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- Palangos pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras (PMMMC)
teikė psichologinę, specialiąją pedagoginę, logopedinę, konsultacinę
pagalbą vaikams. Konsultavo tėvus, mokytojus, įstaigų specialistus, teikė
pedagogines rekomendacijas. Palangos PMMMC teikia pedagoginę ir
psichologinę pagalbą vaikams, turintiems adaptacijos, vystymosi
sutrikimų, mokymosi sunkumų, kompleksinių negalių; konsultuoja
moksleivius jų polinkių ir gabumų klausimais. Padeda tėvams,
pedagogams ir kitiems specialistams spręsti vaiko pedagogines ir
psichologines problemas, iškylančias šeimoje ir mokykloje. Pedagogams
teikiamos metodinės konsultacijas.
- PMMMC įsigijo tris adaptuotas standartizuotas metodikas, naudojamas
mokinių profesiniame konsultavime.
- Į mokyklas buvo pavežami visi kaimo vietovėse gyvenantys mokiniai.
2009 m. tokių vaikų buvo 188. Neįgaliųjų mokinių pavėžėjimą
organizuoja „Baltijos“ vidurinė mokykla (10 mokinių), Šventosios
pagrindinė mokykla geltonuoju autobusiuku paveža mokinius iš
Būtingės ir aplinkinių kaimelių.
- Palangos bendrojo lavinimo mokyklos dalyvauja priemonės MTP plius
trijuose projektuose: „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimo“,
modernizavimo“,
„Bendrojo
lavinimo
mokyklų
bibliotekų
„Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūros“.
- Rengiamas detalusis planas, kuriame numatoma sutvarkyti teritoriją,
stadioną ir bėgimo takus prie V. Jurgučio pagrindinės mokyklos,
įrengiant lauko teniso centrą su 4 uždarom teniso aikštelėm ir vietoj
buvusios šaudyklos – bendro fizinio parengimo treniruočių salę.
- Pradėtos projektavimo paslaugų pirkimo procedūros „Baltijos“
pagrindinės mokyklos rekonstrukcijos techniniam projektui ir stadiono
prie mokyklos rekonstrukcijos techniniam projektui.
- Pradėtos projektavimo paslaugų pirkimo procedūros lopšelio-darželio
„Gintarėlis“ patalpų ir įrangos atnaujinimo techniniam projektui.
Problematika
- Didžioji dalis mokinių vis dar nesiekia įsigyti profesiją ir kartu gauti
vidurinį išsilavinimą, dėl to nepakankamai efektyviai naudojamos
mokinio krepšeliui skiriamos lėšos profesiniam orientavimui.
- Didėjant mokinių, norinčių lankyti sporto būrelius, skaičiui, yra sporto
salių trūkumas.

Rekomendacijos

Neįgyvendinta
- Neužbaigta Vlado Jurgučio vidurinės mokyklos rekonstrukcija ir
neįrengtas aikštynas.
- Parengti priemones, skatinančias mokinius įsigyti profesiją ir kartu gauti
vidurinį išsilavinimą, siekiant naudoti MK skiriamas lėšas profesiniam
orientavimui.
- Tęsti Palangos miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų tinklo
pertvarkos 2006–2012 metų bendrojo plano įgyvendinimą.
- Ieškoti finansavimo Vlado Jurgučio vidurinės mokyklos rekonstrukcijai
užbaigti.
- Ieškoti finansavimo „Baltijos“ vidurinės mokyklos rekonstrukcijai.
-Tęsti lopšelio-darželio „Gintarėlis“ pastato rekonstrukciją: užbaigti
energijos taupymo priemonių darbus, sutvarkyti vidaus patalpas.
- Užbaigti mokyklos-darželio „Pasaka“ pastato rekonstrukcijos projektą.
- Ieškoti finansavimo lopšelių-darželių „Ąžuoliukas“ ir „Žilvinas“ pastatų
išorės ir vidaus patalpų rekonstrukcijai.
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- 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.
Viešoji infrastruktūra ir miesto tvarkymas
- Palangos miesto tvarkymo darbų programai buvo skirta 7201,2 tūkst. Lt
(2008 m. – 7162 tūkst. Lt). Investicijoms iš valstybės biudžeto,
Savivaldybės biudžeto, kelių priežiūros ir plėtros programos,
privatizavimo fondo ir kitų šaltinių buvo skirta apie 13,3 mln. Lt (2008
m. – 15,88 mln. Lt). Nors dėl lėšų trūkumo teko mažinti investicijų
apimtis, turimas lėšas buvo siekiama panaudoti kryptingam kurorto
vystymui.
- Buvo tęsiami mokyklos-darželio ,,Pasaka“, lopšelio-darželio
„Gintarėlis“, V. Jurgučio pagrindinės mokyklos rekonstrukcijos darbai.
- Buvo rengiamas Baltijos pagrindinės mokyklos rekonstrukcijos
techninis projektas;
- Buvo tęsiamas Palangos miesto savivaldybės transporto infrastruktūros
gerinimo ir plėtros plano 2007–2010 m., patvirtinto Tarybos 2006 m.
lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T2-288, įgyvendinimas: 2009 metais baigta
rekonstruoti Birutės alėja (1034 m) bei Kopų gatvė (751 m). Atlikta
darbų už 8818,6 tūkst. Lt. Pradėti Meilės alėjos (nuo J. Basanavičiaus
gatvės iki Birutės kalno) rekonstrukcijos darbai. Tęsiami Rudens, Žaros
gatvių statybos darbai. Užtaisyta 4924 kv. m asfaltbetonio dangos, o
2008 m. – 6130 kv. m.
- Pradėta pirkimo procedūra Kęstučio g. rekonstrukcijos techniniam
darbo projektui parengti.
- Buvo rengiamas Jūratės g. rekonstrukcijos techninis projektas.
- Įrengta pėsčiųjų perėja neįgaliesiems Vanagupės gatvėje ir pėsčiųjų
perėja Klaipėdos plente ties Vėžių g. Atnaujintas Senojo turgaus gatvės
šiaurinės pusės šaligatvis (tarp Ganyklų ir J. Janonio gatvių).
Suremontuota per 200 kv. m šaligatvių (2008 m. – 1800 kv. m), užtaisyta
4924 kv. m asfaltbetonio dangos (2008 m. – 6130 kv. m). Išlyginami ir
greideriuojami suformuojant nuolydžius 48,5 km žvyro dangos kelių.
- Pradėti dviračių tako (nuo J. Basanavičiaus g. iki Jūros g.)
rekonstrukcijos darbai.
- Nutiesti trinkelių takai prie Tremtinių kryžiaus, J. Šliūpo paminklo,
miesto centrinėje aikštėje įrengta apie 600 medinių sėdimų vietų
gyventojams ir miesto svečiams, papildomai įrengta apie 800 kv. m naujų
gėlynų (Taikos g., Vasaros g., Bangų g., skulptūrų parke) (2008 m. –
4500 kv. m.).
- Atliktas miesto kapinių išplėtimas, įrengiant daugiau kaip 800
papildomų kapaviečių.
- Didelis dėmesys 2009 metais buvo skiriamas miesto gatvių, šaligatvių,
žaliųjų plotų, miškelių bei paplūdimių priežiūrai ir valymui: valoma

Veikla/ Rezultatas
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teritorija – 799 tūkst. m2, žalieji plotai – 564 tūkst. m2, surinkta ir išvežta
24500 m3 buitinių atliekų. Prižiūrimi 8 viešieji ir įrengti 4 kilnojami
konteineriniai tualetai. UAB ,,Palangos komunalinis ūkis“ išgenėjo
miesto medžių šakas Vytauto g., Klaipėdos pl., Užkanavės g., Smilgų g. ir
kitose miesto gatvėse.
- Pagaminta ir sumontuota 500 kv. m naujų ir 220 kv. m senų išėjimo į
paplūdimius medinių takų (2008 m. atitinkamai 500 ir 300 kv. m.),
įrengta 60 vnt. naujų šiukšlių dėžių (208 m. – 100), suremontuota ir
nudažyta 130 vnt. suolų (2008 m. – 175), 20 vnt. persirengimo kabinų
(2008 m. – 114).
Pastatyta papildomai 40 šiukšlių dėžių paplūdimiuose (2008 m. – 116),
išvalyta 950 vnt. lietaus kanalizacijos šulinių (2008 m. – 900).
- Biudžetinė įstaiga Palangos miesto rinkliavų centras – teikė miesto
viešosios infrastruktūros priežiūros ir vietinių rinkliavų administravimo
paslaugas. Įvedus mokestį už lengvojo transporto statymą gatvėse,
sumažėjo transporto srautai apmokestintomis gatvėmis, pagerėjo gatvių
valymo ir priežiūros sąlygos.
- Pagal planą vyko Palangos miesto vandentiekio ir nuotekynų sistemų
rekonstrukcija ir plėtra. Užbaigtas vykdyti I-ojo etapo projektas „Vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastuktūros plėtra ir renovavimas
Palangos mieste“ („Nemuno žemupio baseino I paketas“ dalis), kurio
bendra vertė 34,68 mln. litų. Pirmojo etapo metu paklota 10,19 km.
vandentiekio ir 14,15 km buitinių nuotekų tinklų, pastatytos 3
požeminės buitinių nuotekų perpumpavimo siurblinės; renovuota 3,85
km slėginės nuotekų linijos nuo Monciškių gyv. kvartalo iki Šventosios
upės. Pastatyti Fluoro junginių iš geriamojo vandens šalinimo įrenginiai
vandens ruošykloje (Austėjos g. 36); rekonstruota: Pagrindinė buitinių
nuotekų perpumpavimo siurblinė Žvejų g. ir nuotekų valykla su dumblo
sausinimu.
- 2009 m. toliau buvo tęsiami projekto II etapo darbai. II etapui numatyta
skirti 15,1 mln. Lt, atlikti darbai: nuotekų valyklos rekonstrukcija, azoto
ir fosforo junginių šalinimo iš nuotekų technologijos gerinimas
panaudojant cheminius preparatus (darbų vertė 2,67 mln. Lt).
- 2009 m. pradėta pirkimo procedūra parinkti rangovą 6,2 km
vandentiekio ir 4,7 km buitinių nuotekų tinklų plėtrai bei 2 nuotekų
siurblinių statybai Vilimiškės gyv. kvartale (nauja statyba).
- Siekiant įgyvendinti ES finansuojamą projektą ,,Pajūrio juostos
tvarkymo programos įgyvendinimas“, kurio metu planuojamas Palangos
paplūdimių papildymas smėliu, pasirašyta sutartis tarp Aplinkos
ministerijos, Klaipėdos apskrities viršininko administracijos ir Palangos
miesto savivaldybės administracijos, vadovaujantis Tarybos 2009 m.
lapkričio 12 d. sprendimu Nr. T2-290 ,,Dėl Jungtinės veiklos
(asociacijos) sutarties“.
- Pradėtos projektavimo paslaugų pirkimo procedūros Rąžės, Ošupio ir
Žiogupio upių ekologinės būklės gerinimo techniniam projektui.
- Buvo sprendžiamas atliekų surinkimo iš gyventojų ir juridinių asmenų
klausimas. 2009 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T2-317 patvirtinta
Palangos miesto savivaldybės juridinių asmenų, vietinės rinkliavos
mokėtojų, komunalinių atliekų deklaravimo tvarka.
Teritorijų planavimas
- 2008 metais Palangos miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. T2-317
patvirtino Palangos miesto bendrąjį planą. Jį patvirtinus atsirado reali
galimybė užbaigti žemės reformą – stipriai pasistūmėta rengiant Palangos
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miesto teritorijos tarp Nemirsetos ir Vilimiškės detalųjį planą, kuriuo bus
suformuota apie 426 sklypai individualiai gyvenamajai statybai (planas
2009 m. gruodžio mėn. pateiktas Valstybinei teritorijų planavimo ir
statybų priežiūros inspekcijai), buvo tęsiama teritorijos Kunigiškėse
detaliojo plano rengimo procedūra (apie 250 sklypų). Siekiant įvykdyti
žemės reformą, pradėti rengti dar 3 sklypų detalieji planai.
- Suformuoti žemės sklypai prie savivaldybei priklausančių objektų
(vaikų darželių, mokyklų, sporto aikštynų, skverų, administracijos
pastatų). Tai atveria galimybes šiems objektams dalyvauti ES projektuose
ir gauti lėšų vystymui, švietimo sistemos optimizavimui.
- Aktyviai vyko sklypų formavimas prie Savivaldybei priklausančių
pastatų ir kurorto paveldo objektų (Kurhauzas, vila Anapilis, vilos
„Romeo ir Džiuljeta“).
- Siekiant skatinti investicijas, baigiamas rengti kempingo Nemirsetoje
detalusis planas (planas 2009 m. gruodžio mėn. pateiktas Valstybinei
teritorijų planavimo ir statybų priežiūros inspekcijai).
- Buvo tęsiamos detaliųjų planų rengimo procedūros, suformuojant
sklypus prie esamų daugiabučių namų, kad būtų galima vykdyti
daugiabučių renovaciją (atnaujinimą).
- Buvo tęsiamas detaliojo plano tarp Ganyklų g., Klaipėdos pl. ir
Kretingos g. sankryžų rengimas, numatant prekybos centrų atsiradimą.
- Vadovaujantis darnios urbanizacijos principais toliau buvo rengti
Virbališkės, Medvalakio (BP apibrėžtoje VM5, VM6, VM7)
architektūrinės–urbanistinės ir inžinerinės plėtros, lietaus nuotekų tinklų,
vandentiekio ir kanalizacijos tinklų išplėtimo specialieji planai.
- Pradėti rengti specialieji planai:
1. Plaušės teritorijos, Palangos miesto bendrajame plane pažymėtos kaip
P4 kvartalas, architektūrinės-urbanistinės ir inžinerinės plėtros.
2. Virbališkės ir Medvalakio teritorijų architektūrinės-urbanistinės ir
inžinerinės plėtros.
3. Palangos miesto lietaus nuotekų infrastruktūros.
4. Palangos miesto vandens teikimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtros.
5. Palangos oro uosto Liepojos pl. 1, Palangoje, apsauginės sanitarinės
zonos.
6. Laikinų statinių ir prekybos įrenginių vietų išdėstymo.
- Įvykdytas parodų paviljono „Kupeta“ vietos užstatymo architektūrinės
plėtros koncepcijos projekto konkursas.
- Aktyviai dalyvaujama Klaipėdos apskrities bendrojo plano rengime,
siekiant įtvirtinti nuostatą, kad Palanga LR bendrajame plane būtų
priskirta 2 lygmens C kategorijai (dabar yra 3 lygmens A kategorija). Tai
leistų miestui įgyti regioninio centro statusą, didinti gyventojų užimtumą,
mažinti nedarbo lygį.
Viešoji tvarka ir saugumas
- Aktyvaus kurortinio sezono metu buvo samdomos papildomos policijos
pajėgos viešajai tvarkai užtikrinti.
- Siekiant mažinti nusikalstamų veikų skaičių, organizuotos prevencinės
priemonės, reidai.
- Dėl lėšų trūkumo sumažėjo Palangos miesto policijos komisariato
įgyvendinamų
nusikalstamumo
prevencijos
veiklų.
Neskirtas
finansavimas vaizdo stebėjimo kamerų eksploatavimui, lankstinukų ir
atmintinių leidybai.
- Dėl lėšų trūkumo nebuvo įrengta daugiau „pagalbos mygtukų“
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sodybvietėse.
– 2009 m. Palangos miesto savivaldybėje buvo užfiksuotas 13,5 proc.
didesnis nusikalstamų veikų skaičius, negu buvo prognozuojama. Tam
įtakos galėjo turėti šiuo metu šalyje augantis nusikalstamumas, sudėtinga
ekonominė situacija.
- Vykdyta triukšmo monitoringo programa. Gauti triukšmo matavimo
duomenys ir toliau rodo nežymų triukšmo lygio J. Basanavičiaus gatvėje
mažėjimą (-1-2 dBA).
- Įrengtos 7 automobilių stovėjimo vietos neįgaliesiems.
- 2008 m. įsteigtos biudžetinės įstaigos Palangos miesto rinkliavų centro
veikla prisidėjo prie transporto spūsčių mažinimo centrinėje miesto
dalyje.
Kultūros ir meno plėtra
- Siekiant skatinti kultūros ir meno veiklą buvo vykdoma tęstinė
Kultūros projektų rėmimo programa. 2009 metais iš dalies finansuota 11
kultūros projektų, jiems skirta 40.0 tūkst. Lt; didžioji dalis lėšų skirta
nevyriausybinėms organizacijoms.
- Priemonei, skirtai meno kolektyvų veiklai remti, 2009 metais nebuvo
galimybės skirti finansavimo.
- Laisvės kovotojų partizanų dimisijos brigados generolui Jonui
Žemaičiui-Vytautui suteiktas Palangos miesto Garbės piliečio vardas.
Kultūros paveldas
- Atliktas 47 kultūros paveldo objektų būklės patikrinimas.
- Palangoje vyko kultūros paveldo konferencija „Palangos kultūros
paveldas: priešistorė“.
- Įvyko keturi Palangos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo
tarybos posėdžiai.
- Įsigytas fotoalbumas „Senoji Palanga. Henriko Grinevičiaus fotografijų
ir atvirukų kolekcija“.
- Sudaryta komisija išlikusios mūrinės savivaldybei priklausančios
Palangos kurhauzo pastato (Vytauto g. 45) dalies techninei pastato būklei
įvertinti. Patikslintas KPD Klaipėdos teritoriniame padalinyje Palangos
kurhauzo pastato laikinasis apsaugos reglamentas iš konservavimo į
užkonservavimo pobūdį.
- Organizuotas memorialinės lentos profesoriui Jonui Aleksai
pakabinimas ant pastato Vytauto g. 52.
Jaunimo veiklos skatinimas
- Vykdyta Jaunimo organizacijų projektų rėmimo priemonė: pateikta 10
paraiškų, finansuoti 7 projektai (2008 m. buvo pateikta 11 paraiškų,
finansuoti 8 projektai).
- Palangos jaunimui sudarytos galimybės dalyvauti kasmetinėje
konferencijoje „Žemaitijos akademija“ Plateliuose.
- Skatinant Jaunimo organizacijų bendradarbiavimą, buvo sudarytos
galimybės liberaliam jaunimui dalyvauti kasmetinėje konferencijoje.
- 2009 m. įsikūrė 1 nauja jaunimo organizacija.
Socialinė rūpyba
2009 m. veiklą vykdė Palangos miesto savivaldybės įsteigtos socialinių
paslaugų įstaigos: Palangos miesto globos namai, Palangos miesto
socialinių paslaugų tarnyba, lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ Vaikų
socialinės globos skyrius, J. L. Siručių šeimyna.
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- Palangos miesto globos namai teikė ilgalaikės socialinės globos
paslaugas pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims, kurie dėl senatvės ar
negalios negali savarankiškai gyventi savo namuose (2009 m. vidutinis
metinis įstaigos ilgalaikės socialinės globos paslaugų gavėjų skaičius –
40).
- 2009 m. Palangos miesto socialinių paslaugų tarnyba teikė pagalbos į
namus paslaugas (32 asm.); transporto paslaugas dienos paslaugų
gavėjams darbo dienomis vykti dienos globai ir atgal (12 asm.); socialinę
priežiūrą socialinės rizikos šeimoms (32); aprūpinimą techninėmis
pagalbos priemonėmis; dienos socialinės globos paslaugas (8 asm.)
- Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa vaikams, likusiems be tėvų
globos, socialinės rizikos vaikams buvo teikiama Palangos lopšeliodarželio „Ąžuoliukas“ vaikų socialinės globos skyriuje. Lopšelyjedarželyje 2009 m. buvo globojama ir ugdoma 16 vaikų.
- Siekiant sudaryti palankias sąlygas neįgaliųjų socialinei integracijai į
miesto bendruomenę, organizuotas Socialinių projektų atrankos
konkursas, finansavimas skirtas 5 socialiniams projektams (išviso 17,6
tūkst. Lt). Savivaldybės biudžeto lėšomis remiamuose projektuose
dalyvavo 1330 asmenų.
- Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa vaikams, likusiems be tėvų
globos, socialinės rizikos vaikams buvo teikiama Palangos lopšeliodarželio „Ąžuoliukas“ vaikų globos skyriuje.
- Vykdant prevencinį darbą ir užimtumą, socialiai remtinų šeimų vaikams
organizuotas vasaros poilsis stovykloje „Raganė“ (nupirkti 38 kelialapiai).
- J. L. Siručių šeimyna 2009 m. pabaigoje globojo 5 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 2009 m., lyginant
su 2008 m., didėjo 46,6 proc., išlaidos būsto šildymo kompensavimui –
71,3 proc.
- Išlaidos karšto vandens kompensavimui 2009 m., lyginant su 2009 m.,
didėjo 102,5 proc., kompensacijų gavėjų skaičius augo 46,9 proc., išlaidos
šalto vandens kompensavimui padidėjo 120,6 proc., kompensacijų gavėjų
skaičius didėjo 89 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. 2009 m. gruodžio 31 d. duomenimis,
prie VšĮ Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centro buvo
prisirašę 7199 gyventojai, prie IĮ S. Kulikauskienės BPG centro – 11424
gyventojai.
- 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 skyriuose, esančiuose Palangos.
- Siekiant organizuoti pirminių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų
teikimą Palangos miesto gyventojams, buvo pasirašyta bendradarbiavimo
sutartis su Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuru.
- Siekiant užtikrinti saugias paslaugų teikimo sąlygas tiek pacientams, tiek
asmens sveikatos priežiūros specialistams, buvo investuota į sveikatos
priežiūros įstaigų modernizavimą. Iš savivaldybės biudžeto lėšų buvo
įsigyta: dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas, defibriliatorius –
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monitorius, elektrokardiografas, 3 paciento stebėjimo monitoriai,
dentalinis rentgeno aparatas, 3 vežimėliai pacientui transportuoti laiptais,
kita įranga.
- 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
- 2009 m. pasireiškė vietų trūkumas ilgalaikei socialinei globai asmenims,
kuriems paslaugos skirtos globos įstaigose, asmenims su psichikos negalia.
- Atsižvelgiant į šiuo metu šalyje augantį nusikalstamumą, ekonominius ir
socialinius faktorius, numatomas tolimesnis nusikalstamų veikų augimas
Palangos miesto savivaldybėje.
- Nemažas problemas nuolat kelia statybos organizacijos, teršdamos
gatves, lietaus kanalizacijos šulinius.
- Esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms, labai pablogėjo žvyro
dangos gatvių būklė, tačiau dėl lėšų trūkumo nėra galimybės išasfaltuoti
gruntines ir žvyruotas gatves.
- Dėl prastos Ošupio, Žiogupio ir Rąžės upelių ekologinės būklės blogėja
šalia esančių sklypų gyvenamoji aplinka, poilsio sąlygos kurorto svečiams.
- Bendrame plane urbanizuoti numatytose teritorijose neliko valstybinės
žemės miesto infrastruktūrai ir susisiekimo sistemai vystyti (dėl žemės
grąžinimo natūra vykdant žemės reformą).
- Nors savivaldybė visokeriopai remia Šventosios jūrų uosto atstatymą,
bet darbai vyksta lėčiau nei to norėtųsi. Susisiekimo ministro patvirtintą
grafiką dabar vėluoja įgyvendinti uosto direkcija.
- Reikia pervertinti U2 teritorijos vertingąsias savybes ir parengti kultūros
vertybės teritorijos tvarkymo ir ribų nustatymo specialųjį planą. Jei ir
toliau teritorija liks valstybės saugoma, tai pagal sutartį planavimo
organizatorius turi būti KPD, o perkančioji organizacija ir finansuotojas
būtų savivaldybė.
Neįgyvendinta
- Sodų bendrijos „Pavėsis“ pertvarkymas į gyvenamuosius kvartalus.
- Šventosios bendruomenės centro įkūrimas.
- Dėl lėšų trūkumo nebuvo įgyvendinta priemonė, skirta meno kolektyvų
veiklai remti.
- Nepriimti Tarybos sprendimai, reikalingi Palangos miesto kategorijos
pakeitimui Lietuvos bendrajame plane užtikrinti.
Rekomendacijos

- Patvirtinus Klaipėdos apskrities bendrąjį planą, 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
rengimo (tvirtinimo) procedūrą.
- Užbaigti Palangos miesto teritorijos tarp Nemirsetos ir Vilimiškės
gyvenamųjų kvartalų detaliojo plano rengimo (tvirtinimo) procedūrą.
- Užbaigti žemės sklypų, kuriuose yra savivaldybės pastatai ir statiniai,
įteisinimo procedūrą (užbaigti sklypų registraciją).
- Rengti Palangos miesto savivaldybės susisiekimo sistemos (įskaitant ir
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Palangos miesto
plėtros iki 2015
metų strateginio
plano prioritetas

dviračių takų) ir gatvių raudonųjų linijų specialųjį planą.
- Tęsti sodų bendrijos „Pavėsis“ pertvarkymo į gyvenamųjų namų
kvartalą procedūrą.
- Tęsti Palangos miesto savivaldybės transporto infrastruktūros gerinimo
ir plėtros plano 2007–2010 m. įgyvendinimą.
- Ieškoti galimybių Šventosios bendruomenės centrui įkurti.
- Rekonstruoti jūros tiltą, ieškoti finansavimo galimybių išlaidoms
padengti.
- Gerinti Ražės, Ošupio ir žiogupio upelių ekologinę būklę.
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

- Poilsio infrastruktūrai pagerinti kartu su Palangos girininkijos VĮ
Kretingos miškų urėdija atlikta galimybių studija ir parengtas projektas
„Pažintinis takas su įranga, skirta aktyviam poilsiui“. Miško teritorijoje
tarp Botanikos parko, Klaipėdos plento, Nemirsetos kraštovaizdžio
draustinio ir Baltijos jūros suplanuoti įvairių ilgių pėsčiųjų takai su
lankytinais objektais, apžvalgos aikštelėmis, sporto įrenginiais,
informaciniais stendais;
Paplūdimių apsaugos ir infrastruktūros gerinimas
- Sėkmingai tęsiamas Mėlynosios vėliavos programos įgyvendinimas
(paplūdimys ties Botanikos parku).
- Buvo tęsiami gelbėjimo stoties Žvejų g. 2A rekonstrukcijos darbai.
- Atsižvelgiant į poilsiautojų poreikius paplūdimiuose įrengtos naujos
persirengimo kabinos, šiukšliadėžės, pastatyti nauji suolai. Dėl lėšų
trūkumo darbų apimtys buvo mažesnės nei 2008 m. (žr. skiltį „Viešoji
infrastruktūra ir miesto tvarkymas“)
- Siekiant didinti poilsiautojų saugumą paplūdimiuose, jau trečiąjį 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
- Buvo skelbtas atviras viešas konkursas dėl koncesijos suteikimo projekto
„Palangos miesto stadiono ir daugiafunkcinio sporto, kultūros ir pramogų
komplekso projektavimas, statyba, valdymas, naudojimas ir priežiūra bei
sveikatingumo, sporto ir kitų viešųjų paslaugų teikimas“ įgyvendinimui.
Deja, nebuvo pateiktas nė vienas konkursinis pasiūlymas. Ieškoma kitų
finansavimo šaltinių.
- Iš Sveikatos apsaugos ministerijos perimtos buvusios purvo gydyklos
(Vytauto g. 170), kur numatoma atkurti kurortinį gydymą, įrengiant
atvirus ir uždarus jūros, mineralinių ir geoterminių vandenų baseinus,
kuriuose būtų galima teikti sveikatinimo procedūras.
- Siekiant atgaivinti turizmo traukos objektą, įvykdytas parodų paviljono
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„Kupeta“ vietos užstatymo architektūrinės plėtros koncepcijos projekto
konkursas.
- Nuolat bendradarbiaujama su Lietuvos nacionaline filharmonija
rengiant Vasaros estrados rekonstrukcijos techninį projektą.
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.
2009 m. Palangos turizmo informacijos centras vykdė turistų
informavimo ir kurorto pristatymo Lietuvos ir užsienio rinkose veiklą,
kurią finansavo Savivaldybė.
- Dėl lėšų trūkumo sumažintas parodų, kuriose pristatomas kurortas,
skaičius. 2008 m. kurortas pristatytas dvylikoje, o 2009 m. – 9
tarptautinėse turizmo parodose: Rygoje (Latvija),
Taline (Estija),
Maskvoje, S. Peterburge, Kaliningrade (Rusija), Minske (Baltarusija),
Osle (Norvegija) ir Vilniuje. Suorganizuotos 3 verslo misijos.
- 2009 m. išleisti 5 rūšių rinkodariniai leidiniai, pristatantys Palangos
kurortą lietuvių ir daugumos tikslinių užsienio rinkų šalių kalbomis.
Turistinė informacija nuolat atnaujinama Palangos turizmo informacijos
centro interneto svetainėje.
Renginiai
- Palangos kultūros centras organizavo 221 renginį (2008 m. – 299).
Pagrindiniai renginiai: bendradarbiaujant su miesto viešbučių ir restoranų
asociacija organizuotos šventės – „Palangos stinta 2009“, Gintarų rinkimo
šventė, kurorto šventė „Palanga 2009“, Šventė, skirta tarptautinei turizmo
dienai paminėti „Palangos stalas 2009“ ir „Baltijos jūros šalių Kalėdų
alėja“; taip pat organizuotas Pučiamųjų muzikos koncertų ciklas „Dūdų
vasara“, Teatralizuota akcija „Birutės parko istorijos atspindžiai“, Birutės
parko diena ir kiti renginiai.
- Šventosios kultūros centras organizavo 37 renginius (2008 m. – 38).
Pagrindiniai renginiai: Vasaros sezono atidarymo šventė, Rasos šventė –
Joninės, Žvejų šventė.
- Palangos miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje organizuoti 173
renginiai, iš jų – 53 parodos (2008 m. – organizuota 130 renginių, iš jų –
49 parodos).
- Antano Mončio namuose-muziejuje organizuotas 1 renginys (2008 m.
– 7).
- 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.
- Buvo tęsiama 2007 metais pradėta taikyti vietinė rinkliava už leidimą
organizuoti komercinius renginius Palangos miesto savivaldybei
priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo
teritorijose. Siekiama sumažinti Palangai nereikšmingų, be meninės ir
kultūrinės reikšmės, „atvykstančių“ renginių (dažniausiai reklaminių
akcijų) skaičių.
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Tarptautinis bendradarbiavimas
- Palangos miesto savivaldybė dalyvavo 4 tarptautinių organizacijų
veikloje: Lietuvos nacionalinės kurortų asociacijos, Baltijos miestų
sąjungos (UBC), KIMO aplinkosaugos organizacijos, mikroeuroregiono
„Bartuva“ veikloje.
- Aktyviausia savivaldybės vykdoma veikla yra Lietuvos nacionalinėje
organizacijoje ir KIMO aplinkosaugos organizacijoje. Dalyvauta
organizuojamose konferencijose, seminaruose ir forumuose tiek
Lietuvoje, tiek ir užsienyje. Vadovaujantis pasirašyta deklaracija dėl
bendradarbiavimo aplinkosaugos srityje, nuspręsta teikti bendras paraiškas
ES struktūrinių fondų lėšoms gauti.
- Surengti keli mikroeuroregiono „Bartuva“ tarybos pasitarimai, tačiau
galutinio sprendimo dėl tolimesnės veiklos ir bendradarbiavimo 2009 m.,
2010 m. nebuvo priimta, todėl tradicinė kasmetinė mikroeuroregiono
„Bartuva“ kultūros ir sporto šventė neįvyko.
- Plėtojami bendradarbiavimo ryšiai su Ustkos, Jūrmalos, Simrishamno
savivaldybėmis kultūros, ekologijos ir švietimo srityse.
- Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Palangos miesto savivaldybės
ir Svetlogorsko miesto savivaldybės bei tarp Primorjės ir Šventosios
seniūnijos.
- Gegužės 15 d. organizuotas oficialus Lietuvos, Latvijos, Estijos ir
Vokietijos užsienio reikalų ministrų sutikimas Palangoje.
- Užmegzti bendradarbiavimo ryšiai su Vokietijos, Rusijos, Lenkijos,
Danijos, Norvegijos, Švedijos, Suomijos, Estijos, Latvijos diplomatinėmis
atstovybėmis Lietuvoje.
- Parengti 3 straipsniai ekonominės plėtros, kultūros tematika
spausdinami Baltijos miestų sąjungos, kuriai priklauso 72 Baltijos jūros
šalių regiono miestų, metiniuose leidiniuose. Palangos miesto 2009 m.
kultūriniai renginiai išspausdinti Baltijos miestų sąjungos 2009 m.
kultūriniame biuletenyje.
Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra
Dėl lėšų trūkumo nebuvo organizuoti mokymai verslininkams,
vykdantiems veiklą Palangos miesto savivaldybės teritorijoje; SVV
įmonėms nebuvo teikiamas dalinis finansavimas pagal pateiktas paraiškas;
nebuvo organizuotas kurorto maitinimo įstaigų puikios aptarnavimo
kokybės konkursas.
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, yra
problematiškas projektų įgyvendinimas dėl Savivaldybės biudžeto lėšų
trūkumo projektams bendrai finansuoti.
- Trūkstant lėšų bendram finansavimui, 2009 m. nebuvo teikiamos
paraiškos finansavimui gauti bendradarbiavimo 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 2010 m. iš ES struktūrinių fondų lėšų, skirtų
regionams.
- Savivaldybėje teikiamų nestacionarių socialinių paslaugų kiekis –
nepakankamai arba visiškai neatliekamos tokios socialinės, savivaldybėje
privalomos teikti paslaugos, kaip dienos socialinės globos, socialinių
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įgūdžių ugdymo ir palaikymo, asmeninės higienos ir priežiūros ir kt.
Neįgyvendinta
- Pajūrio geoterminio vandens panaudojimo sveikatingumo ir poilsio
reikmėms galimybių studija.
- 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

- Ieškoti finansavimo projektui „Sporto, kultūros ir pramogų komplekso
statyba“ įgyvendinti.
- Tęsti projekto dėl Botanikos parko ir Palangos dvaro sodybos
išsaugojimo, rekonstrukcijos ir pritaikymo viešoms reikmėms
įgyvendinimą.
- Užbaigti gelbėjimo stoties rekonstrukcijos darbus.
- Tęsti paplūdimių infrastruktūros ir poilsiautojų saugumo paplūdimiuose
gerinimo priemonių įgyvendinimą.
- Tęsti dviračių takų infrastruktūros gerinimo projektus.
- Ieškoti finansavimo įrengti infoterminalams labiausiai turistų lankomose
Palangos miesto vietose.
- Siekiant gerinti poilsiautojų ir turistų aptarnavimo kokybę informacijos
teikimo srityje, tęsti Palangos turizmo informacijos centro infrastruktūros
gerinimo projektą.
- 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
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.
- Parengti pajūrio geoterminio vandens panaudojimo sveikatingumo ir
poilsio reikmėms galimybių studiją.
- Plėtoti pasivaikščiojimo (sveikatingumo) takų tinklą kurorte.
- Ieškoti investitorių kurortiniam gydymui atkurti iš Sveikatos apsaugos
ministerijos perimtose buvusiose purvo gydyklose (Vytauto g. 170).

Strateginis planavimas:
- Didelis dėmesys buvo skiriamas 2010–2012 metų strateginių veiklos programų
rengimui, siekiant subalansuoti bei laiku patvirtinti trejų metų strateginės veiklos programas bei
Savivaldybės 2010 m. biudžetą. Palangos miesto savivaldybės 2010–2012 metų strateginis veiklos
planas patvirtintas Tarybos 2009 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T2-307;
- Pateikta paraiška 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinei paramai gauti
projektui „Palangos miesto savivaldybės ilgalaikės trukmės strateginio plėtros plano korektūra“
įgyvendinti.
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ES struktūrinės paramos 2007–2013 m. ir kitų finansinių mechanizmų lėšų
įsisavinimas:
2009 m. Pradėta įgyvendinti projektų, iš dalies finansuojamų iš ES struktūrinių fondų
ir kitų finansinių mechanizmų, kurių bendra vertė sudaro 14.107,7 tūkst. Lt, ES paramos suma –
11.625,3 tūkst. Lt. Be to, įsisavinta 800 tūkst. Lt Valstybės kapitalo investicijų programos (VIP)
lėšų.
- Projektai, finansuoti iš ES struktūrinių fondų ir kitų finansinių mechanizmų:
1. Palangos gelbėjimo stoties rekonstrukcija (500 tūkst. gauta iš VIP);
2. Palangos Vlado Jurgučio vidurinės mokyklos pastatų rekonstrukcija (300 tūkst.
gauta iš VIP, 3977,5 tūkst. Lt iš ES strukt. fondų);
3. Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ pastato rekonstrukcija, I etapas (176,9 tūkst.
Lt įsisavinta, dar planuojama gauti 235,1 tūkst. Lt iš ES strukt. fondų);
4. Palangos mokyklos-darželio „Pasaka“ rekonstrukcija (726,9 tūkst. Lt įsisavinta, dar
planuojama gauti 944,8 tūkst. Lt iš ES strukt. fondų);
5. Dviračių turizmo plėtra Palangos miesto savivaldybėje, rekonstruojant Meilės alėją
(3.067,2 tūkst. Lt planuojama gauti iš ES strukt. fondų);
6. Palangos botanikos parko istorinės dalies restauracija ir pritaikymas viešoms
reikmėms (3.603,5 tūkst. Lt iš ES strukt. fondų).
7. Bendradarbiavimo projektas „Aktyvaus turizmo vystymas pasienio regione“
(projekto partneriai – Klaipėdos rajono savivaldybė, Rucavos ir Nicos savivaldybės (Latvija),
pagrindinė investicija Palangoje – dviračių tako Palanga – Šventoji rekonstrukcija) (bendra iš ES
strukt. fondų paramos suma 3697,8 tūkst. lt, iš jų Palangos dalis – 1.665,4 tūkst. Lt).
- Teiktos paraiškos projektų finansavimui gauti iš ES struktūrinių fondų ir kitų
finansinių mechanizmų (finansavimas nesuteiktas):
1. ,,Anapilio menų inkubatorius“.
2. Projekto „Palangos „Baltijos“ pagrindinės mokyklos pastato Palangoje, Sodų g. 50,
rekonstravimas“ ES struktūrinių fondų paramai gauti.
3. Bendradarbiavimo projektas ,,Vietinių bendruomenių iniciatyvumo skatinimas
Pietų Baltijos regione“.
4. Subalansuota be tėvų globos likusių vaikų socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra
lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“.
- Pateikti projektų aprašymai dėl projektų įtraukimo į valstybės/regiono planuojamų
projektų sąrašus 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinei paramai gauti:
1. ,,Rąžės, Ošupio ir Žiogupio upių Palangoje ekologinės būklės gerinimas“.
2. ,,Palangos lopšelio–darželio ,,Gintarėlis“ patalpų ir įrangos atnaujinimas“.
3. ,,Gamtinio sveikatinimo ir mokomojo tako įrengimas Palangos miesto
savivaldybėje“.
4. ,,Palangos turizmo informacijos centro infrastruktūros plėtra“.
5. Techninės dokumentacijos parengimas Palangos miesto Kęstučio gatvės
rekonstrukcijos darbams.
6. Palangos miesto Kęstučio gatvės rekonstrukcija.
7. Palangos miesto savivaldybės specialiųjų ir detaliųjų planų parengimas.
8. Palangos „Baltijos“ pagrindinės mokyklos pastato Palangoje, Sodų g. 50,
rekonstravimas.
9. Palangos pradinės mokyklos pastato rekonstrukcija.
- Rengiantis ES lėšų įsisavinimui pradėtos projektavimo paslaugų pirkimo procedūros
Kęstučio gatvės rekonstrukcijos techniniam projektui ir lopšelio-darželio „Gintarėlis“ patalpų ir
įrangos atnaujinimo techniniam projektui.
- Aktyviai dalyvauta Klaipėdos regiono plėtros tarybos posėdžiuose, numatant ES
struktūrinių fondų lėšų, skirtų Klaipėdos regionui, paskirstymą regiono savivaldybėms bei
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sprendžiant kitus aktualius klausimus.
- 2009 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.
- Aktualiais gyventojams klausimais organizuoti trys Mero susitikimai su miesto
bendruomene.
___________________________

PRITARTA
Palangos miesto savivaldybės tarybos
2010 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T2-88
3 punktu

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
2009 M. VEIKLOS ATASKAITA
1. Bendroji dalis
Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 metų veiklos ataskaita
parengta ir teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8
dalies 9 punktu, Palangos miesto savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) veiklos reglamento,
patvirtinto Tarybos 2009 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. T2-126 (2009 m. gruodžio 3 d.
sprendimo Nr. T2-293 redakcija), 229 punktu, Palangos miesto savivaldybės administracijos
(toliau – Administracija) veiklos nuostatų, patvirtintų Tarybos 2009 m. rugpjūčio 13 d. sprendimu
Nr. T2-211, 12 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. 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 Savivaldybės administracijos vykdomos
funkcijos ir 2009 metų veiklos rezultatai, tiesiogiai susiję su šių funkcijų įgyvendinimu.
Administracija – savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurią sudaro Administracijos
direktorius, 1 Administracijos direktoriaus pavaduotojas, 20 struktūrinių ir 1 struktūrinis
teritorinis padalinys – Šventosios seniūnija (Administracijos filialas). Pasikeitus Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatoms, atsižvelgus į vidaus audito metu pateiktas
rekomendacijas, 2009 m. patvirtinti nauji Administracijos veiklos nuostatai.
Administracija savo veiklą planuoja ir vykdo vadovaudamasi strateginio planavimo
principais, todėl didelė dalis funkcijų vykdomos integruotai įgyvendinant trejų metų strateginį
veiklos planą. 2009 metais nuosekliai vykdytos strateginio planavimo procedūros. Siekiant
padidinti strateginio planavimo bei programinio biudžeto formavimo proceso operatyvumą
savivaldybėje įdiegta „Finnet“ informacinė sistema. Organizuoti „Finnet“ programinės įrangos
mokymai visiems programų koordinatoriams bei visų biudžetinių įstaigų buhalteriams.
Atsižvelgiant į naujai įdiegtą informacinę sistemą, parengta ir Tarybos 2009 m. gruodžio 30 d.
sprendimu Nr. T2-308 patikslinta Palangos miesto savivaldybės vienerių metų programų
rengimo, vykdymo ir monitoringo metodika. Atsižvelgiant į susiklosčiusią ekonominę situaciją
Strateginio planavimo grupės ir Strateginės plėtros tarybos posėdžių metu buvo nuspręsta
Palangos miesto savivaldybės 2010–2012 metų strateginio veiklos plano metmenis pradėti rengti
nuo liepos mėn. Metmenys patvirtinti Tarybos 2009 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. T2-234.
Siekiant padidinti veiklos valdymo efektyvumą, strateginio planavimo bei programinio biudžeto
proceso operatyvumą, strateginių planų bei vienerių metų programų vykdymo suderinamumą bei
galimybę pamatuoti pasiektus rezultatus, juos įvertinti ir palyginti, pateikti 3 projektų aprašymai
ir atitinkamai 3 paraiškos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinei paramai gauti (Kokybės
vadybos sistemos diegimas Palangos miesto savivaldybės administracijoje; Palangos miesto
savivaldybės veiklos valdymo sistemos diegimas ir procesų optimizavimas; Palangos miesto
savivaldybės ilgalaikės trukmės strateginio plėtros plano korektūra). Parengtas Palangos miesto
savivaldybės 2010–2012 metų strateginio veiklos plano projektas (rengiant projektą programų
koordinatoriai vadovavosi Biudžeto skyriaus pateiktais planuojamais asignavimais programoms,
kurie lyginant su 2009 m. patikslintu biudžetu buvo sumažinti apie 20 proc. Asignavimai
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peržiūrėti ir lėšos numatytos atsižvelgiant į priemonės būtinumą). Planas patvirtintas Tarybos 2009
m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T2-307. Detali informacija apie ilgalaikio ir vidutinės trukmės
strateginių veiklos planų vykdymą 2009 metais pateikiama atskirose ataskaitose, kurias galite rasti
savivaldybės interneto svetainėje www.palanga.lt.
Per praėjusius metus Administracijos direktorius savo kompetencijos klausimais
pasirašė 973 įsakymus veiklos klausimais, sudaryta 416 įvairių sutarčių (2008 m. – atitinkamai
1236 ir 429), priėmė 62 interesantus (2008 m. – 33), Administracijoje, naudojantis
kompiuterizuota dokumentų valdymo sistema ,,Kontora“, užregistruoti 12366 dokumentai, iš jų
gauti raštai – 6402, piliečių prašymai – 1402, siunčiami raštai – 4457 (2008 m. atitinkamai –
6870, 1455 ir 4352). Dokumentų apyvartos kontrolę užtikrina sėkmingai ,,vieno langelio“ viešojo
administravimo principu dirbantis Savivaldybės priimamasis Vytauto g. 73. Administracija
organizavo bei techniškai ir ūkiškai aptarnavo Tarybą, jos komitetų posėdžius bei kitus renginius
ir sudarytas komisijas, darbo grupes, parengė ir pateikė svarstyti Tarybai 305 (2008 m. – 371)
Tarybos sprendimo projektus. Sėkmingai įdiegta Tarybos posėdžių salės posėdžių įgarsinimo ir
įrašymo į kompiuterines laikmenas sistema, Tarybos posėdžių medžiaga skelbiama Savivaldybės
interneto puslapyje http://taryba.palanga.lt/Tarybos sprendimų projektai.
Siekiant gerinti Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo kokybę
2009 m. prižiūrima ir pagal reikalavimus atnaujinama programinė įranga, įrengta 1 grafinė
kompiuterizuota darbo vieta Architektūros ir urbanistikos skyriuje, užtikrinant kompiuterinių
duomenų saugumą, kuriamas šių duomenų archyvas. Siekiant užtikrinti gyventojų aptarnavimo
kokybę bei spartesnį programinės įrangos darbą, pradėti optinės jungties tarp Vytauto g. 73 ir
Gintaro g. 33 pastatų ir visos savivaldybės interneto ryšio užtikrinimo darbai. Kartu su 6 kitomis
savivaldybėmis 2009 m. gruodžio 16 d. pasirašyta partnerystės sutartis dėl dalyvavimo projekte
,,Elektroninės demokratijos paslaugų piliečiams sukūrimas ir plėtra Klaipėdos regiono
savivaldybių administracijose“.
Užtikrinant viešumą ir skaidrumą Palangos miesto savivaldybės interneto puslapyje
skelbiami Tarybos sprendimų projektai, priimti Tarybos sprendimai, Mero potvarkiai ir
Administracijos direktoriaus įsakymai veiklos klausimais, nuolat atnaujinama informacija aktyvioje
nuorodoje ,,Korupcijos prevencija“, pradėta įgyvendinti Europos parlamento ir tarybos 2006 m.
gruodžio 12 d. direktyva 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje (TAPIS sistema, II etapo teisės
aktų peržiūra), rengiami viešojo administravimo paslaugų aprašai.
Juridinio ir personalo skyriaus juristai atstovavo Savivaldybei ar jos institucijoms 114
administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų (2008 m. – 92). Šioms byloms surinkti įrodymai,
vertinta jų reikšmė, parengti procesiniai dokumentai.
Viešųjų pirkimų tarnyba per 2009 metus suorganizavo 128 Viešojo pirkimo komisijos
posėdžius (2008 m. – 168). Viešojo pirkimo komisija paskelbė 30 prekių, paslaugų ir darbų
viešųjų pirkimų, iš jų 1 pirkimo procedūros buvo nutrauktos dėl per didelių pasiūlytų kainų. 2009
m. pasirašytos 3 didesnės nei milijono litų vertės sutartys (dviračių tako nuo J. Basanavičiaus g.
iki Jūros g. rekonstrukcijos darbai – 1,6 mln., Botanikos parko istorinės dalies renovacijos I etapo
darbai – 3,5 mln., Meilės alėjos rekonstravimo darbai – 2,9 mln.). 2009 metais bendra pirkimų
suma (pasirašytų sutarčių vertė) siekė beveik 12,7 mln. Lt (2008 m. – 22,2 mln. Lt).
2. 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
Tarybos sprendimų įgyvendinimą Savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais
planuoja ir organizuoja Administracijos veiklą duodamas pavedimus, leisdamas įsakymus ir
kontroliuodamas jų įgyvendinimą.
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
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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 įstatymų nustatyta tvarka 2009 m. organizavo 6
konkursus (2008 m. – 35), iš jų 5 – į karjeros valstybės tarnautojų pareigas, 1 – į biudžetinės
įstaigos vadovo pareigas, įvertinta 30 (2008 m. – 42) valstybės tarnautojų tarnybinė veikla, ištyrus
tarnybinius nusižengimus skirtos 4 nuobaudos, tvarkomas valstybės tarnautojų registras,
išduodamos savitarnos kortelės, priimta saugoti 17 privačių interesų deklaracijų ir jų papildymų,
užregistruota 10 darbo sutarčių. Vykdant priskirtas personalo valdymo funkcijas per ataskaitinį
laikotarpį užregistruoti 716 Administracijos direktoriaus įsakymų, iš jų kadrų klausimais – 64
(2008 m. – 168), atostogų, komandiruočių – 652 (2008 m. – 677).
Kaip ir kiekvienais metais, Administracijos direktorius organizavo valstybės
tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymą pagal Tarybos patvirtintus
prioritetus (13 seminarų ir mokymų). Iš viso mokymams panaudota 13944 (2008 m. – 44 478) Lt,
mokymuose dalyvavo – 61 asmuo. Pagal 9 studentų praktikos sutartis organizuota studentų
praktika.
Administracijos direktorius viešąsias paslaugas teikiančių subjektų darbą koordinuoja
ir kontroliuoja bei kitas pagal įstatymus ir savivaldybės tarybos sprendimus jam priskirtas
savivaldybės juridinių asmenų valdymo funkcijas atlieka per Administracijos struktūrinius
padalinius ar tiesiogiai įgaliodamas atskirus valstybės tarnautojus. Nustatyta tvarka atstovauta
turtiniams ir neturtiniams Savivaldybės (kaip dalininko (savininko) ar akcininko) interesams
viešosiose įstaigose ir uždarosiose akcinėse bendrovėse.
3. Savarankiškųjų savivaldybės funkcijų vykdymas pagal veiklos sritis
Administracija 2009 metais vykdė visas 42 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 6 straipsniu reglamentuotas savarankiškąsias savivaldybės funkcijas, kurias atliko pagal
įstatymų suteiktą kompetenciją, įsipareigojimus savo bendruomenei ir jos interesams.
Administracija vykdė ir kitas funkcijas, kurios nepriskirtos valstybės institucijoms, iš jų –
korupcijos prevenciją.
3.1. Savivaldybės biudžetas
2009 metais Biudžeto skyrius sudarė ir pateikė Tarybai tvirtinti Savivaldybės biudžetą.
Vykdant Lietuvos Respublikos Seimo 2009-05-07 ir 2009-07-23 priimtus įstatymus dėl 2009
metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo
pakeitimų ir papildymų atitinkamai tikslinant savivaldybės 2009 metų biudžetą, biudžeto pajamų
ir asignavimų planai iš viso buvo sumažinti 3507,4 tūkst. Lt. Savivaldybės biudžeto 2009 metų
patikslintas pajamų planas – 66668,1 tūkst. Lt (2008 m. – 69660,2 tūkst. Lt), įvykdymas –
62963,4 tūkst. Lt (2008 m. – 69513,9 tūkst. Lt), arba 94,4 proc. (2008 m. – 99,8 proc.), iš jų
mokesčių 93,7 proc., kitų pajamų 87,6 proc. Pablogėjus ekonominei padėčiai, išaugus nedarbui
neįvykdytos gyventojų pajamų (85,3 proc.) mokesčio, pajamų iš ilgalaikio materialiojo turto
realizavimo (50 proc. atskaitymai į Savivaldybės biudžetą nuo įplaukų už privatizuotą valstybinę
žemę Palangos miesto teritorijoje) prognozuotosios užduotys. Savivaldybė gavo daugiau, negu
planuota, turto (žemės, nekilnojamojo turto, valstybinės žemės nuomos) mokesčių.
Savivaldybei 2009 m. skirta iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų iš viso
14905,6 tūkst. Lt, iš jų mokinio krepšeliui finansuoti – 11164,1 tūkst. Lt (2008 m. – 9531 tūkst.
Lt), investicijoms mieste – 834,9 tūkst. Lt (2008 m. – 3080 tūkst. Lt), valstybinėms (valstybės
perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti – 2828,6 tūkst. Lt (2008 m. – 2588,8 tūkst. Lt).
Grąžinta nepanaudotų lėšų valstybės biudžetui 147,9 tūkst. Lt, iš jų socialinėms reikmėms – 114,7
tūkst. Lt. Dėl Tarybos sprendimais suteiktų atskirų mokesčių lengvatų juridiniams ir fiziniams
asmenims miesto biudžetas 2009 metais iš viso negavo 1269,4 tūkst. Lt pajamų.
Savivaldybės biudžeto 2009 metų patikslintas išlaidų planas įvykdytas 90,8 proc.
(2008 m. – 94,8 proc.), atskiri asignavimų valdytojai nepanaudojo ekonominėms ir socialinėms
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programoms įgyvendinti skirtų biudžeto asignavimų. Valstybės biudžetui pervesta 5 mln. Lt
bendrosios dotacijos kompensacija vietoj patvirtintos 8,6 mln. Lt, nevykdant pajamų plano
pirmiausia buvo finansuotos biudžetinės įstaigos, siekiant užtikrinti nenutrūkstamą viešųjų
paslaugų teikimą (įstaigos finansuotos pagal pateiktas paraiškas), likusios 3,6 mln. Lt dalies
grąžinimas numatytas 2010 m. biudžete. Savivaldybės asignavimai vienam gyventojui per metus
sumažėjo 301 Lt. Išsami ataskaita nustatytais terminais bus pateikta tvirtinti Tarybai.
Kreditinis įsiskolinimas 2009-12-31 sudarė 1444,4 tūkst. Lt, iš jų Savivaldybės biudžeto
lėšų – 172,3 tūkst. Lt (iš jų 143,7 tūkst. Lt – dėl ilgalaikio turto įsigijimo lizingo būdu).
Perskaičiuoto kreditinio įsiskolinimo (atėmus įsiskolinimus, ne ilgesnius kaip 10 dienų ir 45
dienos) nėra. Debitinis įsiskolinimas 2009-12-31 sudarė 310,5 tūkst. Lt (per metus padidėjo 25,5
tūkst. Lt), iš jų Savivaldybės biudžeto lėšų – 3,8 tūkst. Lt. Savivaldybės skolinimosi limitai
neviršyti, bendras negrąžintų paskolų likutis 2010-01-01 sudarė 7414,9 tūkst. Lt (2008-01-01 ir
2009-01-01 – atitinkamai 3457,7 ir 5792,9 tūkst. Lt). 2009 m. paimtos dvi 2780 tūkst. Lt banko
paskolos gelbėjimo stočiai, miesto kapinėms, švietimo įstaigų pastatams ir miesto gatvėms
rekonstruoti.
3.2. Švietimo paslaugų užtikrinimas
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.
2009 metų pradžioje Palangos miesto savivaldybėje veikė 16 Tarybai pavaldžių
švietimo įstaigų, vykstant mokyklų tinklo pertvarkai (2009 m. rugpjūčio 31 d. prijungimo prie
Pradinės mokyklos būdu reorganizuota Smilčių pradinė mokykla), švietimo įstaigų metų pabaigoje
sumažėjo iki 15. 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. 2009–2010 m. m. rugsėjo pirmosios dienos duomenimis bendrojo lavinimo
mokyklose mokėsi 2272 mokiniai (stebima mokinių skaičiaus mažėjimo tendencija), švietimo
įstaigose dirbo 426 pedagoginiai darbuotojai (2008–2009 m. m. – 434). 2008–2009 m. m.
pagrindinį išsilavinimą įgijo 209 mokiniai, kartoti kursą liko 1 mokinys. 2008–2009 m. m.
vidurinį išsilavinimą įgijo 228 mokiniai iš 234 (97,34 proc.), 11 abiturientų valstybiniai brandos
egzaminai įvertinti 100 balų (įvertinimo vidurkis mokyklose balais nuo 46 iki 51). Pagrindinį
išsilavinimą įgyja ne visi mokiniai, dalis mokinių, kurie pradėjo mokytis 10 klasėje, jos nebaigė
arba tik išklausė pagrindinio ugdymo programą, todėl mokykloms būtina efektyviau panaudoti
profesiniam orientavimui skirtas mokinio krepšelio lėšas, siekiant motyvuoti mokinius kartu su
viduriniu išsilavinimu įgyti profesiją. Siekiant padidinti mokinių mokymosi motyvaciją, pagerinti
lankomumą bendrojo lavinimo mokyklose (2008–2009 m. m. vidutiniškai praleistų ir
nepateisintų pamokų skaičius 1 mokiniui – atitinkamai 61,47 ir 5,78 pamokos), parengta ir
patvirtinta Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklos mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos
nelankymo prevencijos tvarka. 2009 m. dėl mokyklos nelankymo, elgesio, keliančio pavojų
aplinkiniams, 6 vaikams buvo taikytos minimalios priežiūros priemonės (viena ar kelios
suderintos), 1 – vidutinės priežiūros priemonė (įvyko 3 Prevencinio darbo koordinavimo grupės
posėdžiai). Ikimokyklinio ugdymo įstaigas, 2009 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, lankė 699 vaikai, iš
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jų lopšelio grupes – 137, darželio grupes – 405, priešmokyklinio ugdymo grupes – 157 vaikai.
Savivaldybės ikimokyklinėse įstaigose veikė 47 grupės (iš jų 12 lopšelio, 26 darželio ir 9
priešmokyklinio ugdymo grupės), gyventojų poreikiams patenkinti papildomai reikėtų 1 lopšelio
grupės. Neformaliojo vaikų švietimo mokyklas, 2009 m. spalio 1 d. duomenimis, lankė 974 vaikai
(2008 m. – 907), iš jų Stasio Vainiūno muzikos mokyklą – 38,1 proc., Sporto mokyklą (Sporto
centrą) – 37,1 proc., Moksleivių klubą – 24,8 proc. bendro mokinių, lankančių neformaliojo
vaikų švietimo mokyklas, skaičiaus. Mokinių, lankančių neformaliojo švietimo mokyklas, skaičius
kasmet auga. Itin didėja mokinių, norinčių lankyti sporto (krepšinio) būrelius. 2009 m. rugsėjo 1
d. švietimo įstaigose mokėsi 371 mokinys, turintis kalbos ir komunikacijos sutrikimų, 147 –
specialiųjų poreikių mokiniai (atitinkamai 2008 m. rugsėjo 1 d. – 361 ir 151), pagalbą mokiniams,
jų tėvams teikė mokyklos ir Pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras (2009 m. 649
konsultacijos mokiniams, tėvams, pedagogams). 2008–2009 m. m. Savivaldybėje organizuoti 22
olimpiadų ir konkursų antrieji turai, dalyvauta šalies ir pasaulio turuose (atitinkamai 7 ir 1
mokiniai). Visose bendrojo lavinimo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose įrengtos virtuvės (iš
Savivaldybės biudžeto išlaikomas personalas), bendrojo lavinimo (išskyrus nuo 2009 m. rugpjūčio
31 d. reorganizuotą Smilčių pradinę) mokyklose įrengtos valgyklos. Nuo 2008-09-01 iki 2009-0101 pradinukai maitinti nemokamai (finansavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministerija).
Vykdant Palangos miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos
2006–2012 metų bendrąjį planą, 2009 m. rugsėjo 1 d. Palangos „Baltijos“ ir Vlado Jurgučio
vidurinės mokyklos pertvarkytos į pagrindines, Smilčių pradinė mokykla reorganizuota į Pradinės
mokyklos Smilčių skyrių. 2009–2010 m. m. pradžioje atlikta Pradinės mokyklos struktūros
pertvarka – likviduotas Pradinės mokyklos Smilčių skyrius. Siekiant įvertinti bendrojo lavinimo
mokyklų tinklo pertvarkos I-ojo etapo įvykdymą, organizuotas sociologinis tyrimas apie ugdymo
būklę Palangos mieste, padėsiantis nustatyti mokyklų tinklo pertvarkos II-ojo etapo gaires,
ataskaita paskelbta Savivaldybės interneto svetainėje. Papildžius funkcijas Tarybos 2009 m.
lapkričio 12 d. sprendimu Nr. T2-277 Sporto mokyklos pavadinimas pakeistas į Sporto centrą,
patvirtinti nauji įstaigos nuostatai.
Įgyvendinant vaikų ir jaunimo papildomo ugdymo ir užimtumo organizavimo
funkciją, įgyvendinamos 2 socializacijos programos savivaldybių lygmens projektams vykdyti,
kurioms finansuoti 2009 m. iš Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos gauti 23 tūkst.
Lt, 8 projektuose dalyvavo 268 vaikai ir apie 110 mokytojų bei tėvų. Be to, 2009 m. iš
Savivaldybės biudžeto konkurso būdu finansuota 18 mokyklų saviraiškos programų 14 tūkst. Lt
sumai (pateikta 31 programa, bendra prašoma suma – 72,8 tūkst. Lt). Vykdant suaugusiųjų
neformaliojo švietimo funkciją, skiriamos lėšos kvalifikacijai tobulinti. 2008–2009 m. m.
kvalifikacijos kursuose dalyvavo 342 mokytojai (1 mokytojui vidutiniškai teko 5,8 dienos),
panaudota 82,8 proc. šiam tikslui skirtų lėšų. 2009 m. Savivaldybės mokyklų vadovų ir mokytojų
atestacija taupant biudžeto lėšas nevykdyta (atestuotų aukščiausios kvalifikacinės kategorijos
bendrojo lavinimo mokyklų mokytojų dalis didžiausia respublikoje, pagal naujus vadovų
atestacijos nuostatus atestuota trečdalis vadovų).
Švietimo skyriaus specialistai organizavo 188 bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių,
gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse, neatlygintiną pavėžėjimą į mokyklas ir į namus
mokyklų darbo dienomis 3 maršrutais (pagal sutartis – UAB „Kretingos autobusų parkas“ ir UAB
„Vlasava“). Būtingėje bei aplinkinėse vietovėse gyvenančių mokinių ir 10 neįgaliųjų mokinių
pavėžėjimą geltonaisiais autobusiukais atitinkamai organizuoja Šventosios ir „Baltijos“ pagrindinės
mokyklos.
3.3. Socialinių paslaugų teikimas
Socialinės rūpybos skyrius 2009 metais vykdė 2 savarankiškąsias savivaldybės
funkcijas – 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. Taryba patvirtino
Savivaldybės socialinių paslaugų planą 2009 metams, socialines paslaugas teikė Savivaldybės
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įsteigtos įstaigos – Palangos miesto globos namai, Palangos miesto socialinių paslaugų tarnyba,
Palangos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, Janinos ir Liudo Siručių šeimyna, socialines paslaugas
administravo 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 (2009 m. vidutinis metinis paslaugų gavėjų
skaičius – 40, palyginus su 2008 m., padidėjo 3). 2009 m. į Palangos miesto globos namus atvyko
12 asmenų, 5 įstaigos paslaugų gavėjai mirė, 2 išvyko. Palangos miesto socialinių paslaugų tarnyba
2009 m. teikė pagalbos į namus paslaugas 32 asmenims; transporto paslaugas – 12 asmenų (4
asmenims vykti į dializės centrą ir iš jo, 8 dienos paslaugų gavėjams darbo dienomis vykti dienos
globai ir atgal), socialinę priežiūrą – 32 socialinės rizikos šeimoms, aprūpinimą techninėmis
pagalbos priemonėmis – 216 asmenims (paslaugų apimtys didėjo). Ilgalaikė ir trumpalaikė
socialinė globa vaikams, likusiems be tėvų globos, socialinės rizikos vaikams buvo teikiama
Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ vaikų socialinės globos skyriuje (2009 m. – 16 vaikų,
palyginus su 2008 m., ugdytinių padidėjo 4). J. L. Siručių šeimyna 2009 m. pradžioje globojo 6,
pabaigoje – 5 netekusius tėvų globos vaikus iš kitų savivaldybių (šeimynoje nebėra teisės aktais
nustatyto minimalaus vaikų skaičiaus; iš Savivaldybės biudžeto mokamas atlyginimas). Tarybai
2009 m. lapkričio 12 d. priėmus sprendimą dėl šeimynos likvidavimo vyksta teisminiai ginčai.
2009 m. ilgalaikei socialinei globai į Šilutės pensioną nukreiptas 1 asmuo, dėl vietų trūkumo
nepatenkintas poreikis ilgalaikei socialinei globai asmenims su psichikos negalia (į eilę įrašyti 2
asmenys). Socialinėje sferoje biudžetinį finansavimą keičia finansavimas už teikiamas socialines
paslaugas.
Įgyvendinant teisės aktus, reglamentuojančius specialiųjų poreikių nustatymo bei
tenkinimo tvarką per 2009 m. Socialinės rūpybos skyriaus specialistai vertino ir 263 pensinio
amžiaus asmenims (2008 m. – 252) nustatė specialiųjų poreikių lygį arba invalidumo grupę,
prilygintą specialiųjų poreikių lygiui, išdavė 247 neįgaliojo pažymėjimus (2008 m. – 262).
Siekiant sudaryti palankias sąlygas neįgaliųjų socialinei integracijai į miesto bendruomenę,
organizuotas Socialinių projektų atrankos konkursas. Atrinkti 5 nevyriausybinių organizacijų
projektai (2007 m. – 6, 2008 m. – 5), kuriems skirtas finansavimas. Projektų vykdytojų pateiktose
ataskaitose nurodoma, kad savivaldybės biudžeto lėšomis remiamuose projektuose dalyvavo 1330
asmenų (2008 m. – 969 asmenys). 2009 m. socialiniams projektams paremti iš Savivaldybės
biudžeto skirta 17,6 tūkst. litų.
3.4. Sveikatos priežiūros užtikrinimas
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 organizuoja jų
įgyvendinimą, koordinuoja paramą savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrai. Palangos mieste 2009
m. veikė dvi pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos – VšĮ Palangos pirminės asmens
sveikatos priežiūros centras ir IĮ S. Kulikauskienės BPG centras. 2009 m. gruodžio 31 d.
duomenimis, prie VšĮ Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centro buvo prisirašę 7199
gyventojai, prie IĮ S.Kulikauskienės BPG centro – 11424 gyventojai (iš viso 18623 arba 349
mažiau, palyginus su 2008 m. gruodžio 31 d. duomenimis). Bendras apsilankymų skaičius VšĮ
Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centre – 33906, IĮ S. Kulikauskienės BPG centre –
45417. Greitosios medicinos pagalbos (5336 iškvietimai per metus, 14,6 – per parą), slaugos ir
palaikomojo gydymo paslaugos (185 asmenys, iš jų 49 – iš savivaldybės biudžeto lėšų; 7953
lovadieniai), antrinio lygio ambulatorinės-konsultacinės bei stacionarinės (pacientų hospitalizacijos
rodiklis – 68,5 proc.) paslaugos Palangos miesto gyventojams 2009 m. buvo teikiamos VšĮ
Klaipėdos jūrininkų ligoninės skyriuose Palangoje (Klaipėdos pl. 76). Būtinai pagalbai užtikrinti iš
Savivaldybės biudžeto skirta lėšų medicininei įrangai modernizuoti (dirbtinės plaučių ventiliacijos
aparatas, defibriliatorius-monitorius, elektrokardiografas, paciento stebėjimo monitoriai, dentalinis
rentgeno aparatas ir kt.). Pirminėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose buvo vykdomos 5
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valstybinės prevencinės programos (pvz., onkologinių ligų prevencijos ir diagnostikos, širdies ir
kraujagyslių ligų prevencijos, vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis
programos), finansuojamos 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 40,9 tūkst. Lt).
2009 m. nemokamos dantų protezavimo paslaugos suteiktos 309 miesto gyventojams (iš jų 24 – iš
Savivaldybės biudžeto lėšų). 2009 m. Taryba patvirtino Sveikatos priežiūros Savivaldybės
mokyklose organizavimo tvarką. Sveikatos priežiūrą mokyklose 2,5 etato vykdė 2 visuomenės
sveikatos priežiūros specialistai. Iš Savivaldybės biudžeto specialistams išlaikyti ir veiklai finansuoti
skirta 24 tūkst. Lt, iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų 44,6 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 135 moksleivių apsilankymai pas sveikatos priežiūros specialistą mokykloje, iš jų 28
– dėl pirmosios pagalbos (2008 m. atitinkamai – 67 ir 57).
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. Pirmines
visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas mieste pagal bendradarbiavimo sutartį teikia Klaipėdos
miesto visuomenės sveikatos biuras. Siekiant gauti išsamią informaciją apie savivaldybės gyventojų
sveikatos būklę, jai įtaką darančius veiksnius, parengta ir Tarybos 2009-11-12 sprendimu Nr. 281
patvirtinta Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2009-2011 metų programa.
3.5. Sanitarijos kontrolės organizavimas ir užtikrinimas
Sanitarijos inspekcija vykdė 2 savivaldybės savarankiškąsias funkcijas – savivaldybėms
priskirto triukšmo prevencijos ir triukšmo valstybinio valdymo įgyvendinimas bei sanitarijos ir higienos
taisyklių tvirtinimas ir jų laikymosi kontrolės organizavimas, švaros ir tvarkos viešose vietose
užtikrinimas. Vykdant triukšmo lygio stebėseną, parengtos ir Tarybos patvirtintos naujos Palangos
miesto triukšmo prevencijos viešose vietose taisyklės (numatytos tyliosios viešosios zonos),
nustatyti ekvivalentiniai triukšmo lygiai 28 įvairiuose taškuose dienos, vakaro ir nakties metu,
dalyvauta 8 (2008 m. – 6) triukšmo lygio patikrinimuose nedarbo ir švenčių dienomis (gauti
triukšmo matavimo duomenys parodo triukšmo lygio J. Basanavičiaus gatvėje mažėjimo
tendenciją, tačiau nežymiai (-1-2 dBA). Kontroliuota paplūdimių maudyklių vandens kokybė. Per
maudymosi sezoną buvo paimti ir ištirti 8 mėginiai iš kiekvieno paplūdimio (6 vietos), įskaitant ir
pirmą mėginį prieš sezono pradžią. Iš viso atlikti 57 (2008 m. – 54) mikrobiologiniai ir fiziniaicheminiai maudyklų vandens tyrimai (vandens kokybės neatitikimų higienos normoms
nenustatyta). Ištirtas 12 šachtinių šulinių vanduo. Pirminėms asmens sveikatos priežiūros
įstaigoms pateikus kūdikių, kurie naudoja šachtinio šulinio vandenį, sąrašą tyrimai pirmiausia
padaryti būtent tuose šuliniuose. 2009 m., palyginus su 2008 m., vandens kokybė šuliniuose
pagerėjo, mažėja šachtinių šulinių vandens naudotojų. Vasaros sezono metu kartu su kitų
institucijų specialistais atlikti keturi turistinių stovyklų patikrinimai. Siekiant užtikrinant švarą ir
tvarką viešosiose vietose, tikrinti 78 objektai, nagrinėti 56 gyventojų ir poilsiautojų skundai raštu
ir žodžiu, dalyvauta 18 komisijose ar darbo grupėse, parengti Savivaldybės vietinės rinkliavos už
gyvūnų (šunų, kačių) registravimą ir laikymą daugiabučiuose namuose nuostatai, Leidimų įsigyti,
laikyti, veisti, dresuoti agresyvius šunis ir prekiauti jais Palangos mieste tvarkos aprašas.
3.6. Strateginis planavimas ir plėtra
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
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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. Konsultuojant ir operatyviai bendradarbiaujant su Savivaldybės
administracijos skyrių vedėjais ir specialistais, parengtos Palangos miesto savivaldybės 2009 m.
programos (šis projektas apsvarstytas ir patvirtintas Tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimu Nr.
T2-22, kartu su 2009 m. Savivaldybės biudžetu, projektas jungia 12 programų).
Parengta ir pateikta svarstyti Tarybai Palangos miesto savivaldybės 2008 metų
strateginio veiklos bei plėtros plano įgyvendinimo ataskaita (patvirtinta Tarybos 2009 m. birželio
11 d. sprendimu Nr. T2-130). 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. 2009 m. parengtos ir pateiktos 7 projektų
paraiškos dėl projektų įtraukimo į sąrašus 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinei paramai
gauti (Dviračių turizmo plėtra Palangos miesto savivaldybėje rekonstruojant Meilės alėją (projekto
vertė – 3,1 mln. Lt), Palangos botanikos parko istorinės dalies restauracija ir pritaikymas viešoms
reikmėms“ (projekto vertė – 3,6 mln. Lt ir kt.), 8 paraiškos Valstybės investicijų programos
finansavimui gauti (Palangos miesto gelbėjimo stoties pastato rekonstrukcija Žvejų g. 2A,
Palangos Vlado Jurgučio vidurinės mokyklos pastatų rekonstrukcija, Palangos lopšelio-darželio
„Žilvinas“ rekonstrukcija, Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ pastato rekonstrukcija ir kt.),
užpildyti ir parengti pasiūlymai regiono projektų sąrašams sudaryti (11 projektų, iš jų Rąžės,
Ošupio ir Žiogupio upių Palangoje ekologinės būklės gerinimas, Palangos paplūdimio smėlio,
praeityje užteršto naftos produktais, valymas, Palangos turizmo informacijos centro infrastruktūros
plėtra. Palangos miesto savivaldybės specialiųjų ir detaliųjų planų parengimas ir kt.), Ekonominės
plėtros skyrius administruoja 6 projektus.
Įgyvendinant funkciją sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymas ir šios veiklos
skatinimas bendradarbiaujama su verslo asocijuotomis struktūromis bei kitomis institucijomis,
teikta informacija miesto verslininkams apie Europos Sąjungos paramos suteikimo galimybes,
galimus vykdyti projektus, projekto partnerių paiešką, savivaldybės parama dėl lėšų trūkumo
neteikta. Atliktas specializuoto pėsčiųjų tako įrengimo Palangoje galimybių vertinimas. Teikiama
informacija apie rekreacinius išteklius ir teikiamas turistines paslaugas mieste nacionalinei turizmo
informacijos sistemai. 2009 m. Savivaldybė pristatyta 9 tarptautinėse turizmo parodose,
suorganizuotos 4 verslo misijos, išleisti 5 turizmo informaciniai leidiniai, išduoti 24 pažymėjimai
nakvynės ir pusryčių bei turistinės stovyklos paslaugoms teikti (2008 m. – 16).
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.
3.7. Informacinės visuomenės plėtra
Vykdant informacinės visuomenės plėtros įgyvendinimo funkciją, įrengta 1 grafinė
kompiuterizuota darbo vieta Architektūros ir urbanistikos skyriuje, atliekami kompiuterinės
technikos priežiūros darbai bei garantinis ir pogarantinis remontas (iš viso Savivaldybėje – 138
kompiuteriai, 7 serveriai), atnaujinamos Socialinės rūpybos, Švietimo skyrių ir Buhalterijos
programos „Parama“, „SPIS“, „Biudžetas“, ,,MASIS“, ,,Moksleivio krepšelio bazė“ ir programinė
įranga darbo vietose, kuriamas kompiuterinių duomenų archyvas, siekiant užtikrinti gyventojų
aptarnavimo kokybę bei spartesnį programinės įrangos darbą, pradėti optinės jungties tarp
Vytauto g. 73 ir Gintaro g. 33 pastatų ir visos Savivaldybės interneto ryšio užtikrinimo darbai.
Kartu su 6 kitomis savivaldybėmis 2009 m. gruodžio 16 d. pasirašyta partnerystės sutartis dėl
dalyvavimo projekte ,,Elektroninės demokratijos paslaugų piliečiams sukūrimas ir plėtra Klaipėdos
regiono savivaldybių administracijose“. Pagal Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės užsakymu atliktą savivaldybių interneto svetainių kiekybinį
tyrimą (vadovaujamasi kiekybinio vertinimo kriterijais) Palangos miesto savivaldybės svetainė,
palyginus su kitų savivaldybių svetainėmis, geriausiai atitinka bendruosius reikalavimus (85,9
proc.). Prasčiausiai bendrąsias nuostatas atitinka Savivaldybės įstaigų svetainės. Centralizuotos
savivaldybės vidaus audito tarnybos 2009 m. atlikto vidaus audito ,,Dokumentų valdymas
Palangos miesto savivaldybės administracijoje“ ataskaitoje Nr. CSVA3-3 atkreiptas dėmesys, kad
ne visos Savivaldybės biudžetinės, viešosios įstaigos, akcinės bendrovės (11 iš 31) turi interneto
svetaines, tik viena įstaiga turi svetainę, atitinkančią pagrindinius bendruosius reikalavimus,
pateiktos rekomendacijos veiklai šioje srityje tobulinti.
3.8. Viešoji tvarka
Savivaldybės savarankiškoji funkcija – dalyvavimas, bendradarbiavimas užtikrinant
viešąją tvarką, kuriant ir įgyvendinant nusikaltimų prevencijos programas vykdyta bendradarbiaujant
su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu, kuris užtikrinant viešąją tvarką vasaros
sezono metu panaudojo 34980 Lt pagal sutartį iš Savivaldybės biudžeto gautų lėšų
(komandiruotės, transporto išlaidos, viršvalandžių, darbo švenčių ir poilsio dienomis
apmokėjimas). Įgyvendindamas šią funkciją veikė 10 anksčiau įrengtų pagalbos mygtukų atokiose
sodybvietėse. Siekiant sumažinti nusikalstamų veikų skaičių kartu su Vaiko teisių apsaugos
tarnybos ir kitų sričių specialistais buvo organizuojamos įvairios prevencinės priemonės ir reidai,
nuolat vykdomas miesto stebėjimas vaizdo kameromis.
3.9. Kultūros ugdymas ir puoselėjimas
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). Be to,
bendradarbiaudamas su kitais struktūriniais padaliniais koordinavo kūno kultūros ir sporto
plėtojimo, gyventojų poilsio organizavimo funkcijos įgyvendinimą, už kurios vykdymą atsakinga
Palangos sporto mokykla (nuo 2009 m. pabaigos – Sporto centras), organizavo 87 sporto varžybas,
kuriose dalyvavo apie 1000 žiūrovų (2008 m. atitinkamai 124 ir 1400) ir 5 miesto sporto aikštelių
techninę priežiūrą. Savivaldybės remiama aukšto meistriškumo Palangos krepšinio komanda
,,Naglis-Adakris“ sužaidė 32 varžybas. Etninei kultūros plėtrai užtikrinti patvirtinti Savivaldybės
etninės kultūros globos tarybos nuostatai bei sudaryta ir patvirtinta taryba. Siekiant skatinti
kultūros ir meno veiklą, vykdant tęstinę Kultūros projektų rėmimo programą, 2009 metais iš
dalies finansuota 11 nevyriausybinių organizacijų ir kitų kultūros projektų (40 tūkst. Lt).
Įgyvendinant šią savivaldybės funkciją skyriaus prižiūrimos 4 kultūros įstaigos organizavo 432
renginius (valstybinės ir kalendorinės šventės, parodos ir kt.). Svarbiausia 2009 metų šventė,
sulaukusi didžiausio dalyvių ir žiūrovų skaičiaus, buvo Kurorto šventė „Palanga 2009“. Pasisekimo
sulaukė tarptautinis projektas „Kalėdų alėja“, antrąkart organizuojamas renginys tarptautinei
turizmo dienai paminėti „Palangos stalas 2009“, kiti tradiciniais tapę renginiai. 2009 m. išduoti 56
leidimai organizuoti renginius (iš jų 9 komerciniai) savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise
valdomose viešojo naudojimo teritorijose, surinkta 16,6 tūkst. Lt (2008 m. – 23 tūkst. Lt) vietinės
rinkliavos.
3.10. Turto valdymas
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.
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Verslo ir turto skyriaus specialistai įgyvendindami savivaldybei nuosavybes teise
priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo funkciją parengė, o Taryba ar
Administracijos direktorius patvirtino 18 turto perėmimo nuosavybėn arba valdyti, naudoti ir
disponuoti juo patikėjimo teise sprendimų (pastatai Vytauto g. 170, viešojo interneto prieigos
taškas Viešojoje bibliotekoje Šventojoje, kompiuterinė ir programinė įranga ir kt.), 4 sprendimus,
susijusius su savivaldybės kontroliuojamomis bendrovėmis ir įstaigomis, 3 sprendimai dėl
Privatizavimo fondo lėšų sąmatos ir jos pakeitimų, 1 – dėl Privatizavimo fondo lėšų metinių
ataskaitų, 2 įsakymus, susijusius su viešosiomis įstaigomis ir 3 įsakymus, susijusius su turto joms
perdavimu, surašytas 21 turto perdavimo-priėmimo aktas, suteiktos 36 konsultacijos žodžiu ir
telefonu savivaldybės biudžetinėms ir kontroliuojamoms įmonėms turto valdymo klausimais,
išsiųsta 16 raštų dėl turto vertinimo paslaugų pirkimo. 2009 m. gauta 8,7 tūkst. Lt (banko
palūkanos) ir panaudota 209,7 tūkst. Lt (fondo lėšų likutis metų pradžioje) Savivaldybės
privatizavimo fondo lėšų.
Savivaldybei nuosavybės teise priklauso 118 butų, kurių bendras plotas 5008 kv. m (4
neišnuomoti kaip neatitinkantys sanitarinių ir techninių reikalavimų). Savivaldybės gyvenamosios
patalpos nuomojamos nekomerciniu pagrindu (su patogumais - 1,17 Lt už 1 kv. m nuomojamo
ploto). 2009 metais savivaldybei lėšų socialinio būsto fondui plėtoti Lietuvos Respublikos
Vyriausybė neskyrė (2008 m. – 300 tūkst. Lt), naujų butų nepirkta, savivaldybės lėšomis
suremontuotas 1 butas neįgaliam nuomininkui. 2009 m. į Savivaldybėje sudaromus asmenų,
turinčių teisę į savivaldybės socialinį būstą arba jo sąlygų pagerinimą, 6 sąrašus buvo įrašyti 122
asmenys (šeimos) (2008 m. – 119), iš jų 35 – į jaunų šeimų, 10 – į šeimų, auginančių 3 ar
daugiau vaikų, 14 – į našlaičių ar likusių be tėvų globos asmenų, 16 – į neįgaliųjų asmenų
(šeimų), 44 – į bendrą, 3 – į socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų
pagerinimą, sąrašus. Per metus į sąrašus įrašyta ir išbraukta atitinkamai 24 ir 20 asmenų (šeimų), 5
atsilaisvinę butai išnuomoti į 4 iš 6 sąrašų įrašytiems asmenims (šeimoms), 30 gyvenamųjų patalpų
nuomos sutarčių įregistruota viešajame registre. Patvirtinti Savivaldybės socialinio būsto fondo
sudarymo tvarkos ir Savivaldybės socialinio būsto suteikimo tvarkos aprašai, Asmenų (šeimų)
prašymų įrašyti į sąrašus socialinio būsto nuomai ar jo sąlygoms pagerinti tvarkos aprašas.
Kontroliuojant nuomos sutarčių vykdymą surašyta 50 gyvenamųjų patalpų apžiūros aktų. Tarybai
pritarus lengvatinėmis sąlygomis privatizuotas 1 butas (dėl privatizavimo per metus kreipėsi 5
asmenys).
2009 m. savivaldybei skirta 1300000 Lt valstybės remiamų būsto paskolų limitas 2
bankuose. Dėl paskolos gavimo žodžiu kreipėsi 6 asmenys, tačiau 2009 metais valstybės parama
būstui įsigyti (lengvatiniu kreditu) nepasinaudojo nė viena šeima, nes bankams nepakako klientų
mokumo įrodymų. 2 socialiai remtinoms šeimoms, gavusioms lengvatines paskolas ankstesniais
metais, buvo dengiamos palūkanos.
Funkcija Savivaldybės biudžetinių įstaigų steigimas ir išlaikymas, savivaldybės viešųjų
įstaigų, savivaldybės įmonių ir kitų savivaldybės juridinių asmenų steigimas įgyvendinama
vadovaujantis funkciniu požiūriu, t. y. Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai pagal
jų veiklos sritis ir jiems priskirtas funkcijas organizuoja šios funkcijos įgyvendinimą. 2009 metais
nebuvo likviduota ar įsteigta naujų biudžetinių ar viešųjų įstaigų, metų pabaigoje iš savivaldybės
biudžeto išlaikomos 22 biudžetinės įstaigos (neįskaitant Administracijos), savivaldybė yra 3
viešųjų įstaigų dalininkė (savininkė). 2009 m. rugpjūčio 31 d. prijungimo prie Pradinės mokyklos
būdu reorganizuota Smilčių pradinė mokykla.
3.11. Leidimų, licencijų ir rinkliavų administravimas
Tarybos nustatytos vietinės 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 skyriaus specialistai 2009 metais išdavė 503 leidimus (2008 m.
– 467) prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose Palangoje
(337 ir 81) ir Šventojoje (69 ir 16), iš jų 6 – išnešiojamajai prekybai paplūdimiuose asortimentu,
suderintu su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba. 2009 m. naujiena – ,,važiuojantis baras“,
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kuriame prekiauta ledais, šerbetu, submarinais, picomis, kava ir gaiviaisiais gėrimais, kiti
prekiautojai prekiavo tik fasuotais ledais, tačiau tebėra aktuali išnešiojamosios prekybos maisto
prekėmis paplūdimiuose legalizavimo problema (prekeiviai čeburekais, kepta duona). Nors
leidimų išduota daugiau, už leidimų išdavimą, palyginus su 2008 m., rinkliavos surinkta 91,3
tūkst. Lt mažiau (sumažėjo konkursuose siūlomos kainos). Verslo ir turto skyriaus specialistai
2009 m. poilsio ir švenčių dienomis 22 kartus vykdė patikrinimus, kaip laikomasi Prekybos ar
paslaugų teikimo viešosiose vietose taisyklių reikalavimų (surašyti 62 nustatytos formos aktai
perduoti Palangos miesto policijos komisariatui baudoms skirti). Nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2009
m. rugpjūčio 31 d. Palangos miesto policijos komisariato pareigūnai 119 kartų baudė pažeidusius
taisykles asmenis. Patikrinimų metu nustatyta, kad prekiautojai ar paslaugų teikėjai dažniausiai
darbo vietoje neturėdavo visų reikalingų dokumentų, identifikavimo kortelės ar darbuotojo
pažymėjimo, nesilaikė leidime nurodytų apribojimų, leidimą perduodavo kitiems asmenims.
Administruojant vietinę rinkliavą už leidimo pardavinėti I, II ir TO klasės civilines pirotechnikos
priemones išdavimą, išduoti 4 leidimai. Administruojant vietinę rinkliavą už leidimo įrengti
išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą, Verslo ir turto skyrius, gavęs Architektūros ir
urbanistikos skyriaus suderintus dokumentus, Leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės
teritorijoje taisyklių nustatyta tvarka išdavė 5 leidimus (27,1 tūkst. Lt). Parengta ir 2009 m. vasario
26 d. Tarybos sprendimu Nr. T2-29 patvirtinta
Licencijų verstis mažmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais išdavimo, papildymo, patikslinimo, panaikinimo tvarka. 2009 metais
įmonėms išduotos 189 (2008 m. – 121) licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais
gėrimais ir 57 (2008 m. – 65) licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, surinkta
valstybės rinkliavos atitinkamai 65,4 ir 10,4 tūkst. Lt. 4 įmonėms panaikintas neterminuotų
licencijų galiojimas už įsiskolinimus valstybės biudžetui (2008 m. – 7). Savivaldybės
kontroliuojama įmonė administravo 1 turgavietę vadovaujantis Prekybos savivaldybės turgavietėse
(prekyvietėse) taisyklėse nustatyta tvarka.
3.12. Kraštovaizdžio ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsauga
Kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros vertybių bei savivaldybės įsteigtų saugomų
teritorijų tvarkymą ir apsaugą, savivaldybės teritorijoje esančių želdynų, želdinių apsaugą, tvarkymą ir
kūrimą, inventorizaciją, apskaitą, atskirųjų želdynų žemės sklypų kadastrinių matavimus ir įrašymą į
Nekilnojamojo turto registrą organizavo ir stebėseną bendradarbiaudami vykdė 2 struktūriniai
padaliniai – Kultūros ir Komunalinio ūkio skyriai. Kultūros paveldo registre 2009 m. buvo 102
objektai (2008 m. – 95), iš jų 7 – kraštovaizdžio (skaičius nesikeitė), vykdytos paminklosauginės
funkcijos (47 kultūros paveldo objektų būklės patikrinimai per metus, rengti dokumentai dėl
kultūros vertybių pripažinimo saugomais objektais). 2009 m. Nekilnojamojo kultūros paveldo
vertinimo tarybos (organizuoti 4 posėdžiai) iniciatyva atlikus 5 kultūros vertybių (objektų)
fizikinius – istorinius tyrimus 3 nauji objektai įtraukti į registrą. Įsigyjant dalį tiražo iš dalies
finansuotas fotoalbumo ,,Senoji Palanga. Henriko Grinevičiaus fotografijų ir atvirukų kolekcija“
leidimas, patikslintas Palangos kurhauzo pastato laikinasis apsaugos reglamentas, memorialine
lenta ant pastato Vytauto g. 52 įamžintas profesoriaus Jono Aleksos atminimas, antrojoje Palangos
kultūros paveldo konferencijoje ,,Palangos kultūros paveldas – priešistorė“ aptartos priešistorės
problemos ir šių laikų archeologiniai tyrimai Palangoje. Vadovaujantis techniniu projektu
,,Palangos botanikos parko istorinės dalies renovacija“ 2009 m. IV ketvirtyje pradėti Palangos
miesto botanikos parko istorinės dalies renovacijos pirmo etapo darbai. Komunalinio ūkio skyrius
funkciją vykdė integruotai įgyvendinant Palangos miesto savivaldybės trejų metų strateginio
veiklos plano Komunalinio ūkio ir Aplinkos apsaugos programas. 2009 m. išduotas 81 leidimas
saugotinų medžių ir krūmų kirtimui, persodinimui ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams,
surinkta 60,1 tūkst. Lt (2008 m. atitinkamai 98 ir 63,2). 2010 metams iš valstybės biudžeto
Palangos miesto savivaldybės teritorijos želdiniams ir želdynams inventorizuoti ir įrašyti į
Nekilnojamojo turto kadastrą skirta 126 tūkst. Lt bendrosios dotacijos kompensacija. Pagal 2009
m. pasirašytą jungtinės veiklos sutartį įsipareigota bendradarbiauti su kitomis suinteresuotomis
institucijomis sprendžiant Palangos pajūrio ruožo krantotvarkos klausimus, papildant paplūdimius
smėliu.
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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.
3.13. Komunalinio ūkio organizavimas
Komunalinio ūkio skyrius vykdė 7 savivaldybės savarankiškąsias funkcijas, t. y.
aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga, 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, Verslo ir turto skyriumi), 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. 2009 m. tęsiami mokyklos-darželio
,,Pasaka“, lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“, V. Jurgučio pagrindinės mokyklos, gelbėjimo stoties
Žvejų g. 2A rekonstrukcijos darbai. Nutiesti trinkelių takai prie Tremtinių kryžiaus, J. Šliūpo
paminklo, miesto centrinėje aikštėje įrengta apie 600 medinių sėdimų vietų gyventojams ir miesto
svečiams, papildomai įrengta apie 800 kv. m naujų gėlynų (Taikos g., Vasaros g., Bangų g.,
skulptūrų parke). Pagaminta ir sumontuota 500 kv. m naujų ir 220 kv. m senų išėjimo į
paplūdimius medinių takų, įrengta 60 vnt. naujų šiukšlių dėžių, suremontuota ir nudažyta 130
vnt. suolų, 20 vnt. persirengimo kabinų, papildomai pastatyta 40 šiukšlių dėžių paplūdimiuose,
išvalyta 950 vnt. lietaus kanalizacijos šulinių. Didelis dėmesys 2009 metais skiriamas miesto
gatvių, šaligatvių, žaliųjų plotų, miškelių bei paplūdimių priežiūrai ir valymui (valoma teritorija –
799 tūkst. kv. m, žalieji plotai – 564 tūkst. kv. m), surinkta ir išvežta 24500 kub. m buitinių
atliekų. Prižiūrimi 8 viešieji ir įrengti 4 kilnojami konteineriniai tualetai. UAB ,,Palangos
komunalinis ūkis“ išgenėjo miesto medžių šakas Vytauto g., Klaipėdos pl., Užkanavės g., Smilgų
g. ir kitose miesto gatvėse. Be to, 2009 m. sutvarkytos 22 užterštos teritorijos Palangoje ir
Šventojoje (2008 m. – 18), išvežti 225,5 kub. m komunalinių atliekų (2008 m. – 179), 30 kub. m
statybinių medžiagų, 22 tonos senų padangų, suderinta 11 taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės leidimų, atlikti 2 poveikio aplinkai vertinimai (vėjo jėgainės jūroje, žvejų uostelis
Nemirsetoje). Vykdant Palangos miesto savivaldybės transporto infrastruktūros gerinimo ir plėtros
planą 2007–2010 metams, 2009 metais baigtos rekonstruoti Birutės alėja bei Kopų gatvė
(atitinkamai 1034 m ir 751 m, atlikta darbų už 8818,6 tūkst. Lt), pradėti Meilės alėjos (nuo J.
Basanavičiaus gatvės iki Birutės kalno) ir dviračių tako (nuo J. Basanavičiaus g. iki Jūros g.)
rekonstrukcijos darbai, tęsiami Rudens, Žaros gatvių statybos darbai. Įrengta pėsčiųjų perėja
neįgaliesiems Vanagupės gatvėje ir pėsčiųjų perėja Klaipėdos plente ties Vėžių g. Atnaujintas
Senojo turgaus gatvės šiaurinės pusės šaligatvis (tarp Ganyklų ir J. Janonio gatvių). Suremontuota
per 200 kv. m šaligatvių. 2009 metais užtaisyta 4924 kv. m asfaltbetonio dangos (2008 m. – 6130
kv. m). Išlyginami ir greideriuojami suformuojant nuolydžius 48,5 km žvyro dangos kelių.
Įgyvendinant saugaus eismo organizavimo funkciją, organizuoti 8 (2008 m. – 11)
Eismo saugumo komisijos posėdžiai, kuriuose pagal gyventojų ir organizacijų prašymus, komisijos
narių siūlymus išnagrinėti 67 klausimai, susiję su kelio ženklų pastatymu (pastatyti 195 ženklai, iš
jų 110 – dėl automobilių stovėjimo vietų apmokestinimo), elektromobilių, kinkomojo transporto
maršrutų (atitinkamai 5 ir 4) nustatymu ir kitomis eismo organizavimo bei reguliavimo mieste
problemomis, Tarybai pavedus rinkliavą rinkti biudžetinei įstaigai Palangos rinkliavų centrui,
2009 m. vasarą pradėta rinkti Tarybos 2009 m. gegužės 7 d. sprendimu Nr. T2-81 nustatyta
vietinė rinkliava už naudojimąsi Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis
automobiliams statyti (patvirtinti padalijimo į zonas aprašas ir schema, apmokestinamų vietų
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sąrašas ir schema, rinkliavos nuostatai, įskaitymo į biudžetą tvarka). Be to, pasikeitus automobilių
srautams centrinėje miesto dalyje, joje sumažėjo tarša, triukšmas, pagerėjo gyventojų ir
poilsiautojų gyvenimo bei poilsio sąlygos. Palangos miesto sodininkų bendrijoms parama iš
savivaldybės biudžeto nebuvo teikiama. 2009 metais buvo išduota 1 licencija vežti keleivius
lengvaisiais automobiliais taksi, 25 licencijų kortelės (22 taksi, 3 autobuso), 5 leidimai vežti
keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais, išduoti 57 leidimai žemės kasinėjimo
darbams (2008 m. – 80), už kuriuos surinkti 48 tūkst. Lt (2,8 karto mažiau, palyginus su 2008
m.).
Diegiant komunalinių atliekų tvarkymo sistemą patvirtinta Savivaldybės antrinių
žaliavų konteinerių aikštelių išdėstymo schema, esamų antrinių žaliavų konteinerių aikštelių
išdėstymo sąrašas pagal gatves. Savivaldybės teritorijoje įrengta 51 antrinių žaliavų konteinerių
aikštelė, 2010 m. numatoma papildomai įrengti dar 32 gyvenamųjų individualių namų
kvartaluose, sodų ir garažų savininkų bendrijų teritorijose bei prie daugiabučių namų. 2009 m.
surinktos 85,4 tonos antrinių žaliavų, iš jų 70,1 – stiklo, 5,5 – popieriaus ir kartono, 9,8 –
plastiko. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos
departamentas nuo 2009 m. gegužės 5 d. panaikino UAB ,,Palangos komunalinis ūkis“ taršos
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. (11.2)-34-39/2006, leidžiantį eksploatuoti
Palangos miesto savivaldybės buitinių atliekų sąvartyną Joskaudų kaime, Kretingos rajone
(komunalinės atliekos yra vežamos ir šalinamos naujajame regioniniame nepavojingų atliekų
sąvartyne). Siekiant, kad visas tvarkymo išlaidas apmokėtų atliekų turėtojas pagal principą „teršėjas
moka“, nustatyta vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų
tvarkymą, pasirengta ją rinkti (patvirtinti nuostatai, savivaldybės juridinių asmenų, vietinės
rinkliavos mokėtojų, komunalinių atliekų deklaravimo tvarka, suteikiant galimybę sumokėti
vietinę rinkliavą pagal deklaruotą komunalinių atliekų kiekį, nustatytos fiziniams ir juridiniams
asmenims vietinės rinkliavos lengvatos bei jų suteikimo tvarka, rinkliavą administruojanti įstaiga –
biudžetinė įstaiga Palangos miesto rinkliavų centras). Viešosios komunalinių atliekų tvarkymo
paslaugos plėtros užduočių vykdymo rodiklis 2009 m. buvo 91 proc., palyginus su 2008 m.
nesikeitė. 2009 m. tęstas geografinės informacinės sistemos (GIS) įdiegimas, palengvinsiantis
miesto tvarkymo kontrolę. Komunalinio ūkio skyriaus specialistai kartu su Šventosios seniūnu
organizuoja kapinių priežiūros darbus. Užtikrinant ritualinių paslaugų teikimą privačiam ritualines
paslaugas teikiančiam ūkio subjektui nuomojamas specialiai šiam tikslui pritaikytas pastatas. 2009
m. baigtas Palangos kapinių išplėtimas (806 šeimyninės kapavietės, vandentiekis, apšvietimas,
betoniniai trinkelių takai), prie kapinių įrengta 27 vietų automobilių stovėjimo aikštelė, pastatytos
tarnybinės patalpos ir viešieji tualetai. Panaudoti Šventosios seniūnijos veiklos programoje miesto
tvarkymui skirti asignavimai – 1393,2 tūkst. Lt, didžioji dalis – pasiruošti vasaros sezonui,
gėlynams, vasaros sezoniniams darbams – pliažams, miškeliams, gatvėms, skverams, viešiesiems
tualetams valyti ir prižiūrėti, infrastruktūrai gerinti ir inventoriui įsigyti asignavimai neskirti. Iš
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų įsigyta ir pasodinta 15
šermukšnių, 12 klevų, 2 rūšiniai kaštonai, 3 gudobelės.
2009 m. įgyvendinant keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimo, lengvatinio
keleivių vežimo kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo funkciją su vežėjais sudarytos 5 sutartys 4
miesto ir 3 priemiestiniams maršrutams, už 102251 keleivio vežimą lengvatinėmis sąlygomis
vežėjams sumokėta 175,1 tūkst. Lt, taip pat sumokėta 170,7 tūkst. Lt (2008 m. – 166,8)
kompensacijų už vežėjų nuostolius, susidarančius dėl būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų
teikimo visuomenei, paskirti 5 savivaldybės kontrolieriai transporto kontrolei vykdyti, per metus
gautas 1 skundas dėl taksi vežimo tarifų.
Komunalinio ūkio skyriaus specialistai kuruoja UAB ,,Palangos vandenys“ veiklą.
Savivaldybės teritorijoje 2009 m ir toliau buvo įgyvendinami Europos Sąjungos struktūrinių
fondų remiami ,,Nemuno žemupio baseino I ir II etapo“ investiciniai vandentvarkos projektai. (už
1,16 mln. Lt Monciškių gyv. kvartale paklota 1378 metrų ilgio savitakinė nuotekų linija Šviesos
ir Ošupio gatvėmis, už 2,67 mln. Lt atlikta darbų, rekonstruojant nuotekų valyklą, gerinant
azoto ir fosforo junginių šalinimo iš nuotekų technologiją). Be to, 2009 m. parinktas rangovas 6,2
km vandentiekio ir 4,7 km buitinių nuotekų tinklams plėtoti bei 2 nuotekų siurblinėms statyti
Vilimiškės gyvenamajame kvartale. Įgyvendinus projektus sumažės aplinkos tarša, pagerės
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gyventojų gyvenimo sąlygos. Siekiant tenkinti vartotojų šilumos poreikius vartotojams
mažiausiomis sąnaudomis ir neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai, savivaldybė šilumos
ūkį tvarkys pagal 2009 m. pabaigoje Tarybos sprendimu patvirtintą Palangos miesto šilumos ūkio
specialųjį planą, du kartus perskaičiuotos centralizuotai tiekiamos šilumos kainos, iš jų kartą rengti
dokumentai valstybiniam kainų reguliuotojui dėl mažesnės, palyginus su paslaugos teikėjo
paskaičiuota, kainos nustatymo (Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu
kaina nustatyta vienašališkai), dalyvauta Investicijų priežiūros komisijoje.
Palangos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T2-12
patvirtinti Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo nuostatai, sudaryta
fondo taryba. 2009 m. daugiabučių namų atnaujinimui ir modernizavimui skirta 10 tūkst. Lt,
tačiau lėšos, nesant prašymų, įsisavintos nebuvo. 2009 m. įsteigtos 2 gyvenamųjų namų butų ir
kitų patalpų savininkų bendrijos, sudaryta 1 jungtinės veiklos sutartis. Vykdant priežiūrą,
peržiūrima ir analizuojama savivaldybės paskirto daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų
bendrosios nuosavybės administratoriaus (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) kas ketvirtį
pateikiama informacija apie veiklą, susijusią su 209 administruojamais namais, įtrauktais į
Administracijos direktoriaus patvirtintą sąrašą. Siekiant gerinti paslaugų kokybę, užtikrinti
gyvenamųjų namų techninę priežiūrą, Tarybos sprendimais patvirtinti Daugiabučių namų
bendrosios nuosavybės administravimo tarifo skaičiavimo metodika, butų ir kitų patalpų savininkų
bendrosios nuosavybės administravimo bei butų ir kitų savininkų bendrojo naudojimo objektų
nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) darbų tarifai.
3.14. Miesto planavimas
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. Tarybai 2008 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T2-317 patvirtinus
Palangos miesto bendrąjį planą atsirado galimybė užbaigti žemės reformą (Palangos miesto
teritorijos tarp Nemirsetos ir Vilimiškės detaliojo plano, kuriuo formuojama 450 sklypų, rengimo
užbaigimas, pradėti rengti 4 teritorijų detalieji planai – Kunigiškėse, Šventojoje (korektūra),
Vaivorykštės g. 43 ir 79). Pradėti rengti detalieji planai, suformuojant sklypus prie esamų
daugiabučių namų, kad būtų galima vykdyti šių namų renovaciją (atnaujinimą). Siekiant skatinti
investicijas, baigiamas rengti kempingo Nemirsetoje detalusis planas. Pradėtas rengti detalusis
planas tarp Ganyklų g., Klaipėdos pl. ir Kretingos g. sankryžų, numatant prekybos centrų
atsiradimą. Pradėti rengti 8 teritorijų - kvartalų architektūrinės-urbanistinės ir inžinerinės plėtros,
aukštybinių pastatų išdėstymo, lietaus nuotekų infrastruktūros, vandens teikimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros plėtros, Palangos oro uosto apsauginės zonos, miesto vizualinės
informacijos ir išorinės reklamos, laikinų statinių ir prekybos vietų išdėstymo specialieji planai.
2009 m. Tarybos sprendimais patvirtinti 23 detalieji (2008 m. – 29) ir 2 specialieji planai. 2009
metais Architektūros ir urbanistikos skyriaus specialistai ir miesto vyriausiasis architektas aktyviai
dalyvavo Klaipėdos apskrities bendrojo plano rengimo darbo grupėje ir atstovavo bei gynė
Palangos miesto kaip kurorto interesus. Įvyko parodų paviljono ,,Kupeta“ vietos užstatymo
architektūrinės plėtros koncepcijos projekto konkursas. Suformuota 11 žemės sklypų prie
Savivaldybei priklausančių pastatų ir kurorto paveldo objektų, sudarytos 2 valstybinės žemės
panaudos sutartys. Architektūros ir urbanistikos skyriaus specialistai įgyvendindami skyriui
pavestas funkcijas 2009 metais parengė 84 (2008 m. – 199) direktoriaus įsakymus dėl žemės
sklypų planų, dydžių, ribų bei apribojimų patvirtinimo, 19 gatvių (2008 m. – 8) buvo suteikti
pavadinimai, žemės sklypams, butams, patalpoms ir statiniams suteikti 436 adresai (2008 m. –
301). Parengtas ir patvirtintas 401 projektavimo sąlygų sąvadas (2008 m. – 559). Nuolatinė

15
statybos komisija rekomendavo ir buvo išduota 326 statybos leidimai (2008 m. – 482), 5 leidimai
griovimui (2008 m. – 20). Parengti 83 Tarybos sprendimų projektai, 38 sutartys (2008 m. – 37),
66 planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentams rengti (2008 m. – 63). Patvirtinti ir
išduoti 67 planavimo sąlygų sąvadai detaliesiems planavimo dokumentams rengti (2008 m. – 64).
Peržiūrėta ir suderinta apie 325 laikinų prekybinių įrenginių ir statinių prekybai vasaros sezono
metu (2008 m. – 390), suderinti 33 leidimai įrengti išorinę reklamą. Surašyti 6 administracinių
teisės (statinio nepriežiūros, miesto tvarkymo ir švaros taisyklių nesilaikymo) pažeidimų
protokolai, 41 statinių naudojimo priežiūros patikrinimo aktas.
4. Valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos
2009 m. 22 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 2828,6 tūkst. Lt specialiosios tikslinės
dotacijos (2008 m. – 2588,8 tūkst. Lt), 6913,4 tūkst. Lt (2008 m. – 6350,7 tūkst. Lt) gauta pagal
sutartis 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, transporto išlaidų bei specialių automobilių įsigijimo ir techninio
pritaikymo išlaidų kompensacijoms mokėti.
4.1. Civilinės būklės aktų registravimas
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 186 gimimo (2008 m. – 187), 184 (2008 m. – 233) mirties (išduoti 166
(2008 m. – 195) leidimai laidoti Palangos ir Šventosios civilinėse kapinėse), 143 santuokos (2008
m. – 203), 48 ištuokos (2008 m. – 57), 139 (2008 m. – 161) civilinės būklės akto papildymo ar
pakeitimo įrašai (2009 m., palyginus su 2008 m., civilinės būklės aktų sudaryta 16,8 proc. mažiau,
santuokų – 29,6 proc. mažiau, įregistruota 60 mažiau mirčių), į apskaitą įtraukus 39 užsienio
valstybėse gimusius kūdikius pirmą kartą nuo 2005 m. gimimų skaičius, nors ir minimaliai, viršijo
mirčių skaičių, 14 pažymų apie Palangos gyventojų šeiminę padėtį santuokai užsienio valstybėje
registruoti, 829 įvairūs liudijimai (2008 m. – 1033), konsultuoti gyventojai šeimos teisės
klausimais, 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
Civilinės metrikacijos skyriuje priimtos 1236 deklaracijos (2008 m. – 1272), iš jų 1072 atvykimo
(2008 m. – 1139) ir 164 išvykimo (2008 m. – 133), 142 prašymai dėl deklaravimo duomenų
keitimo ir panaikinimo (2008 m. – 105), į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų sąrašą Palangos
miesto teritorijoje įtraukti 144 asmenys (2008 m. – 128), išduotos 2262 įvairios pažymos, skyriuje
apsilankė apie 6000 interesantų.
4.2. Valstybės pagalba
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. 2009 m. iš Savivaldybės biudžeto 10 ūkio subjektų suteikta
288,1 tūkst. Lt valstybės pagalba (2008 m. atitinkamai – 9 ir 170,4), iš jų vienam – atidėtas 21,5
tūkst. Lt mokesčių mokėjimas.
4.3. Civilinė sauga
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Organizuojant civilinę saugą, atnaujinti 7 planai, patikslinti ar sudaryti 5 planai ir
tvarkos, vykdytos priemonės, numatytos metiniame civilinės saugos plane (tikrinta civilinės
saugos būklė 10 (2008 m. – 6) ūkio subjektų, surašant pažymas (3 būklė įvertinta kaip bloga),
teikti pasiūlymai saugai gerinti, tikrinta kolektyvinių apsaugos priemonių parengties būklė 2
objektuose, patvirtinti Ekstremalių situacijų valdymo centro nuostatai, įvyko 7 Savivaldybės
Ekstremalių situacijų valdymo centro posėdžiai, įgyvendinamos juose numatytos prevencinės
priemonės, vyko 1 pratybos dalyvaujant Klaipėdos apskrities civilinės saugos ir departamento
atstovams, organizuoti 3 seminarai - mokymai, kuriose dalyvavo 41 (2008 m. – 25) atsakingas
ūkio subjektų darbuotojas, koordinuotas ūkio subjektų darbuotojų mokymų planavimas
(atitinkamus pažymėjimus įgijo 58 darbuotojai), bendradarbiaujant su kitomis institucijomis
parengtos 6 atmintinės, atliekant periodinius gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemų
patikrinimus gedimų neužfiksuota, tačiau 2 kartus pastebėti sutrikimai dėl gedimo elektros
grandinėje, vykdyta 40 pratybų kontrolė 18 ūkio subjektų (iš jų AB ,,Mažeikių nafta“ Būtingės
terminale – 5, AB ,,Vakarų skirstomieji tinklai“ – 5). Pagrindinių miesto ūkio subjektų vadovų
sudaryti parengties ekstremalioms situacijoms planai padeda ekstremalios situacijos metu
operatyviai ir efektyviai panaudoti jų turimus materialinius ir žmogiškuosius išteklius (2009 m.
registruotas 1 ekstremalus įvykis – 2009 m. gegužės 11 d. Rąžės upelyje (ties Plytų gatve)
nusidriekusi maždaug pusės kilometro naftos produktų dėmė).
4.4. Karo prievolės ir mobilizacijos organizavimas
Atrenkant šauktinius į karo tarnybą, rengiantis mobilizacijai, bendradarbiaujant su Karo
prievolės administravimo tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos Klaipėdos karo prievolės
centro teritoriniu Kretingos 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 1560 ikišauktinio amžiaus jaunuolių ir šauktinių apskaita,
Karo prievolininkų atrankos komisija 2 posėdžiuose priėmė 60 sprendimų dėl karo prievolininkų
(2008 m. – 259), konsultuoti gyventojai profesionalios kariuomenės, būtinųjų karinių mokymų ir
karo prievolės klausimais, patikslintas planuojamas transporto priemonių rekvizicijos poreikis,
atnaujinta Savivaldybės mobilizacijos štabo sudėtis, parengta šio štabo veiklos analizė, informacija
apie pasirengimą mobilizacijai, atnaujinti atsakingų tarnautojų mobilizacijos atvejui sąrašai,
parengtas ir suderintas su Mobilizacijos departamentu prie Krašto apsaugos ministerijos
Savivaldybės mobilizacijos planas, mokymuose dalyvavo 2 valstybės tarnautojai).
4.5. Valstybinės kalbos priežiūra ir dokumentų archyvavimas
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 77 likviduojamų įmonių archyviniai
dokumentai (2008 m. – 41), išduota 1246 archyvinių pažymų apie darbo stažą arba draudžiamąsias
pajamas (2008 m. – 960). Užtikrinant valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę,
2009 metais patikrinti 30 gatvių, 30 įmonių ir Administracijos struktūrinių padalinių viešieji
užrašai, 14 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
1457 dokumentų projektai), verslo įmonių išorinės reklamos įrengimo taisyklių laikymasis (vasarą
– dukart savaitėje), suderinti 316 įmonių užrašų reklamos projektai (2008 m. – 48), organizuotas
IV-asis Nacionalinio diktanto konkursas Palangos mieste.
4.6. Melioracijos priežiūra
Šventosios seniūnija, vykdydama 2 valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms)
funkcijas, organizavo melioracijos įrenginių eksploatavimo priežiūrą ir atnaujinimą, trūkstant
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valstybės specialiosios tikslinės dotacijos vienai iš funkcijų – užtikrinti nenutrūkstamą Šventosios
ir Būtingės polderių bei siurblinių darbą – tinkamai įvykdyti iš Savivaldybės direktoriaus rezervo
papildomai skirta 45,8 tūkst. Lt. 2009 m. rekonstruota 2 km (2008 m. – 6,16 km) melioracijos
griovių ir juose esančių įrenginių, už 4,2 tūkst. Lt parengti polderinių griovių ir juose esančių
įrenginių remonto ir rekonstrukcijos darbo projektai ir atlikta šių projektų ekspertizė, parengtas ir
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai pateiktas Palangos miesto polderių sutvarkymo
2010–2012 metams investicinis projektas, parengta 71 techninė sąlyga statiniams melioruotoje
žemėje projektuoti, dalyvauta 60 Nuolatinės statybos komisijos posėdžių, Klaipėdos apskrities
komisijoje melioracijos statinių būklei, defektams ir jų atsiradimo priežastims nustatyti (4 išvykos
po apskrities objektus ir 5 – Palangoje).
4.7. Socialinių išmokų užtikrinimas
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.
Piniginė socialinė parama suteikta mažas pajamas turinčioms šeimoms (vienam
gyvenančiam asmeniui), mokant kompensacijas už būsto šildymą (1772 gavėjai), šaltą ir karštą
vandenį (atitinkamai 862 ir 1344 gavėjų), 519 gavėjų išmokėta 412,6 tūkst. Lt socialinių pašalpų
(2008 m. atitinkamai 237 ir 172,4 tūkst. Lt). Ekonominės krizės sąlygomis 2009 m. būsto šildymo
išlaidų kompensacijas gavo 46,6 proc., išlaidų šaltam vandeniui – 89 proc., karštam vandeniui –
46,9 proc. daugiau asmenų, negu 2008 m., kompensacijoms išmokėti panaudojant ir daugiau lėšų
(atitinkamai, palyginus su 2008 m. – 71,3 proc., 102,5 proc., 120,6 proc.), padvigubėjo socialinių
pašalpų gavėjų. Išmokėtos 176 vienkartinės laidojimo pašalpos (2008 m. – 228). Kompensacijos už
būsto šildymą ir kitas paslaugas skirta 2 Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų,
nukentėjusių nuo 1999 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, šeimoms.
Pagal sutartis išmokėtos šalpos išmokos, transporto išlaidų, specialių automobilių
įsigijimo ir techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos (atitinkamai 763, 46 ir 2 gavėjams), 3610
gavėjų – vienkartinės išmokos gimus kūdikiui, išmokos vaikui, nėščiai moteriai, būstui įsigyti ar
įsikurti, globos (rūpybos) išmokos (2008 m. – 3423). 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 879 mokiniams (2008 m. – 1173), iš jų 481 – skirtas nemokamas maitinimas,
apmokant išlaidas už įsigytus produktus (nuo 2009 m. sausio 1 d., pasikeitus teisės aktams,
nebemaitinami visi besimokantys pagal priešmokyklinio ugdymo ir pradinio ugdymo programas,
kurie nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. buvo maitinami pagal sąrašą, nevertinant šeimos pajamų), 398 –
aprūpinti mokinio reikmenimis (poreikis beveik padvigubėjo), apmokant už įsigytus mokinio
reikmenis (2008 m. – atitinkamai 966 ir 207). Socialinėje sferoje biudžetinį finansavimą keičia
finansavimas už teikiamas socialines paslaugas. Užtikrintas socialinės globos teikimas 35 (2008 m.
– 31) asmenims su sunkia negalia, iš jų ilgalaikė – 27 gyvenantiems Palangos miesto globos
namuose, dienos – 8 (2008 m. – 4) asmenims Palangos socialinių paslaugų tarnyboje (dienos
globos paslaugos pradėtos teikti 2008 m.). Biudžetinė įstaiga Palangos miesto socialinių paslaugų
tarnyba vykdė socialinės rizikos šeimų socialinę priežiūrą, finansuotą kaip valstybinę (valstybės
perduotą savivaldybėms) funkciją - kaip ir 2008 m. teikė socialinę priežiūrą 32 socialinės rizikos
šeimoms.
4.8. Vaikų ir jaunimo teisių apsauga
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Vaiko teisių apsaugos tarnyba, vykdydama vaikų teisių apsaugos funkciją, įvairiais
būdais atstovavo ir gynė vaikų interesus 614 kartų (2008 m. – 660), 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, siūlė sprendimų būdus šiais klausimais, teikė išvadas dėl minimalios ir vidutinės
priežiūros priemonių vaikui skyrimo, tvarkė socialinės rizikos šeimų apskaitą, socialinės rizikos
šeimų vaikų užimtumui, socialinių įgūdžių ugdymui bei jų pažintinei veiklai plėtoti buvo
organizuojami įvairūs renginiai, rengiamos akcijos, socialiai remtinų šeimų 38 vaikams – vasaros
poilsis konkurso būdu parinktoje stovykloje ,,Raganė“ (priemonėse dalyvavo per 180 vaikų).
Vasaros sezono metu tarnyba dirbo ne tik su Palangos miesto, bet ir su atvykusiais iš kitų miestų
vaikais. Į šeimas sugrąžinta 12 vaikų (2008 m. – 22 ) iš įvairių Lietuvos miestų. Savivaldybėje
neteikiamos socialinės rizikos vaikų užimtumui ir socializacijai būtinos vaikų dienos centro
paslaugos.
Kultūros skyrius, vykdydamas jaunimo teisių apsaugą, įgyvendindamas jaunimo
politiką, sudarė jaunimo koordinatoriaus veiklos planą, Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 5
posėdžiuose svarstyta 20 jaunimui aktualių klausimų, iš Savivaldybės biudžeto paremti 7 iš 10
pateiktų jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų (2008 m. – 8 iš 11), 2 gerosios patirties projektai
(2008 m. – 7), išleistas informacinis leidinys apie mieste 2009 m. vykdytus projektus, įsikūrė
viena nauja jaunimo organizacija.
4.9. Teisinė pagalba
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. Nagrinėti gyventojų
pareiškimai dėl nuosavybės teisių atkūrimo į 1 gyvenamąjį ir 2 komercinės paskirties pastatus.
Pirminė teisinė pagalba suteikta 209 pareiškėjams (2008 m. – 183), deklaravusiems gyvenamąją
vietą Palangos teritorijoje, (iš jų 32,5 procento kreipėsi civilinės teisės ir civilinio proceso
klausimais (2008 m. – 42,1 proc.), 20,6 procento – šeimos teisės klausimais (2008 m. – 24,6
proc.), sumažėjo besikreipiančių nuosavybės teisių atkūrimo, padidėjo – socialinės apsaugos teisės
klausimais), apie pirminės teisinės pagalbos galimybes papildomai 12 kartų informuota vietinėje
spaudoje. 46 pareiškėjams surašyti ar padėta surašyti prašymus suteikti antrinę teisinę pagalbą,
palyginus su 2008 m., besikreipiančių padidėjo 1,7 karto.
4.10. Garantijų nuomininkams užtikrinimas
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.
Palangos miesto savivaldybė patikėjimo teise valdė Palangos civilinės metrikacijos skyriaus pastatą
adresu Kęstučio g. 19, Palangoje ir melioracijos įrenginius. 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, 2009 m. baigtos vykdyti visos valstybės išduotos
garantijos nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams grąžintų gyvenamųjų namų ar jų dalių ir
butų – 2 nuomininkams kompensuota nuomotų patalpų rinkos vertė pinigais. 6 nuomininkai,
pasirinkę didesnės vertės gyvenamųjų patalpų dalies vertės padengimo valstybės garantiją, vykdo
kreditinius įsipareigojimus, išpirkdami gyvenamąsias patalpas, 9 nuomininkams, pasirinkusiems
valstybės garantijos formą – savivaldybės nuomojamas patalpas, Savivaldybė dengia
nuompinigius.
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4.11. Darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimas
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 2009 metų viešųjų darbų programą patvirtino
Taryba 2009 m. gegužės 7 d. sprendimu Nr. T2-97. 2009 m. gegužės 14 d. įvykusiame konkurse
viešiesiems darbams įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, norinčioms organizuoti viešuosius
darbus, parinkti, dalyvavo trys juridiniai asmenys (Palangos miesto botanikos parkas, lopšelisdarželis ,,Gintarėlis“, UAB „Palangos komunalinis ūkis“), kuriuose pagal trišales sutartis
viešiesiems darbams 2 – 2,5 mėnesiams įdarbinti 68 asmenys (2008 m. – atitinkamai 2 įmonės,
įstaigos ir 50 asmenų), iš savivaldybės biudžeto sumokėta 75,6 tūkst. Lt.
Vykdant statistikos duomenų teikimo funkciją, Administracijos struktūriniai padaliniai
pagal kompetenciją sudarė ir pateikė statistines ataskaitas nustatytais terminais ir forma.
5. Pagrindinės 2010 metų veiklos kryptys
Palangos miesto savivaldybės administracija dirbs vadovaudamasi Savivaldybės misija
vystyti aktyvaus poilsio Baltijos pajūrio kurortą, kurti geras gyvenimo, darbo ir poilsio sąlygas
Palangos miesto gyventojams ir svečiams. 2010 metais ir toliau bus vykdomi tęstiniai darbai
siekiant tinkamai ir kokybiškai įgyvendinti visas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir
kitais teisės aktais savivaldybei priskirtas savarankiškąsias ir valstybines (valstybės perduotas
savivaldybėms) funkcijas.
2010 m. veiklos kryptys:
Paraiškų rengimas įvairiems ES fondams ir kitiems finansiniams mechanizmams
(Rąžės ir Ošupio upelio išvalymas, Palangos miesto savivaldybės specialiųjų ir detaliųjų planų
parengimas, Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ patalpų ir įrangos atnaujinimas, „Baltijos
mokyklos rekonstrukcija, Kęstučio gatvės rekonstrukcija, Socialinių paslaugų plėtra ir veiklos
sąlygų gerinimas Palangos miesto socialinių paslaugų tarnyboje).
ES finansuojamų projektų įgyvendinimas (Botanikos parko rekonstrukcija, dviračių
turizmo plėtra, Palangos turizmo informacijos centro infrastruktūros plėtra, mokyklų sporto
aikštelių įrengimas ir kt.).
Veiklos valdymo gerinimas (Ilgalaikės trukmės strateginio plėtros plano korektūra,
Kokybės vadybos sistemos diegimas, Veiklos valdymo sistemos diegimas, dalyvavimas „E.
demokratijos“ projekte).
Įgyvendinama viešojo sektoriaus apskaitos reforma, kurios tikslas viešajame sektoriuje
pereiti prie buhalterinės apskaitos tvarkymo taikant kaupimo principą.
Vykdomas švietimo įstaigų tinklo pertvarkos antrasis etapas (dvi bendrojo lavinimo
mokyklos vykdo vidaus struktūros pertvarką: darželis-mokykla „Pasaka“ nuo 2010 metų rugsėjo
mėnesio nebekomplektuoja 1 klasių ir 2012 metais turėtų pakeisti įstaigos tipą į lopšelį – darželį,
Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje nuo 2010 m. rugsėjo 1 dienos pradedamos komplektuoti
pirmosios klasės), plečiamas neformalaus ugdymo paslaugų spektras, tęsiami pradėtų mokyklų
renovacijos darbai, dalyvaujant įvairiuose projektuose modernizuojama įstaigų materialinė bazė.
Visų tradicinių kultūrinių renginių ir konkursų kultūros projektų rėmimui
organizavimas.
Įgyvendinama žemės reforma, baigiamas rengti Palangos miesto teritorijos tarp
Nemirsetos ir Vilimiškės detalusis planas, kuriuo formuojama 450 sklypų, pradėti rengti 4
teritorijų detalieji planai – Kunigiškėse, Šventojoje.
Baigiami Šventosios pėsčiųjų tilto remonto darbai, pradedama Palangos pėsčiųjų tilto
į jūrą rekonstrukcija, vykdoma paplūdimių infrastruktūros plėtra.
Įgyvendinami Valstybės investicijų programos projektai (vykdoma Rytų kvartalo
gatvių rekonstrukcija, baigiama Gelbėjimo stoties pastato statyba).
_____________________________

