PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
5-OJO ŠAUKIMO 71-ASIS POSĖDIS
SPRENDIMAS
DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS, MERO IR ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIAUS 2005 M. VEIKLOS ATASKAITŲ
2006 m. spalio 6 d. Nr. T2-245
Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 551049; 2000, Nr. 91-2832; 2003, Nr. 17-704) 17 straipsnio 35 punktu ir Palangos miesto
savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Tarybos 2003 m. lapkričio 10 d. sprendimu Nr.
152, 9.35 punktu, Palangos miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Pritarti:
1. Palangos miesto savivaldybės tarybos 2005 m. veiklos ataskaitai (pridedama);
2. Palangos miesto savivaldybės mero 2005 m. veiklos ataskaitai (pridedama);
3. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 metų veiklos
ataskaitai (pridedama).

Meras

Remigijus Alvydas Kirstukas

PRITARTA
Palangos miesto savivaldybės tarybos
2006 m. spalio 6 d. sprendimo Nr. T2-245
1 punktu
PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. VEIKLOS
ATASKAITA
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 2 dalimi
bei Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto
savivaldybės tarybos 2003 m. lapkričio 10 d. sprendimu Nr. 152, 3 skirsnio 11 punktu, savivaldybės
gyventojams viešai atsiskaitoma už Palangos miesto savivaldybės tarybos 2005 metų veiklą.
Ataskaitą savivaldybės tarybos vardu pateikia 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 2005 metais buvo
įgyvendinama laikantis Savivaldybės tarybos veiklos reglamento.
2005 metais Savivaldybės taryboje dirbo septynių politinių partijų atstovai:
Liberalų ir centro sąjunga:
Rimantas Garolis, Remigijus Alvydas Kirstukas, Rūta Sakalauskienė, Vytautas
Stalmokas.
Tėvynės Sąjunga:
Pranas Žeimys, Dainius Želvys, Giedrius Šatkauskas, Mindaugas Skritulskas, Ona
Lukaitienė, Petras Kaminskas, Alvydas Kačinauskis, Alla Valužienė, Šarūnas Vaitkus.
Liberalų demokratų partija:
Salvijus Jodka, Ričardas Kurpius, Romualdas Valantinas.
Lietuvos socialdemokratų partija:
Viktoras Gecas, Viktoras Pivrikas, Salomėja Slaboševičienė.
Naujoji Sąjunga (Socialliberalai):
Mindaugas Kundrotas, Genoveita Krasauskienė.
Lietuvos centro sąjunga:
Albinas Stankus.
Krikščionių konservatorių socialinė sąjunga:
Eugenijus Čilinskas.
2005 metais Tarybos nario mandato atsisakė Alla Valužienė ir Šarūnas Vaitkus, o
vietoje jų Tarybos nario mandatus gavo Ona Lukaitienė ir Petras Kaminskas. Visi keturi tarybos
nariai priklauso Tėvynės Sąjungai.
2005 metais Palangos miesto savivaldybės tarybos nariai parengė ir pateikė tarybai 20
Tarybos sprendimų projektų:
1. Krasauskienė Genoveita:
- Dėl Tarybos 2005-02-24 sprendimo Nr. T2-15 pakeitimo (teiktas du kartus).
- Dėl Tarybos 2004-11-25 sprendimo Nr. 152 papildymo.
2. Kurpius Ričardas:
- Dėl Tarybos 2004-12-23 sprendimo Nr. 302 pakeitimo.
- Dėl mokesčių lengvatų.
- Dėl žemės mokesčių lengvatų.
- Dėl Tarybos 2003-11-13 sprendimo Nr. 177 pakeitimo.
- Dėl Smulkaus ir vidutinio verslo vystymo bei rėmimo Palangos mieste fondo pajamų
ir išlaidų ataskaitų tvirtinimo.
- Dėl pritarimo.
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3. Pivrikas Viktoras:
- Dėl Palangos miesto savivaldybės 2005-01-27 sprendimo Nr. T2-5 pakeitimo.
4. Skritulskas Mindaugas:
- Dėl bendradarbiavimo sutarties su Mstislovo Rostropovičiaus labdaros ir paramos
fondu „Pagalba Lietuvos vaikams“ sudarymo.
- Dėl eismo organizavimo Palangos miesto savivaldybėje.
5. Slaboševičienė Salomėja:
- Dėl Tarybos 2003-12-04 sprendimo Nr. 186 panaikinimo.
6. Valantinas Romualdas:
- Dėl Palangos miesto gelbėjimo stoties nuostatų pakeitimo.
7. Žeimys Pranas:
- Dėl pritarimo sudaryti bendradarbiavimo sutartį.
- Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Rolando Rumšo
atleidimo iš užimamų pareigų.
- Dėl paramos bei labdaros gavimo skirstymo ir apsaikitos.
- Dėl Palangos miesto vietinės bendruomenės atstovo (atstovų) rinkimo tvarkos
patvirtinimo.
- Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus.
- Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos komitetų narių keitimo.
- Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos ir Mero veiklos 2004 metais ataskaitos.
2005 metais gauti aštuoni tarybos narių paklausimai.
Tuo metu mero pareigas ėjęs Pranas Žeimys Tarybai teikė tik organizacinius
sprendimo projektus, bet nė vieno viešojo administravimo srityje pagal savo kompetenciją.
Tarybos narių paklausimai:
Tarybos nario Viktoro Pivriko paklausimai:
- Dėl Palangos miesto tarybai adresuotų pareiškimų paviešinimo ir nagrinėjimo.
Tarybos narės Salomėjos Slaboševičienės paklausimai:
- Dėl statybų ir želdinių Palangoje.
- Dėl mero pavaduotojų ir patarėjų ataskaitos.
- Dėl Palangos „Baltijos“ vidurinės mokyklos direktoriaus pavadavimo.
- Dėl biudžeto lėšų panaudojimo.
- Dėl Tarybos narių komandiruočių.
Tarybos nario Eugenijaus Čilinsko paklausimai:
- Dėl VšĮ Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centro vykdomos programos.
- 2005-11-24 kreipėsi į Tarybos Etikos ir mandatų komisiją dėl Tarybos nario Viktoro
Pivriko veiksmų.
2005 metais Tarybos nariai dalyvavo įvairiose konferencijose, seminaruose, parodose
ir renginiuose. Žemiau yra pateikiama informacija apie Tarybos narių komandiruotes. Pagrindinėse
užsienio parodose dalyvavo tik daugumos Taryboje atstovai, buvo varžomos kitų Tarybos narių
teisės (pažeisti lygiateisiškumo principai).
Genoveita Krasauskienė
- Dalyvavo Druskininkuose seminare „Gyventojų dalyvavimas sprendimų priėmime“.
- Dalyvavo Vilniuje konsultacijose dėl projektų rengimo, vietos savivaldos
administracinių gebėjimų tobulinimo, partnerysčių kūrimo ir savivaldos strateginio planavimo
srityse.
- Dalyvavo Vilniuje projekto „Demokratijos skatinimas Lietuvos savivaldybių
administracijose: sprendimų priėmimo proceso subalansavimas lyties atžvilgiu“ baigiamojoje
konferencijoje.
- Dalyvavo Vilniuje seminare „Lietuvos savivaldybės atviros dialogui: kaip pasiekti
lyčių lygybę“.
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- Dalyvavo Nidoje projekto „Vieningos gelbėjimo sistemos Baltijos jūros regione
išvystymas“ dalyvių susirinkime.
- Dalyvavo Vilniuje turizmo tarybos posėdyje.
Salvijus Jodka
- Dalyvavo Vilniuje seminare „Antikorupcinių padalinių vaidmuo vietos savivaldoje“.
- Dalyvavo Druskininkuose išvažiuojamame Nacionalinės sveikatos tarybos posėdyje.
- Dalyvavo Vilniuje Lietuvos Respublikos Seimo Ekonomikos komiteto posėdyje
svarstant Šventosios valstybinio jūrų uosto įstatymo projektą.
- Dalyvavo renginyje Vilniuje Pasaulinės turizmo dienos proga.
- Dalyvavo Birštone išvažiuojamajame posėdyje kurortinių rinkliavų klausimu.
- Dalyvavo Vilniuje pasitarime-seminare „Investicijos centralizuoto šilumos tiekimo
sektoriuje“.
- Dalyvavo Rygoje ir Jurmaloje tarptautinėje turizmo parodoje „BALTTOUR 05“
pristatant Palangos kurortą ir Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimo renginiuose Jurmaloje.
- Dalyvavo Klaipėdoje seminare „Nauja valstybės pagalbos kontrolės sistema
Lietuvoje“.
- Dalyvavo Sankt Peterburge ir Maskvoje surengtoje verslo misijoje.
- Dalyvavo Vilniuje tarptautinėje turizmo, sporto ir laisvalaikio parodoje „VIVATUR“
2005 kovo 3 – 5 d. ir konferencijoje „Lietuvos pajūris – 99.9 km poilsiui ir pramogoms“.
- Dalyvavo Rygoje Palangos turizmo informacijos centro atstovybės Rygoje atidarymo
5-mečio renginiuose.
- Dalyvavo Vilniuje Lietuvos Respublikos Seimo plenariniame posėdyje, skaitė
Nacionalinės sveikatos tarybos metinį pranešimą „Lietuvos sveikatos programos įgyvendinimo
pasiekimai ir problemos“.
- Dalyvavo Jurmaloje projekto „Vieningos gelbėjimo sistemos Baltijos jūros regione
išvystymas“ pristatyme.
- Dalyvavo Kaune seminare „Iššūkiai, kovojant su korupcija Lietuvos savivaldybėse ir
apskrityse“.
Romualdas Valantinas
- Dalyvavo Druskininkuose išvažiuojamame Nacionalinės sveikatos tarybos posėdyje.
Mindaugas Skritulskas
- Dalyvavo Sankt Peterburge Palangos miesto pristatyme Lietuvos generaliniame
konsulate, tarptautinėje turizmo mugėje.
- Dalyvavo Vilniuje parodoje „Miestas 2005“.
- Dalyvavo Vilniuje Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių
komiteto posėdyje.
- Dalyvavo Nidoje Lietuvos Respublikos Seimo Audito komiteto išvažiuojamajame
posėdyje.
- Dalyvavo Vilniuje Lietuvos Respublikos Seimo Ekonomikos komiteto posėdyje
svarstant įstatymo dėl Vairuotojų teisių atėmimo konvencijos, parengtos vadovaujantis Europos
Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, ratifikavimo projektą.
- Dalyvavo Klaipėdoje seminare „Pramogų jūroje organizavimo verslo skatinimas
Lietuvos Baltijos žemyniniame pajūryje“.
- Dalyvavo Vilniuje Valstybiniame turizmo departamente prie Ūkio ministerijos tartis
dėl Turizmo plėtros 2003 – 2006 metų programos įgyvendinimo.
- Dalyvavo Druskininkuose seminare savivaldybių merų pavaduotojams,
kuruojantiems švietimą ir socialinę paramą.
- Dalyvavo Minske parodoje „TURBIZNIS“.
- Dalyvavo Vilniuje konferencijoje „Lietuvos vietos savivaldos reforma“.
- Dalyvavo Vilniuje studijos „Kurortinės rinkliavos Lietuvoje nustatymo galimybių ir
pasekmių įvertinimas, praktinių taikymo priemonių parengimas“ pristatyme.
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- Dalyvavo Maskvoje tarptautinėje turizmo parodoje MITT, Lietuvos turizmo verslo
misijoje, Lietuvos atstovų susitikime su Maskvos miesto vicemeru Josifu Ordžanikidze.
- Dalyvavo Kaliningrade fotografijos bienalėje „Fotomanija 2005“ ir Pabaltijo
fotografijos parodos atidaryme.
- Dalyvavo Vilniuje seminare „Lietuvos socialinės apsaugos įvertinimas, rengiantis
pasirašyti Europos socialinės apsaugos kodeksą“.
- Dalyvavo Vilniuje Kultūros ministerijoje pasitarime dėl VšĮ „Antano Mončio namųmuziejaus“ įstatų.
Alvydas Kačinauskis
- Dalyvavo Vilniuje parodoje „Miestas 2005“.
- Dalyvavo Pskove ir Sankt Peterburge Palangos turizmo ir informacijos centro
atstovybės atidaryme Sankt Peterburge ir Lietuvos verslininkų delegacijos sudėtyje verslo misijoje į
Pskovo sritį vyksiančiame renginyje „Langas į Lietuvą – Pskovas“.
Eugenijus Čilinskas
- Dalyvavo Vilniuje parodoje „Miestas 2005“.
Ričardas Kurpius
- Dalyvavo Vilniuje parodoje „Miestas 2005“.
- Dalyvavo Kelne (Vokietijos Federacinė Respublika) ir Frankfurte turistinėje
parodoje „Spa&Welness`05“.
- Dalyvavo Klaipėdoje seminare „Nauja valstybės pagalbos kontrolės sistema
Lietuvoje“.
- Dalyvavo Minske turizmo parodoje „Poilsis 2005“ ir konferencijoje „Palanga –
šiuolaikinis europietiškas kurortas“.
- Dalyvavo Vilniuje tarptautinėje turizmo, sporto ir laisvalaikio parodoje „VIVATUR“
2005 kovo 3 – 5 d. ir konferencijoje „Lietuvos pajūris – 99.9 km poilsiui ir pramogoms“.
- Dalyvavo Rygoje Palangos turizmo informacijos centro atstovybės Rygoje atidarymo
5-mečio renginiuose.
- Dalyvavo Nidoje projekto „Vieningos gelbėjimo sistemos Baltijos jūros regione
išvystymas“ dalyvių susirinkime.
Dainius Želvys
- Dalyvavo Minske turizmo parodoje „Poilsis 2005“ ir konferencijoje „Palanga –
šiuolaikinis europietiškas kurortas“.
- Dalyvavo Vilniuje parodoje „Miestas 2005“.
- Dalyvavo Kelne (Vokietijos Federacinė Respublika) ir Frankfurte turistinėje
parodoje „Spa&Welness`05“.
- Dalyvavo Vilniuje Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komiteto
posėdyje.
- Dalyvavo Vilniuje tarptautinėje turizmo, sporto ir laisvalaikio parodoje „VIVATUR“
2005 kovo 3–5 d.“ ir konferencijoje „Lietuvos pajūris – 99.9 km poilsiui ir pramogoms“.
- Dalyvavo Šiauliuose seminare „Subalansuoto mobilumo valdymas Lietuvoje ir
Europos Sąjungoje“.
- Dalyvavo Rygoje Palangos turizmo informacijos centro atstovybės Rygoje atidarymo
5-mečio renginiuose.
Petras Kaminskas
- Dalyvavo Vilniuje parodoje „Miestas 2005“.
Rūta Sakalauskienė
- Dalyvavo Rygoje tarptautinėje turizmo parodoje „BALTTOUR 05“.
Albinas Stankus
- Dalyvavo Panevėžyje seminare „Biudžetinių įstaigų Etikos komisijos, tarnybinių
nusižengimų, interesų konfliktų ir korupcijos prevencija valstybinėje tarnyboje vykdantys subjektai:
teigiamos ir neigiamos praktikos analizė“.
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Tarybos narių posėdžių lankomumo suvestinė pateikta 1 lentelėje.
1 lentelė
Eil.
Nr.

Pavardė, vardas

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

GAROLIS Rimantas
GECAS Viktoras
ČILINSKAS Eugenijus
JODKA Salvijus
KAČINAUSKIS Alvydas
KAMINSKAS Petras
KIRSTUKAS Remigijus Alvydas
KRASAUSKIENĖ Genoveita
KUNDROTAS Mindaugas
KURPIUS Ričardas
LUKAITIENĖ Ona
PIVRIKAS Viktoras
SAKALAUSKIENĖ Rūta
SKRITULSKAS Mindaugas
SLABOŠEVIČIENĖ Salomėja
STALMOKAS Vytautas
STANKUS Albinas
VALANTINAS Romualdas
VALUŽIENĖ Alla
VAITKUS Šarūnas
ŠATKAUSKAS GIedrius
ŽEIMYS Pranas
ŽELVYS Dainius

Praleistų posėdžių
skaičius
(pateisinama
priežastis)
3
5
0
3
5
0
1
0
4
0
0
3
5
1
0
3
3
0
2
2
4
2
2

Praleistų posėdžių
skaičius
(nepateisinama
priežastis)
1
1
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0

Bendras praleistų
posėdžių skaičius
4
6
0
3
7
0
1
0
6
0
0
3
6
1
0
4
3
0
2
2
5
2
2

Bendras Tarybos posėdžių lankomumas yra geras, tačiau yra Tarybos narių, kurie
praleido apie trečdalį posėdžių. Vidutiniškai posėdyje nedalyvauja vienas arba du tarybos nariai.
Dažniausiai tarybos nariai nedalyvauja dėl pateisinamų priežasčių.
Tarybos posėdžiai
Tarybos posėdžiai yra vieši, gyventojai informuojami apie jų laiką ir darbotvarkę per
laikraštį „Palangos tiltas“, dar šią informaciją galima rasti savivaldybės internetiniame puslapyje
adresu www.palanga.lt. 2005 metais įvyko 19 Tarybos posėdžių. Juose apsvarstyti 296 sprendimų
projektai, iš jų 282 (95%) projektams pritarta ir priimti atitinkami sprendimai, 10 projektų
nepritarta, 4 projektų svarstymas atidėtas vėlesniam svarstymui. Tarybos posėdžių metu buvo
teikiami 14 papildomų tarybos sprendimų projektai. Dėl nekokybiškai paruoštų sprendimų projektų
iš pateiktų posėdžių darbotvarkių buvo išbraukta 10 tarybos sprendimų projektų. Lyginant su 2004
metais Tarybos posėdžiuose svarstytų klausimų skaičius sumažėjo. Savivaldybės Taryba nagrinėjo
ir priėmė svarbius sprendimus dėl įstojimo į Europos kurortų asociaciją, dėl eismo organizavimo
Palangos miesto savivaldybėje, dėl bendradarbiavimo su Mstislavo Rostropovičiaus labdaros ir
paramos fondu „Pagalba Lietuvos vaikams“, dėl Palangos miesto savivaldybės statinių naudojimo ir
tinkamos priežiūros taisyklių, dėl Palangos miesto vietinės bendruomenės atstovo rinkimo tvarkos,
dėl paramos bei labdaros gavimo, skirstymo ir apskaitos, dėl Palangos miesto centrinės dalies
atskirų teritorijų detaliojo plano teritorijos raidos rengimo, dėl Palangos miesto plėtros strateginio
veiklos plano įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos, dėl Palangos miesto savivaldybės trejų metų
strateginio veiklos plano rengimo ir įgyvendinimo metodikos, dėl nuomos mokesčio už valstybinę
žemę administravimo taisyklių, dėl švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose
auginančiai šeimai teikimo tvarkos patvirtinimo ir kt.
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2 lentelė
Metai

Įvykusių posėdžių Svarstytų klausimų
skaičius
skaičius
20
251
20
343
19
296

2003
2004
2005

Priimtų Tarybos
sprendimų skaičius
231
333
282

400
343
333
296

300

Y-Axis

251

231

200

100

20

20
2003

Posėdžių skaičius

19
2004

Svarstytų kalusimų skaičius

2005
Priimtų sprendimų skaičius

Pav. 1. Palyginamoji 2003-2005 metais įvykusių Tarybos posėdžių ir priimtų tarybos sprendimų skaičiaus lentelė

Savivaldybės taryboje 2005 metais veikė šios Tarybos frakcijos:
Frakcija „Už Palangą“

Tėvynės sąjungos frakcija

Liberalcentristų frakcija

Socialdemokratų frakcija

Mindaugas Kundrotas
Salvijus Jodka
Ričardas Kurpius
Genoveita Krasauskienė
Romualdas Valantinas
Pranas Žeimys
Alvydas Kačinauskis
Mindaugas Skritulskas
Giedrius Šatkauskas
Šarūnas Vaitkus
Alla Valužienė
Dainius Želvys
Vytautas Stalmokas
Rimantas Garolis
Rūta Sakalauskienė
Remigijus Alvydas Kirstukas
Salomėja Slaboševičienė
Viktoras Pivrikas
Viktoras Gecas

Du Tarybos nariai – Albinas Stankus ir Eugenijus Čilinskas nepriklausė Tarybos frakcijoms.
Nuo 2005-12-22 frakcija „Už Palangą“ pasiskelbė opozicine.
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Tarybos komitetai
Tarybos nariai savo įgaliojimus vykdo svarstydami ir spręsdami klausimus tarybos,
komitetų bei komisijų posėdžiuose, frakcijų ir grupių pasitarimuose.
Ekonomikos ir
finansų
Švietimo,
kultūros ir
sporto

Staybos ir
miesto ūkio

TARYBOS
KOMITETAI

Turizmo ,
sveikatos ir
socialinės
apsaugos

Kontrolės

Pav 2. Savivaldybės tarybos komitetai
3 lentelė
Komiteto pavadinimas
Ekonomikos ir finansų
Statybos ir miesto ūkio
Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos
Švietimo, kultūros ir sporto

Posėdžių skaičius
30
29
14
20

22%
32%

15%
31%
Ekonomikos ir finansų

Statybos ir miesto ūkio

Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos

Švietimo, kultūros ir sporto

Pav.3.Komitetų posėdžių skaičius procentais

Ekonomikos ir finansų komitetas. Komitetas posėdžiavo 30 kartų. Komiteto
posėdžiuose svarstyti 205 Tarybos sprendimų projektai, iš kurių 179 buvo pritarta, pateiktos
komiteto išvados.
Statybos ir miesto ūkio komitetas. Komitetas posėdžiavo 29 kartus. Komiteto
posėdžiuose svarstyti 205 Tarybos sprendimų projektai, iš kurių 158 buvo pritarta.
Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas. Komitetas posėdžiavo 14
kartų. Komiteto posėdžiuose svarstyti 45 Tarybos sprendimų projektai, iš kurių 35 buvo pritarta.
Tarybos nariai Mindaugas Kundrotas ir Viktoras Pivrikas dalyvavo tik septyniuose komiteto
posėdžiuose (50%).
Švietimo, kultūros ir sporto komitetas. Komitetas posėdžiavo 20 kartų. Komiteto
posėdžiuose svarstyti 59 Tarybos sprendimų projektai, iš kurių 49 buvo pritarta.

8
Kontrolės komitetas. Komitetas posėdžiavo 11 kartų. Komitetas priėmė 11
sprendimų.
Tarybos 2005 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. T2-168 pakeista Tarybos komitetų
sudėtis:
EKONOMIKOS IR FINANSŲ KOMITETAS:

V. Gecas, P. Kaminskas, R. Kurpius, V. Stalmokas, A. Stankus. Komiteto pirmininkas
– Ričardas Kurpius.
STATYBOS IR MIESTO ŪKIO KOMITETAS:

E. Čilinskas, R. Sakalauskienė, G. Šatkauskas, D. Želvys. Komiteto pirmininkas –
Dainius Želvys.
TURIZMO, SVEIKATOS IR SOCIALINĖS APSAUGOS KOMITETAS:

A Kačinauskas, R. A. Kirstukas, M. Kundrotas, V. Pivrikas, R. Valantinas. Komiteto
pirmininkas – Romualdas Valantinas.
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO KOMITETAS:

R. Garolis, G. Krasauskienė, O. Lukaitienė, S. Slaboševičienė
Pasikeitus Savivaldybės tarybos politinei daugumai, 2005 metų pabaigoje
Savivaldybės taryba priėmė šiuos sprendimus:
1. Tarybos 2005-12-29 sprendimu Nr. T2-278 atleidžiamas iš užimamų pareigų
Palangos miesto savivaldybės tarybos meras Pranas Žeimys.
2. Tarybos 2005-12-29 sprendimu Nr. T2-279 atstatydinamas Palangos miesto
savivaldybės mero pavaduotojas Salvijus Jodka.
3. Tarybos 2005-12-30 sprendimu Nr. T2-281 Palangos miesto savivaldybės meru
išrinktas Remigijus Alvydas Kirstukas.
4. Tarybos 2005-12-30 sprendimu Nr. T2-282 Palangos miesto savivaldybės mero
pavaduotoju paskirtas Rimantas Garolis.
Tarybos 2005-05-26 sprendimu Nr. T2-112 iš Savivaldybės administracijos
direktoriaus pareigų atstatydinamas Rolandas Rumšas.
Tarybos 2005-09-08 sprendimu Nr. T2-167 Savivaldybės administracijos direktoriumi
paskirtas Šarūnas Vaitkus
Tarybos nariai dalyvavo Palangoje organizuotuose seminaruose „Tarybos vaidmuo
optimizuojant savivaldybės veiklą“, „Demokratijos skatinimas Lietuvos savivaldybių
administracijoje: sprendimų priėmimo proceso subalansavimas lyties atžvilgiu“, „Nekilnojamasis
turtas pajūryje 2005 metais: Klaipėda, Neringa, Palanga“.
Tarybos narių susitikimai su gyventojais.
2005 metais Tarybos nariai rengė susitikimus su Palangos miesto gyventojais,
apsilankė Šventosios seniūnijoje. Susitikimų su gyventojais metu buvo diskutuojama dėl
nuosavybės į turėtą žemę atkūrimą, valstybinių miškų schemos parengimą, socialinės paramos,
gatvių ir miesto infrastruktūros tvarkymo, švietimo reformos. Dauguma klausimų pagal galimybes
išspręsti, kitų klausimų sprendimas aptartas formuojant 2006 metų savivaldybės biudžetą.
Išvados ir apibendrinimai
Tarybos nariai: mažai teikia sprendimo projektų lyginant su svarstomų Taryboje
klausimų skaičiumi. Paklausimus teikė tik opozicijos atstovai Taryboje. Tarybos nariai mažai
organizavo susitikimų su miesto gyventojais. Nėra numatytas ir paskelbtas nuolatinis gyventojų
priėmimas su atskirais Tarybos nariais. Tik keli tarybos nariai paskelbė Tarybos nario veiklos
ataskaitas, numatytas skelbti Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatyme. Buvo blogai
vykdomas Tarybos darbo planavimas. Sprendimų projektų rengimas yra padrikas, su sprendimų
projektais Tarybos komiteto nariai supažindinami tik komiteto posėdžio metu, tai apsunkino
Tarybos narių galimybę išsamiau susipažinti su sprendimų projektais. Kadangi Tarybos 2004 metų
ataskaitoje nebuvo iškeltų problemų ir uždavinių 2005 metams, rimtesnės analizės atlikti
neįmanoma.
____________________

PRITARTA
Palangos miesto savivaldybės tarybos
2006 m. spalio 6 d. sprendimo
Nr. T2-245 2 punktu
PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2005 M. VEIKLOS ATASKAITA
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 21 straipsnio 1 ir 5
dalimis bei Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto
savivaldybės tarybos 2003 m. lapkričio 10 d. sprendimu Nr. 152, 11 skirsnio 96 punktu, Tarybai
teikiama Palangos miesto savivaldybės mero 2005 metų veiklos ataskaita.
Vadovaujantis Palangos miesto savivaldybės tarybos 2003 m. balandžio 9 d.
sprendimu Nr. 1 ir 2005 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T2-278, Palangos miesto savivaldybės
mero pareigas nuo 2003 m. balandžio 9 d. iki 2005 m. gruodžio 29 d. ėjo Pranas Žeimys.
2005 m. Mero pavaduotojų įgaliojimus vykdė Mindaugas Skritulskas (visus 2005
metus) ir Salvijus Jodka (atleistas Tarybos sprendimu 2005 m. gruodžio 29 d.), mero patarėjų
įgaliojimus vykdė Genoveita Krasauskienė ir Šarūnas Vaitkus. 2005 m. gruodžio 15 d. Mero
potvarkiu Genoveita Krasauskienė 2005-12-15 buvo atleista Palangos miesto savivaldybės mero
patarėjos pareigų. Šarūnas Vaitkus vykdė mero patarėjo pareigas iki 2005 m. rugsėjo 8 d. ir
atsistatydino savo noru.
Teikiamą ataskaitą galima vadinti Savivaldybės mero Prano Žeimio 2005 m. veiklos
ataskaita.
Mero įgaliojimai
Meras už savivaldybės veiklą yra atskaitingas savivaldybės tarybai ir bendruomenei.
Meras yra savivaldybės vadovas, jis planuoja tarybos veiklą, nustato ir sudaro tarybos posėdžių
darbotvarkes bei teikia sprendimų projektus, šaukia tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja,
koordinuoja tarybos komitetų ir komisijų veiklą, pasirašo tarybos sprendimus ir posėdžių, kuriems
pirmininkavo, protokolus. Meras kontroliuoja ir prižiūri savivaldybės viešojo administravimo
institucijų bei įstaigų ir įmonių vadovų veiklą, kaip jie įgyvendina įstatymus, Vyriausybės bei
savivaldybės tarybos sprendimus; atstovauja savivaldybei regiono plėtros taryboje, vykdo kitus
įstatymais bei teisės aktais nustatytus įgaliojimus. Meras siūlo tarybai mero pavaduotojų,
savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo
(savivaldybės administracijos direktoriaus teikimu) ir komisijų pirmininkų kandidatūras, taip pat
skiria ir atleidžia politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus. Meras analizuoja padėtį
savivaldybėje ir siūlo tarybai sprendimų projektus bei rekomendacijas viešojo administravimo
įstaigoms šiais klausimais:
1) viešosios tvarkos ir gyventojų rimties;
2) pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, ligonių, invalidų bei senelių
slaugos ir rūpybos;
3) vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrojo lavinimo, ikimokyklinio vaikų ugdymo,
vaikų ir jaunimo papildomo ugdymo;
4) gyventojų bendrosios kultūros ugdymo, etnokultūros puoselėjimo;
5) migracijos procesų, gyventojų užimtumo, jų kvalifikacijos kėlimo ir
perkvalifikavimo bei viešųjų darbų organizavimo.
Meras, vykdydamas įstatymų, kitų teisės aktų ir tarybos sprendimais suteiktus
įgaliojimus, leidžia potvarkius.
Meras parengė ir pateikė tarybai 7 sprendimų projektus:
- Dėl pritarimo sudaryti bendradarbiavimo sutartį;
- Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Rolando Rumšo
atleidimo iš užimamų pareigų;
- Dėl paramos bei labdaros gavimo skirstymo ir apskaitos;
- Dėl Palangos miesto vietinės bendruomenės atstovo (atstovų) rinkimo tvarkos
patvirtinimo;

2
- Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus;
- Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos komitetų narių keitimo;
- Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos ir Mero veiklos 2004 metais ataskaitos.
Meras Pranas Žeimys Tarybai teikė tik organizacinius sprendimo projektus, bet nė
vieno viešojo administravimo srityje pagal savo kompetenciją.
Mero potvarkiai, kiti dokumentai:
2005 metais meras priėmė 151 potvarkį, iš jų:
- Veiklos klausimais – 44;
- Atostogų klausimais – 28;
- Komandiravimo klausimais – 79.
Lentelė Nr. 2

Metai
2005
2004
2003

Veiklos
44
49
83

Potvarkiai
Komandiruotės
79
90
60

Iš viso
Atostogos
28
11
10

151
150
153

Mero priėmimai ir susitikimai
2005 metais Meras priėmė 1245 fizinius ir juridinius asmenis. Didžiausią dalį sudarę
gyventojų priėmimai vyko kiekvieną savaitės pirmadienį nuo 14 valandos iki 17 valandos, skiriant
kiekvienam piliečiui po 15 minučių. Juridiniai asmenys, savivaldybės administracijos darbuotojai
buvo priimami keturias darbo dienas nuo 9 valandos iki 16 valandos. Nepakankamai buvo teikiama
informacija masinio informavimo priemonėms apie Tarybos, Mero, Savivaldybės administracijos
darbą. Meras dalyvavo susitikimuose su kolektyvais ir gyventojais, kurie vyko Šventosios
seniūnijoje, ugdymo įstaigose, savivaldybės įmonėse, įstaigose, organizacijose. Susitikimuose su
miesto gyventojais buvo įvertinamos svarbiausias jų bėdos ir problemos, kurios bandytos spręsti
priimant reikalingus sprendimus. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo organizuotas visuotinis
susitikimas su miesto gyventojais, kuriame būtų pateikta Tarybos, mero ir administracijos atskaita
Palangos bendruomenei.
Mero atstovavimas savivaldybei regiono plėtros taryboje
Meras 2005 m. dalyvavo dviejuose Klaipėdos regiono plėtros tarybos posėdžiuose,
kuriuose svarstyti klausimai apie švietimo įstaigų optimizavimą, Vakarų Lietuvos dviračių žiedo
plėtojimo projektą, Turizmo tarybos veiklos efektyvinimą, viešojo ir privataus sektorių
bendradarbiavimo modelį, tarptautinio bendradarbiavimo programų įgyvendinimo būklę ir
artimiausias perspektyvas, Euroregiono „Baltija“ veiklą ir kt.
Viešosios tvarkos ir gyventojų rimties klausimai
Palangos miesto savivaldybės teritorijoje nusikalstamumui įtakos turi vasaros sezonas.
Prasidėjus vasarai, į miestą atvykus poilsiautojams, išauga nusikaltimų skaičius. 2005 m. vasaros
sezono metu vagysčių skaičius išaugo.
Per 2005 metų vasaros sezoną padaugėjo: nusikalstamų veikų viešose vietose skaičius,
Išaugo nusikaltimų susijusių su narkotikais skaičius, per 2005 metų vasaros sezoną pastebimai
padaugėjo vagysčių iš automobilių
Kasmet prieš prasidedant vasaros sezonui meras ir Savivaldybės atsakingi darbuotojai
kartu su Palangos miesto policijos komisariato darbuotojais siekia išspręsti automobilių stovėjimo
vietų, apsaugos būdų bei priemonių klausimus. Nusikalstamumo prevencijos klausimais glaudžiai
bendradarbiaujama su prokuratūra, vaikų teisių apsaugos tarnyba, valstybine mokesčių inspekcija,
valstybės sienos apsaugos tarnyba, žiniasklaidos atstovais.
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Pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, ligonių, invalidų bei senelių slaugos ir
rūpybos klausimai
Vertinant Palangos miesto savivaldybės gyventojų sveikatą 2005 m. laikotarpiu, žymių
pokyčių nepastebėta. Gyventojų mirtingumas nuo pagrindinių mirties priežasčių 2003–2005 m.
laikotarpiu beveik nekito.
Savivaldybė yra atsakinga už socialinių paslaugų teikimą jos teritorijoje. Lėšų,
skiriamų socialinei apsaugai, Palangos miesto savivaldybės 2003–2005 m. biudžete kasmet didėjo.
Socialinių paslaugų trūkumo problemoms spręsti mero pavaduotojas Salvijus Jodka 2005 inicijavo
investicinio projekto „Mišraus socialinių paslaugų centro įkūrimas palangos miesto savivaldybėje“
parengimą. Šio projekto esmė – naujo mišrių socialinių paslaugų centro įkūrimas, kuriame
asmenims su negalia, pagyvenusiems asmenims ir įvairiose krizinėse situacijose atsidūrusiems
asmenims būtų teikiamos šiems reikalingos socialinės paslaugos. Buvo pateikta paraiška į ES
struktūrinius fondus. Nors paraiška buvo įvertinta teigiamai, tačiau pateko į rezervinių projektų
sąrašą ir finansavimas nebuvo skirtas. Sėkmingai pradėtas projektas turėtų būti koreguojamas ir
teikiamas pakartotinai finansavimui iš ES struktūrinių fondų gauti.
Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrojo lavinimo, ikimokyklinio vaikų ugdymo, vaikų ir
jaunimo papildomo ugdymo klausimai
Kokybiškų švietimo paslaugų užtikrinimas – viena iš svarbiausių Savivaldybės
veiklos sričių. Palangos miesto švietimo sistemoje 2005 m. žymių pakeitimų nebuvo. Palangos
miesto savivaldybėje veikė 15 švietimo įstaigų. 2005 metais 6 proc. sumažėjo bendrojo lavinimo
mokyklose besimokančių moksleivių skaičius, tačiau išaugo 17,5 proc. besimokančių gimnazijose
skaičius, 19 proc. sumažėjo besimokančių suaugusiųjų skaičius. Teigiamas švietimo veiklos
įvertinimas – abiturientų, įstojusių į aukštąsias mokyklas, dalis. 2005 m. net 64,4 proc. abiturientų
įstojo į aukštąsias mokyklas. Apie 45 proc. visų Palangos miesto savivaldybės 2005 metų, kaip ir
2003-2004 m., biudžeto lėšų buvo skiriama švietimo veiklai vykdyti ir plėtoti. 2005 m. vyko
Palangos miesto savivaldybės mokyklų kompiuterizacijos procesai. Savivaldybėje įsteigtas
Pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras, teikiantis specialiojo ugdymo pagalbą
mokiniams, jų tėvams, pedagogams ir įgyvendinantis mokytojų kvalifikacijos tobulinimo
programas. Taigi, švietimo veikla Savivaldybėje plėtojama tolygiai, o tai sąlygoja augantį
abiturientų, įstojusių į aukštąsias mokyklas, dalį.
2005 m. Palangos miesto mokyklose, vykdančiose ikimokyklinio, priešmokyklinio ir
pradinio ugdymo programas, veikė 9 priešmokyklinio ugdymo grupės. 2005 m. mieste buvo
organizuojamos 4 vaikų vasaros poilsio ir 5 vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos
programos.
2005 m. Palangos miesto savivaldybės jaunimo politiką įgyvendino mero patarėjas
jaunimo reikalams. Parengti vaikų ir jaunimo teisių apsaugos programų projektai. 2005 m.
Palangoje vyko tradicinis kasmetinis Apskritųjų stalų renginys, į kurį susirinko Lietuvoje veikiančių
apskritųjų stalų bei regionine jaunimo politika Lietuvoje besidominčių organizacijų atstovai.
Renginys buvo skirtas jaunimo veikloje vykstančių procesų aptarimui, problemų išsakymui, jų
sprendimų ieškojimui, pasikeitimui patirtimi, perspektyvų ir darbų planavimui.
Gyventojų bendrosios kultūros ugdymo, etnokultūros puoselėjimo klausimai
Visoms Palangos miesto savivaldybės kultūros įstaigų programoms vykdyti 2005
metais iš Savivaldybės biudžeto buvo skirta 1485,9 tūkst. Lt. Iš jų:
įstaigų veiklai užtikrinti – 1120,8 tūkst. Lt;
renginiams – 246,6 tūkst. Lt.
Renginius miesto gyventojams ir svečiams organizavo Palangos kultūros centras,
Šventosios kultūros centras bei Antano Mončio namai-muziejus.
Palangos kultūros centre veikė 8 meno mėgėjų kolektyvai, kurie per 2005 metus
surengė išvykų, koncertų bei dalyvavo įvairiuose renginiuose ir festivaliuose 123 kartus. Palangos
kultūros centro atskirai vykdomai tradicinių pučiamųjų muzikos renginių Palangoje programai 2005
m. skirta 90 tūkst. Lt, už kuriuos surengti 65 koncertai. 2005 m. „Palangos orkestras“ Lietuvos
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pučiamųjų orkestrų čempionate profesionalų kategorijoje laimėjo 3 vietą. Buvo surengtas
tarptautinis pučiamųjų muzikos festivalis „Pajūrio dūdos 2005“.
Šventosios kultūros centras 2005 m. iš skirtų 30,2 tūkst. Lt renginiams suorganizavo
14 koncertų ir kitų renginių. Antano Mončio namai-muziejaus organizuojamiems renginiams 2005
m. buvo skirta 12 tūkst. Lt, suorganizuoti 22 renginiai-parodos.
2005 m. bibliotekų tinklas nesikeitė. Vartotojus aptarnavo Viešoji biblioteka ir 2
filialai. Šiais metais sumažėjo bibliotekos vartotojų skaičius 5%. To priežastys: miesto gyventojų
mažėjimas, naujų leidinių stoka, kompiuterizacijos įtaka, nepilnai išnaudotos vartotojų telkimo
galimybės. Palangos miesto viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose surengta 116 įvairaus pobūdžio
renginių (iš jų vaikams buvo skirti 67 renginiai).
2005 m. Palangos miesto savivaldybė, Palangos kultūros centras, Palangos kultūros
fondas, Palangos krašto etnoklubas „Mėguva“ ir Lietuvos tautodailininkų sąjungos Palangos skyrius
palaikė Lietuvos liaudies kultūros centro iniciatyvą - organizuoti regionines tautodailės parodas - ir
pradėjo rūpintis tradicinės liaudies dailės, dailiųjų amatų atgaivinimu Palangos krašte. Palangos
miesto savivaldybė įsteigė nominaciją „Gintarinis vainikas“, kuris kasmet, pradedant nuo 2005 m.,
įteikiamas Palangos miesto geriausiam metų liaudies meistrui.
Migracijos procesų, gyventojų užimtumo, jų kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo bei
viešųjų darbų organizavimo klausimai
2005 m. pastebimas didėjantis Palangos miesto savivaldybės natūralus gyventojų
skaičiaus sumažėjimas. Tai neigiama Palangos kurorto žmogiškųjų išteklių vystymosi tendencija.
Migracijos saldo Palangos mieste teigiamas ir 2003–2005 metais dar augo. Teigiami migracijos
mastai kompensuoja natūralų gyventojų sumažėjimą. Todėl bendras gyventojų skaičius
savivaldybėje 2005 m. išaugo.
Iš 17,6 tūkst. Palangos miesto gyventojų 62 proc. yra darbingo amžiaus. Tai gana geras
rodiklis, juo labiau, kad šis rodiklis 2003–2005 laikotarpiu augo. Šį kitimą galima susieti su
teigiamu gyventojų migracijos saldo. Palanga tampa patrauklus miestas darbingo amžiaus žmonėms
įsikurti. Didėja vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis.
Registruotas bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų Palangos miesto
savivaldybėje kasmet mažėja, tačiau vis dar viršija Lietuvos nedarbo lygį. Nedarbo problemą
Palangoje sąlygoja kurorto sezoniško verslo specifika.
Palangos viešojoje bibliotekoje 2005 m. sėkmingai savo veiklą tęsė nuotolinio
mokymosi klasė, kurios veiklą organizuoja VšĮ „Klaipėdos darbo rinkos mokymosi centras“.
Palangos miesto viešųjų darbų programos, kurios įgyvendinimui buvo skirtos lėšos iš
Savivaldybės biudžeto bei užimtumo fondo. 2005 m. dalyvavo 250 žmonių. Pirmenybė dirbti
viešuosius darbus teikta bedarbiams. Pagrindiniai vykdyti darbai: miesto gatvių ir teritorijų
tvarkymas, sezoniniai kurortinio aptarnavimo darbai, mokyklų, darželių, ligoninių ir kitų socialinės
paskirties įstaigų remonto ir tvarkymo darbai. Savivaldybė 2005 m. skyrė 111000 Lt viešųjų darbų
programos įgyvendinimui. Viešųjų darbų programos įgyvendinimas sumažino vidutinį nedarbo lygį
~ 2 proc. Tai pakankamai žemas rodiklis.
ES struktūrinių fondų, valstybės paramos įsisavinimas
2005 m. pasirašytos tik dvi finansinės paramos iš ES fondų sutartys ir tęsiamas vienos
sutarties, pasirašytos 2004 m., įgyvendinimas;
- 2005 m. spalį pasirašyta paramos sutartis Palangos bendrajam planui parengti.
Suteikta Europos socialinio fondo 686836 Lt. parama. Palangos miesto bendrasis planas bus
parengtas ir patvirtintas tarybos 2007 m.
- 2005 m. liepą pasirašyta Nemuno žemupio baseino I investicijų konkurso dokumentų
ir techninių specifikacijų parengimo Palangos miesto savivaldybėje sutartis. Palangos savivaldybei
netiesiogiai skirta 848202 Lt. suma, už kurią bus parengti projektai ir pirkimo dokumentai
vandentvarkos objektams Palangos miesto savivaldybėje.
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- Tęsiamas 2004 m. pasirašytos Europos regioninio plėtros fondo paramos sutarties
įgyvendinimas. Gavus 1127865,14 Lt. paramą pradėta rekonstruoti S. Dariaus ir S. Girėno gatvė.
Gatvės atkarpos nuo Vytauto g. iki Sporto g. rekonstrukcija sėkmingai baigta 2006 m.
- Sėkmingai užbaigtas „Palangos botanikos parko kompleksinės renovacijos“
projektas, kuris buvo pradėtas 2004 m. Projektui buvo suteikta ES PHARE programos 330864 Lt.
subsidija. Parengti parko renovacijos techniniai projektai – tai yra pagrindiniai dokumentai siekiant
ES fondų finansavimo Botanikos parko renovacijos darbams atlikti.
- 2005 m. II ketvirtyje sėkmingai baigta pagrindinės kurorto gatvės - J. Basanavičiaus
g. rekonstrukcija, kuri buvo vykdoma nuo 2003 m. Rekonstrukcijos darbams buvo skirta ~ 12 mln.
Lt. iš valstybės biudžeto.
- Baigtas įgyvendinti Rąžės upelio ekologinio sutvarkymo projekto paskutinysis
etapas, finansuotas valstybės investicijų programos lėšomis. Sutvarkytos upelio krantinės, įrengti
pasivaikščiojimo takai.
- Pateikta paraiška Valstybės investicijų 2006-2008 m. programai dėl Palangos miesto
savivaldybės viešosios bibliotekos rekonstrukcijos. Suteikta 400 tūkst. Lt subsidija iš valstybės
investicijų programos.
- 2005 m. Klaipėdos apskrities viršininko administracija pradėjo įgyvendinti ES ir
valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Lietuvos Baltijos pajūrio juostos atkūrimas ir
išsaugojimas“, kuriam suteikta 5 mln. 600 tūkst. Lt parama. Palangos miesto savivaldybė šiame
projekte dalyvavo kaip partneris. Pagrindinis projekto tikslas – užtikrinti subalansuotą kranto
juostos plėtrą, išsaugant ateities kartoms vertingiausią Lietuvos kraštovaizdžio komponentą –
Baltijos jūros pakrantės juostą. Tikimasi, kad projektas turės teigiamą poveikį aplinkai bei viso
Klaipėdos regiono plėtrai. Įgyvendinus projektą bus sustabdytas pajūrio paplūdimių ir kopų
degradavimo procesas, stabilizuotas apsauginės kopos natūralaus priauginimo smėliu procesas,
apsaugoti pajūrio kraštovaizdžio komponentai nuo stipraus antropogeninio poveikio poilsio sezono
metu, bei nuo neigiamų pajūrio kraštovaizdžiui gamtos reiškinių. Švari aplinka bei sutvarkyta
pajūrio juostos infrastruktūra turėtų pagerinti rekreacijos ir turizmo plėtojimą Palangos kurorte.
Reikia pastebėti, kad nepakankamai buvo ieškoma finansavimo šaltinių projektams
įgyvendinti, ruošiami projektai finansinei paramai iš ES fondų gauti.
Darnus Palangos kurorto vystymas
2005 m. tęsiamas vienas svarbesnių 2004 m. priimtų Tarybos sprendimų – tai Palangos
miesto plėtros iki 2015 metų strateginio plano įgyvendinimas. Strateginiame plane yra nustatyti
Palangos miesto plėtros prioritetai, tikslai, priemonės, preliminarūs projektai, įgyvendinimo etapai.
Siekiama, kad Palanga ir toliau plėtotųsi kaip tarptautinis aktyvios rekreacijos ir reabilitacinio
sanatorinio gydymo pajūrio kurortas, orientuotas į plataus spektro pramogų industriją su išvystyta
šiuolaikine socialine ir paslaugų infrastruktūra. Palangos kurortui ypač aktuali viešosios
infrastruktūros ir viešosios turizmo infrastruktūros plėtra, o tai yra savivaldybės atsakomybė. 2005
m. sėkmingai įgyvendinami viešosios infrastruktūros investiciniai projektai:
- Atliekų surinkimo ir tvarkymo sistemos sukūrimas bei išvystymas. Projektas
finansuojamas Europos bendrijos iš Sanglaudos fondo lėšų.
- Palangos vandens tiekimo ir nuotekų tinklų renovacija ir plėtra bei geriamo vandens
tiekimo pagerinimas.
- Gatvių ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra. Baigta rekonstruoti Jono
Basanavičiaus gatvė, centrinė miesto aikštė, LR Turizmo departamento įgyvendinamo projekto
metu nutiestas dviračių takas nuo Klaipėdos per Pajūrio regioninį parką iki Palangos. Didelis
dėmesys skirtas viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtrai. 2005 m. vykdyti projektai:
- Paplūdimių infrastruktūros plėtra.
- Turizmo informacinės sistemos gerinimas.
- Gamtinių ir kultūros paveldo išteklių pritaikymas viešiems turizmo poreikiams.
- Kultūrinio turizmo plėtra.
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Savivaldybės administracijoje ir savivaldybės biudžetinėse įstaigose 2005 m. pradėtas
diegti strateginis planavimas.
Palangos miesto savivaldybė padėjo parengti ir bendro finansavimo projektą „Palangos
kurorto įvaizdžio formavimas ir sezoniškumo problemų sprendimas rinkodarinių priemonių
pagalba“. Turizmo informacijos centro įgyvendinto projekto metu buvo sukurtas 10 min. trukmės
videofilmas, reprezentuojantis Palangos kurorto rekreacinius ir gydomuosius išteklius.
Investicijas į Palangos kurortą tebestabdo sezoniškumo problema, lėšų trūkumas,
laisvų žemių trūkumas, tebesitęsiantis žemės grąžinimo procesas, taip pat biurokratija, politizuota
valstybės investicijų strategija.
Tebelieka aktuali jūrinės rekreacijos infrastruktūros išvystymo svarba. Vis dar
neišnaudotas Šventosios uosto plėtros potencialas.
Bendradarbiavimas
Meras pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl Klaipėdos, Palangos, Neringos miestų ir
Klaipėdos rajono plėtros strategijos „QUATTRO“ parengimo ir įgyvendinimo. Sutartyje numatoma
glaudžiau bendradarbiauti ekonomikos, paslaugų, turizmo ir kultūros plėtros srityse, kurti bendrą
miestų tinklą.
Nutarta didžiausią dėmesį skirti transportui, poilsio infrastruktūrai, kultūriniam
bendradarbiavimui, rinkodarai.
Taryba pritarė Palangos miesto savivaldybės stojimui į Europos kurortų asociaciją
(ESPA). Europos kurortų asociacija yra tarptautinė organizacija, vienijanti 24 narius iš 22 Europos
valstybių. ESPA pagrindinis tikslas yra skatinti Europos kurortų vystymąsi ir siekti, kad natūraliais
gydomaisiais resursais, tokiais kaip mineralinis vanduo, gydomasis purvas, landšaftas, klimatas,
galėtų pasinaudoti kuo didesnis gyventojų ir lankytojų skaičius.
Palangos kurortas sėkmingai pristatytas 2005 m. gegužės mėn. Reikjavike (Islandijoje)
vykusiame tarptautiniame 10-jame Europos kurortų asociacijos kongrese, kongreso metu Palangos
miesto savivaldybė tapo pilnateise asociacijos nare.
2005 m. rugsėjį Palangoje vyko Europos kurortų asociacijos darbo grupių susitikimas,
kurio metu diskutuota kurortų infrastruktūros, marketingo klausimais, pristatyti kurorto rekreaciniai
ištekliai. Darbo grupių posėdžiuose dalyvavo ne tik Palangos miesto savivaldybės tarybos nariai ir
Administracijos darbuotojai, bet ir Palangos įstaigų, teikiančių (ar ketinančių teikti) sanatorinio
gydymo bei SPA paslaugas, atstovai.
Palangos miesto savivaldybė glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos žaliųjų judėjimu.
2005 m. gegužį Palangos Botanikos parko paplūdimys buvo įvertintas Mėlynąja vėliava tarptautiniu
paplūdimio kokybės ženklu.
_______________

PRITARTA
Palangos miesto savivaldybės tarybos
2006 m. spalio 6 d. sprendimo
Nr. T2- 245 3 punktu
PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
2005 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Palangos miesto savivaldybės administracijos tikslas yra tenkinti viešuosius interesus
įgyvendinant Tarybos priimtus sprendimus. 2005 metais pradėta diegti strateginio veiklos
planavimo metodika. Daugiausia pastangų buvo skirta tenkinti Palangos miesto gyventojų
poreikius, gyventojų užimtumo didinimui, jų socialinių problemų sprendimui.
Pagrindiniai 2005 metams kelti uždaviniai buvo įgyvendinti:
 Įvykdytas savivaldybės biudžeto pajamų planas;
 Parengti ir pradėti įgyvendinti savivaldybės strateginiai (ilgalaikis ir
vidutinės trukmės) planai;
 Iš dalies pritrauktos lėšos investiciniams projektams;
2005 metais: keitėsi administracijos vadovai, personalas, veiklą reglamentuojantys
valstybės bei vietos teisiniai aktai, o tai neišvengiamai įtakojo teikiamų paslaugų kokybę,
administracijos struktūros pokyčius, techninės bazės atnaujinimą, vidaus kontrolės gerinimą bei
siekiamų rezultatų užtikrinimą.
 Personalo valdymas
Vykstant minėtiems pokyčiams buvo užtikrintas nenutrūkstamas administracijos
darbas bei veiklos tęstinumas. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos įstatymus buvo įkurta
Sanitarijos inspekcija bei Centralizuota savivaldybės vidaus audito tarnyba. 2005 rugsėjo 12 d.
pasikeitus administracijos direktoriui buvo peržiūrėta administracijos veikla, išanalizuotos
probleminės veiklos sritys bei parengta nauja administracijos struktūra numatant steigti naujus
skyrius: viešųjų pirkimų tarnybą, Kultūros skyrių ir padidinti Savivaldybės administracijoje leistiną
didžiausią valstybės tarnautojų bei darbuotojų skaičių.
Administracijos struktūriniai padaliniai pagrindinį dėmesį skyrė jiems priskirtų funkcijų vykdymui
bei Savivaldybės tarybos patvirtintoms programoms įgyvendinti.
Administracijos darbuotojai kėlė kvalifikaciją įvairiuose teminiuose mokymuose bei
kvalifikacijos kėlimo kursuose visoje Lietuvoje. Centralizuotai buvo organizuoti kompiuterinio
raštingumo (ECDL), strateginio planavimo bei įvadiniai valstybės tarnautojų mokymai. 2005 metais
kvalifikacijos kėlimui bei mokymams buvo skirta 60 000 Lt.
Per praėjusius metus savivaldybės administracijos direktorius savo kompetencijos
klausimais pasirašė 1173 įsakymus bei 456 įvairias sutartis.
2005 metais Bendrajame skyriuje buvo vykdomas kompiuterinis gaunamų raštų
registravimas. Užregistruoti 5847 gauti raštai. Bendrasis skyrius taip pat organizavo bei techniškai
ir ūkiškai aptarnavo Tarybą, jos komitetų ir komisijų posėdžius bei kitus renginius.
2005 Savivaldybės administracija parengė ir pateikė Tarybai svarstyti 306 Tarybos
sprendimų projektus.
 IT diegimas
2005 metais pristatytas naujasis Palangos miesto savivaldybės tinklalapis
(www.palanga.lt). Gyventojams buvo sudarytos galimybės prašymų formas ir įvairių jiems
reikalingų dokumentų blankų elektronines versijas bei skelbimus rasti interneto tinklalapyje.
Kompiuterizuotos darbo vietos, pradėtos diegti specializuotos kompiuterinės programos. Visi
darbai, susiję su valstybinės žemės nuomos mokesčio skaičiavimu ir apskaita, atliekami
kompiuterinės programos ,,Masis“ pagalba. Buhalterinė ir biudžeto apskaita kompiuterizuota iš
dalies programa ,,Biudžetas“. Gyventojų registro duomenų bazės administravimui Civilinės
metrikacijos skyrius pradėjo naudoti LRGRIS programą. Diegiamas tarpžinybinis elektroninis
bendradarbiavimas su kitomis valstybinėmis institucijomis pvz. SODRA.
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 Strateginis planavimas
Palangos miesto savivaldybės tarybai patvirtinus Palangos miesto plėtros iki 2015
metų strateginį planą (toliau – Plėtros planas), 2004 m. prasidėjo, o 2005 m. pilnai įsibėgėjo Plėtros
plano įgyvendinimo procesas ir nuolatinė priežiūra. 2005 m. gegužės mėnesį Ekonominės plėtros
skyriuje pradėjo eiti pareigas specialistas, atsakingas už Palangos miesto plėtros strateginio plano
įgyvendinimo koordinavimą.
Per 2005 metus parengtos ir Savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintos dvi Plėtros
plano įgyvendinimo procesą reglamentuojančios tvarkos. Šiose tvarkose detalizuota Palangos
miesto plėtros strateginio plano įgyvendinimo priežiūros institucinė struktūra, kurią sudaro politinis,
administracinis ir visuomenės lygmenys, apibrėžta kiekvieno lygmens kompetencija, reglamentuota
Plėtros plano įgyvendinimo ir priežiūros procedūra. Per 2005 metus sudarytos dvi iš trijų Plėtros
plano įgyvendinimo priežiūros grupių. Per 2005 metus buvo suorganizuota po 1 šių grupių posėdį,
kurio metu svarstyti Plėtros plano koregavimo, Socialinių ir ekonominių partnerių grupės
formavimo, 2006 metų prioritetų patvirtinimo ir kiti klausimai.
Ekonominės plėtros skyrius koordinavo Palangos miesto savivaldybės trejų metų
strateginio veiklos plano rengimą bei parengė suvestines Savivaldybės veiklos 2006–2008 metais
programas.
 Savivaldybės biudžetas
Pajamos
Praėjusiais metais daug dėmesio buvo skiriama Palangos miesto biudžeto pajamų
plano vykdymui, racionaliam jo lėšų panaudojimui. Parengtos ir nustatyta tvarka patvirtintos iš
viso 139 ekonominės, socialinės, investicijų ir kitos programos ir 156 programos sąmatos.
Palangos miesto 2005 m. biudžeto pajamų planas įvykdytas 101,4 %, arba gauta 558,5
tūkst. Lt pajamų daugiau negu planuota. 2005 metų visų pajamų patikslintas planas – 40483,7
tūkst. Lt., įvykdymas – 41042,2 tūkst. Lt.
Viršplaninės įplaukos 2227,2 tūkst. Lt, iš jų:
Mokesčių pajamų planas
Kitų pajamų planas
Sandorių su materialiuoju turtu planas (50
proc. atskaitymai į Savivaldybės biudžetą nuo
įplaukų už privatizuotą valstybinę žemį
miesto teritorijoje)

Planas
15808,6
4756,5

Įvykdymas
14831,6
4836

Įvykdymas, proc.
106,6
101,7

400

488,2

122,1

Dėl Savivaldybės tarybos sprendimais suteiktų mokesčių lengvatų 2005 metais
negauta į Savivaldybės biudžetą 659,4 tūkst. Lt, iš jų:
2005 m., palyginus su 2004 m., suteikta 281,5 tūkst. Lt lengvatų mažiau.
Išlaidos
Savivaldybės biudžeto 2005 metų išlaidų planas įvykdytas 95,9 proc. Atskiri
asignavimų valdytojai neužtikrino ekonominių ir socialinių programų įgyvendinimo ir dėl šios
priežasties nepanaudojo programų įgyvendinimui skirtų biudžeto asignavimų.
2005 m. Palangos miesto savivaldybės biudžeto išlaidų įvykdymo suvestinė pagal
valstybės funkcijas (tūkst. Lt):
Bendros valstybės paslaugos
Gynyba
Viešoji tvarka ir visuomenės
apsauga

Planas

Įvykdymas

6531,2

6319,7

Įvykdymas,
proc.
96,8

92,5

92,5

00,0

44,0

44,0

00,0

1
1

2004m.
įvykdymas
4938,2
6
9,8
5
4,4

3
Ekonomika

9
818,2

766,6

3,7

210,0

147,7

0,3

7499,8

7052,9

4,0

262,3

258,1

8,4

2205,0

2055,4

3,2

17338,5

17119,4

8,7

5437,1

4936,4

0,8

40438,6

38792,7

5,9

Aplinkos apsauga

8
00,2

7

Būstas ir komunalinis ūkis

3
07

9

Sveikatos priežiūra

5
970,8

9

Poilsis, kultūra ir religija

6
39,0

9

Švietimas

1
754,9

9

Socialinė apsauga

1
6012,7

9

Iš viso išlaidų

3
618,3

9

3
4165,3

Įsiskolinimai
Kreditorinis įsiskolinimas 2006-01-01 būklei 153,5 tūkst. Lt, palyginus su 2005 m.
padidėjo dėl ilgalaikio turto (transporto priemonių) įsigijimo lizingo (finansinės nuomos) būdu.
Perskaičiuoto kreditorinio įsiskolinimo (atėmus įsiskolinimus, ne ilgesnius kaip 10 dienų ir 45
dienos) nėra.
Debitorinis įsiskolinimas 2006-01-01 būklei iš viso 345,4 tūkst. Lt, palyginus su 200501-01 padidėjo 43,9 proc. Šio įsiskolinimo didžiąją dalį, t.y. 157,9 tūkst. Lt, sudaro VšĮ A. Mončio
namų-muziejaus skola Savivaldybei. Įsiskolinimas susidarė pagal 2000-08-12 reikalavimo teisės
perleidimo sutartį, sudarytą UAB „Plienas“ su Palangos miesto taryba. Debitorinis įsiskolinimas
padidėjo vykdant 2005-10-18 sutartį Nr. 139-K, pagal kurią sumokėtas 100 tūkst. Lt avansas
Palangos miesto bendrojo plano rengėjui.
Negrąžintų ilgalaikių paskolų likutis 2006-01-01 būklei 129,4 tūkst. Lt (ilgalaikio
turto (transporto priemonių) įsigijimas lizingo (finansinės nuomos) būdu), 2005 metais grąžinta
ilgalaikių paskolų bankams 2193 tūkst. Lt.
 Turtas
Palangos miesto savivaldybė nuosavybės teise valdo turtą, kurio likutinė vertė 2005
metų gruodžio 31 dieną buvo 91 682 682,99 Lt – tai negyvenamieji pastatai, butai, gatvės, gatvių
želdiniai, skverai, kelio ženklai, muziejinės vertybės, automobilių stovėjimo aikštelės, miško parkai,
tiltai, visuomeniniai tualetai, lietaus kanalizacijos tinklai, vandentiekis, šviesoforai, apšvietimo
įrenginiai, uždarųjų akcinių bendrovių akcijos. Valstybės turto, valdomo patikėjimo teise, likutinė
vertė 2005 metų gruodžio 31 dieną – 4 224 901,34 Lt.
4%

Nuosavybės teise valdomas turtas
Patikėjimo teise valdomas turtas

96%

Palangos miesto savivaldybės turtas valdomas nuosavybė ir patikėjimo teise 2005 m.
Šaltinis: Palangos miesto savivaldybės administracijos Turto skyrius
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2005 m. pagrindinės pajamos, gautos iš turto nuomos:
Objekto pavadinimas

Nuompinigių suma,Lt

Automobilių stovėjimo aikštelė Taikos g

15537,60

Laidojimo namai

2909,52

VšĮ Palangos odontologijos centras

2904,00

Garažai (Klaipėdos apskrities VMI)

2113,80

Palangos gintaro meistrų gildija

1414,13

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančios gyvenamosios patalpos

25531,84

Iš viso:

50410,39

2005 METAIS GAUTŲ PAJAMŲ UŽ NUOMĄ DALIS, PAGAL KIEKVIENĄ
OBJEKTĄ
P alan gos gint aro gildijos
nuom pin igiai
100 ,00 %

2,81%
4 ,19 %
5 ,76 %
5,77%

Garažų nuom a
P alan gos odont o logijos cent ras
30,82 %

50,00%
50,65 %

Laidojim o n am ų nuom a
Aut om obilių st ovėjim o aik št elė
Gyvenam ųjų p at alp ų nuom a

0,00%

Palangos miesto savivaldybės 2005 m. pajamos gautos už nuomą
Šaltinis: Palangos miesto savivaldybės Turto skyrius

Palangos miesto savivaldybei priklauso uždarųjų akcinių bendrovių 6349702 vnt.
akcijų už 63487237,00 Lt. Turto skyriaus specialistai siekia Savivaldybei priklausančių akcijų
tinkamą atstovavimą uždarosiose akcinėse bendrovėse, kuriose visos ar dalis (1/2) akcijų priklauso
nuosavybės teise akcinėse bendrovėse. Atstovauja viešosiose įstaigose. Analizuoja akcinių
bendrovių ir viešųjų įstaigų veiklą, finansinę atskaitomybę ir teikia Savivaldybės tarybai
pasiūlymus dėl balsavimo visuotiniuose akcininkų susirinkimuose ir viešosiose įstaigose. Parengti
dokumentai dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio kapitalo viešosiose įstaigose ir
akcinėse bendrovėse.
Paruošta Savivaldybės socialinio būsto plėtros 2005 metų programa, Palangos Viešojo
pirkimo komisijai pateikti reikiami dokumentų paketai socialiniam būstui pirkti. Vyriausybės
numatytų 310000 Lt panaudoti nepavyko
Per 2005 metus suruošti dokumentai 3 privatizavimo programoms, 3 viešiesiems
aukcionams. Parengta medžiaga 5 privatizavimo komisijos posėdžiams, organizuoti posėdžiai,
surašyti protokolai. Parengtas ir pateiktas valstybės turto fondui patikslinti ir suderinti Savivaldybei
nuosavybės teise priklausančių objektų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu,
sąrašas. Lėšos, gautos už savivaldybei priklausančių objektų privatizavimą naudojamos smulkiam ir
vidutiniam verslui skatinti, turto inventorizavimui, turto įsigijimui.
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 Viešieji pirkimai
2005 m. buvo suorganizuota 170 viešojo pirkimo komisijos posėdžių. Viešojo pirkimo
komisija atliko 31 pirkimą. Organizuota buvo daugiau pirkimo konkursų, tačiau jie neįvyko dėl per
nustatytą terminą nepateiktų pasiūlymų, per didelių pasiūlytų kainų. Paminėtini Palangos miesto
bendrasis planas, dviračių tako ir kelio specialiojo plano rengimo.
Bendra pirkimų suma – 9 mln. 282 tūkst. Lt.
Kasmet viešųjų pirkimų skaičius didėja, o procedūros sudėtingėja, todėl pagal
patvirtintą naują administracijos struktūrą 2006 m. veiklą pradės viešųjų pirkimų tarnyba.
 Investicijos
Tiesioginės užsienio investicijos Palangos miesto savivaldybėje 2005 metais sudarė
6.188 tūkst. Lt, t. y. 0,35 proc. visų Klaipėdos apskrities ir 0,04 proc. šalies tiesioginių užsienio
investicijų. Tiesioginių užsienio investicijų apimtis, tenkanti vienam gyventojui, netiesiogiai parodo
investicijų efektyvumą. Palangos mieste šis rodiklis 2004 m. siekė 351 Lt, 2003 m. – 222 Lt. 2005
m. duomenys kol kas nėra apdoroti.
Nors tiesioginių užsienio investicijų srautas į Palangą didėja, tačiau nėra labai didelis,
nes didžioji užsienio investuotojų dalis investuoja į apdirbamąją pramonę, didmeninės ir
mažmeninės prekybos tinklus, finansinio tarpininkavimo įmones.
 Ekonominė plėtra
Palangos miesto savivaldybė 2005 kaip ir ankstesniais metais rengė projektus ir
dalyvavo įsisavinant Europos Sąjungos struktūrinės paramos bei valstybės investicijų programų
skiriamas lėšas.
2005 m. Palangos miesto savivaldybė pilnai įgyvendino 4 projektus:
„J. Basanavičiaus gatvės Palangoje rekonstrukcija“ (Valstybės investicijų programa),
„Rąžės upelio ekologinis sutvarkymas“ (Valstybės investicijų programa),
„Turizmo informacinės sistemos plėtra Palangos kurorte integruojantis į Baltijos
svetingumo centrų tinklą“ (Europos Bendrija PHARE 2001 Bendradarbiavimo abipus sienos
Baltijos jūros regione programa, visas projekto biudžetas: 67829.40 EUR. Europos Bendrija suteikė
48419.40 EUR subsidiją),

„Palangos botanikos parko kompleksinės renovacijos projektas“ (PHARE ESS 2002,
visas projekto biudžetas: 121560 EUR, Europos Bendrija suteikė 95825 EUR subsidiją).
Taip pat Ekonominės plėtros skyrius buvo atsakingas už Turizmo plėtros fondo
programos įgyvendinimo priežiūrą. Parodose ir verslo misijose platinti Palangos turizmo produktus
pristatantys leidiniai.
 Verslas
2005 m. Palangos mieste veikė 616 ūkio subjektų (1000 gyventojų teko 35 įmonės).
2003–2005 m. laikotarpyje Palangos miesto savivaldybėje populiariausia ūkio subjektų veikla
išlieka prekyba, viešbučių ir restoranų bei nekilnojamo turto nuoma.
Verslo skyriaus duomenims už licenzijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais
gėrimais ir tabako gaminiais išdavimą, patikslinimą ir papildymą 2005 m. surinkta 47 150 Lt
valstybės rinkliavos, o tai yra 10850 Lt mažiau nei 2004 m. Rinkliavos sumažėjimą lėmė tai, kad
2004 m. buvo išduota 25 terminuotomis licencijomis mažiau.
Už 534 leidimų prekiauti ar teikti paslaugas Tarybos nustatytose viešosiose vietose
išdavimą 2005 m. surinkta 775 tūkst. Lt rinkliavos. Lyginant su 2004 m., rinkliavos surinkta 7
tūkst. Lt mažiau.
2005 m. išduoti 23 leidimai įrengti išorinę reklamą ant savivaldybei priklausančių ar
valdytojo teise valdomų objektų ir surinkta 40982 Lt vietinės rinkliavos.
Tikslinga atkreipti dėmesį, jog Statistikos departamento duomenimis nuo 2002 m.
išduodamų verslo liudijimų skaičius didėja. Jei 2003 m. Klaipėdos apskrities valstybės mokesčių
inspekcijos Palangos skyrius išdavė 3036 verslo liudijimus, 2004 metais išduotų verslo liudijimų
skaičius buvo sumažėjęs iki 2754 liudijimų, o 2005 m. išduotų liudijimų skaičius išaugo iki 2942
(žr. paveikslą).
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Palangos miesto savivaldybėje sezono metu (birželis, liepa, rugpjūtis) Klaipėdos
apskrities valstybės mokesčių inspekcijos Palangos skyrius išduoda beveik tiek pat verslo liudijimų,
kaip ir ne sezono metu. 2005 m. sezono metu buvo išduota 912 verslo liudijimų, o ne sezono metu 888. Taigi sezoniškumas vis dar išlieka vienas iš pagrindinių verslo plėtrą stabdančių veiksnių.
Palangos miesto savivaldybės administracijos ekonominės plėtros skyrius
įgyvendindamas Smulkaus ir vidutinio verslo bei naujų darbo kūrimo skatinimo fondo programą
smulkaus ir vidutinio verslo atstovams organizavo mokymus, kuriuose dalyvavo 60 Palangos SVV
subjektų. Dalyvauta tarptautinėje parodoje ,,Miestas 2005“ ir suorganizuotas tradicinis renginys,
skirtas Palangos miesto SVV subjektų veiklai įvertinti. Savivaldybė teikė dalinę paramą SVV
įmonėms dalyvavusioms parodose, mugėse ar verslo misijose.
 Teritorijų planavimas
Teritorijų planavimas ir estetinio miesto įvaizdžio kūrimas yra viena iš opiausių
Palangos miesto savivaldybės administracijos darbo sričių. Didelis žingsnis į priekį padarytas 2005
metais Palangos miesto savivaldybei pradėjus įgyvendinti projektą „Palangos miesto bendrojo
planavimo dokumentų rengimas“, kurio tikslas – parengti Palangos miesto bendrąjį planą. Viso
projekto vertė: 981 193,88 Lt. Suteikta paramos suma – 686 836 Lt, likusią dalį Palangos miesto
savivaldybės administracija prisidės iš biudžeto lėšų. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2005 m.
kovas – 2007 m. kovas. Vykdant viešąjį pirkimą atvirojo konkurso būdu, buvo išrinktas rangovas
bendrojo planavimo dokumentų parengimui. Rangos darbus atlieka SĮ ,,Vilniaus planas“ (sutartis
pasirašyta 2005 m. spalio 18 d., sutartis galioja iki 2007 m. rugpjūčio 31 d., sutarties kaina – 1 350
000 Lt).
Architektūros ir urbanistikos skyrius, palyginus su kitais skyriais, Administracijoje
gauna daugiausia raštų ir prašymų. 2005 metais parengta ir patvirtinta 290 projektavimo sąlygų
sąvadų. Nuolatinei statybos komisijai rekomendavus buvo išduota 242 statybos leidimai, 15 leidimų
griovimui. Viso Nuolatinėje statybos komisijoje svarstyta apie 265 projektai, kai kurie iš jų net po
keletą kartų, ir 41 detalusis planas. Patvirtinta ir išduota 81 detaliojo plano sąlyga. Tarybos
sprendimais patvirtinta apie 30 detaliųjų planų. Suderinta apie 70 projektų reklamai. Peržiūrėta ir
suderinta apie 60 techninių projektų ir projektinių pasiūlymų bei apie 50 detaliųjų planų. Želdinių
pertvarkymui išduoti 134 leidimai. Pasitaiko atvejų, kad skyrius ne laiku atsako į pareiškėjų
prašymus, skundus.
 Miesto infrastruktūra
2005 m. atlikta nemažai miesto tvarkymo ir infrastruktūros gerinimo investicinių
projektų, visų atliktų darbų vertė 9,6 mln. Lt:
- Užbaigta J. Basanavičiaus gatvės rekonstrukcija – 3800 tūkst. Lt.
- Atliktas Plytų gatvės (nuo Kretingos gatvės iki Ronžės gatvės) remontas – 177 tūkst.
Lt.
- Atliktas Jūratės gatvės (nuo Ganyklų gatvės iki Sinagogos gatvės) remontas – 267
tūkst. Lt.
- Atliktas Mokyklos gatvės dangos (dalinis) remontas – 85 tūkst. Lt.
- 2005 metais pradėtos Pirties, Smilčių ir Gubojų gatvių rekonstrukcijos, atlikta darbų
už 1273 tūkst. Lt. Gatvių rekonstrukcijos darbų pabaiga 2006 metais.
- Pradėta S. Dariaus ir S. Girėno gatvės rekonstrukcija, atlikta darbų už 985 tūkst. Lt.
Gatvės rekonstrukcijos darbų pabaiga 2006 m. II ketv.
- Rąžės upelio ekologinis sutvarkymas, V etapas – 520 tūkst. Lt.
- Centrinės miesto aikštės rekonstrukcija – 630 tūkst. Lt.
- Daugiabučių namų kiemų įvažiavimų sutvarkymas – 295 tūkst. Lt.
- Gatvių apšvietimo tinklų rekonstrukcija – 300 tūkst. Lt.
- Viešojo tualeto (Meilės al. 2) projektavimas ir rekonstrukcija – 299 tūkst. Lt.
- Palangos senosios gimnazijos rekonstrukcijos II etapas – 670 tūkst. Lt.
- Mokyklos-darželio „Gintarėlis“ II etapo remontas – 186 tūkst. Lt.
- Projektavimo darbai – 470 tūkst. Lt.
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Pagrindiniai darbai atlikti miesto tvarkymui už 3 mln. Lt. Tvarkant miesto šaligatvius
pakeista (suremontuota) 2300 kv. m plytelių. Paplūdimiuose įrengta 98 vnt. persirengimo kabinų,
140 vnt. suolų, 150 vnt. stacionarių šiukšlių dėžių ir 220 vnt. laikinų šiukšlių dėžių, pagaminta 500
kv. m medinių takų per kopas.
Per 2005 metus atliekų iš miesto bendrųjų teritorijų išvežta – 19,2 tūkst. kub. m, o iš
paplūdimių – 0,8 tūkst. kub. m. Iš miesto įmonių ir organizacijų atliekų išvežta – 20,14 tūkst. kub.
m, iš gyventojų 17 tūkst. kub. m, o iš viso atliekų išvežta 57,141 tūkst. kub. m.
Mieste padaugėjo 500 kv. m gėlynų. Dalis jų papuošė įvažiavimus į miesto centrą ir J.
Basanavičiaus gatvę. Pasodinta 352 vnt. medžių, 330 vnt. krūmų, nugenėta apie 2000 vnt. medžių.
 Šventosios seniūnija
2005 m. Seniūnija dalinai susitvarkė su jai keliamais reikalavimais. Vieną
kartą per savaitę gyventojus seniūnijoje priiminėjo Administracijos socialinės rūpybos skyriaus ir
Palangos darbo biržos specialistai. Šiandieną sėkmingai tęsiama šaligatvių rekonstrukcija.
Seniūnijoje labai aiškiai pastebimos miestelio sezoniškumo problemos. Vasarą nesugebama
tinkamai koordinuoti lauko prekybos, žiemą daug problemų kelia privačių, nuomojamų ir poilsio
namų teritorijos, kurių savininkai atvyksta tik vasarą, o žiemą jos neprižiūrimos ir nevalomos, todėl
tuo rūpintis tenka seniūnijai.
 Švietimas
Švietimo paslaugų užtikrinimas – viena iš svarbiausių Savivaldybės administracijos
veiklos sričių. Apie 45 proc. visų Palangos miesto savivaldybės 2003–2005 metų biudžeto lėšų
buvo skiriama švietimo veiklai vykdyti ir plėtoti.
2005 metais Savivaldybėje įsteigtas Pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai
centras. Šio tipo švietimo įstaiga teikia 2 lygmens specialiojo ugdymo pagalbą mokiniams, jų
tėvams, pedagogams ir įgyvendina mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programas.
Šventosios pagrindinė mokykla 2002 – 2005 m. dalyvavo Mokyklų tobulinimo
programoje ir 2005 m. ši mokykla buvo pilnai renovuota.
2005 m. m. miesto mokyklose, vykdančiose ikimokyklinio, priešmokyklinio ir
pradinio ugdymo programas, veikė 9 priešmokyklinio ugdymo grupės, jas lankė 148 vaikai.
2006 m. sausio 1 d. duomenimis iš 410 savivaldybės švietimo įstaigose dirbančių
mokytojų 358 yra atestuoti, iš jų: 3 mokytojo kvalifikacinei kategorijai, 213 – vyr. mokytojo, 129
– mokytojo metodininko, 13 – mokytojo eksperto. 2005 m. aukštesnę kvalifikacinę kategoriją įgijo
17 mokytojų, iš jų: 14 mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją, 3 mokytojo eksperto. Pirmą
kartą atestavosi 12 mokytojų vyresniojo mokytojo kvalifikacinei kategorijai.
Atestuoti dviejų švietimo įstaigų vadovai.
2005 m. buvo vykdomos ir Švietimo skyriaus koordinuojamos 4 vaikų vasaros poilsio
ir 5 vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programos.
Šventosios pagrindinėje mokykloje nuo 2005 m. rugsėjo 1 d. pradėjo veikti Stasio
Vainiūno muzikos mokyklos muzikos skyriaus grupės.
Švietimo skyrius pagal sutartį su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministerija 2005 m. vykdė Mokinių nemokamo maitinimo organizavimą. Mokinių nemokamam
maitinimui organizuoti 2005 m. buvo skirta 186 000 Lt, 2004 m. nemokamai buvo maitinamas 421
mokinys, 2006 m. – 306 mokiniai.
Švietimo skyrius parengė šešias biudžetines programas. Penkios biudžetinės
programos buvo įgyvendintos, viena programa - Mokyklų tinklo pertvarkymo bendrojo plano
parengimo programa - nebuvo vykdoma, nes Švietimo skyriaus vedėjas Leonas Šidlauskas
neužtikrino mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano rengimo.
 Kultūra ir sportas
Visoms Palangos miesto savivaldybės kultūros įstaigų programoms vykdyti 2005
metais iš Savivaldybės biudžeto buvo skirta 1485,9 tūkst. Lt.
Renginius už Palangos miesto savivaldybės skirtas lėšas organizavo Palangos kultūros
centras, Šventosios kultūros centras bei Antano Mončio namai-muziejus.
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Palangos kultūros centras įvykdė Veiklos, Renginių, Saviveiklos kolektyvų
dalyvavimo tarptautiniuose ir respublikiniuose festivaliuose ir konkursuose, Tradicinių pučiamųjų
muzikos renginių Palangoje, Apsaugos ir priešgaisrinės signalizacijos įrengimo, Palangos m.
savivaldybės kultūrinės veiklos, Materialinės bazės gerinimo, Specialiąją, Materialiojo turto
nuomos programas. Palangos kultūros centre veikia 8 meno mėgėjų kolektyvai, kurie per 2005
metus surengė išvykų, koncertų bei dalyvavo įvairiuose renginiuose, taip pat ir festivaliuose 123
kartus. Palangos kultūros centro atskirai vykdomai Tradicinių pučiamųjų muzikos renginių
Palangoje programai 2005 m. skirta 90 tūkst. Lt, už kuriuos surengti 65 koncertai (tarp jų ir
dalyvavimas iškilmingose ceremonijose bei miesto šventėse). 2005 m. “Palangos orkestras”
Lietuvos pučiamųjų orkestrų čempionate, profesionalų kategorijoje laimėjo 3 vietą. Surengė
tarptautinį pučiamųjų muzikos festivalį “Pajūrio dūdos 2005”.
2005 m. bibliotekų tinklas nesikeitė. Vartotojus aptarnavo Viešoji biblioteka ir 2
filialai. Šiais metais bibliotekos vartotojų skaičius sumažėjo 5%. To priežastys: miesto gyventojų
mažėjimas, naujų leidinių stoka, kompiuterizacijos įtaka, nepilnai išnaudotos vartotojų telkimo
galimybės. Palangos miesto viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose surengta 116 įvairaus pobūdžio
renginių (tarp jų vaikams buvo skirti 67 renginiai).
2005 metais Palangos miestą Lietuvoje ir pasaulyje garsino ir Palangos sporto
mokyklos auklėtiniai. Palangos sporto mokyklos auklėtiniai tapo respublikos čempionai ir
prizininkai (7 jaunučiai, 4 jaunieji ir 4 suaugusieji). 2005 Palangos miesto sportininkai pasiekė
rekordą jaunučių sporto žaidynių lengvosios atletikos šuolio į aukštį rungtyje. Mantas Tarvydas,
Renaldas Seibutis, Sabina Banytė – pavardės, skambančios Europos ir Pasaulio jaunimo
čempionatų ir pirmenybių prizininkų gretose.
 Socialinė parama
Socialinės rūpybos skyrius 2005 m. sėkmingai
administravo, organizavo ir
įgyvendino socialinės paramos teikimą Palangos miesto gyventojams. Skyriuje pradėjo dirbti
tarnautojas, atsakingas už ES reglamentų socialinės apsaugos srityje įgyvendinimą. Gyventojams
įvairiomis pašalpomis, šalpos pensijomis ir kompensacijomis išmokėjo 3 165 tūkst. Lt, tai yra 131,6
tūkst. Lt daugiau negu 2004 metais. Per ataskaitinį laikotarpį padaugėjo išmokų vaikui, vienkartinių
išmokų nėščiai moteriai ir gimus vaikui bei globos (rūpybos) išmokų. Žymiai sumažėjo
kompensacijų už būsto šildymą, suvartotą šaltą bei karštą vandenį, o tai leidžia įžvelgti tendenciją,
kad pragyvenimo lygis mieste auga.
Lėšų, skiriamų socialinei apsaugai, Palangos miesto savivaldybės 2003 – 2005 m.
biudžete kasmet didėjo. 2005 m. šiai sferai plėtoti buvo skirta beveik 13 proc. visų Savivaldybės
biudžeto lėšų. Tačiau, Administracijos Socialinės rūpybos skyriaus duomenimis, tiriamuoju
laikotarpiu piniginę socialinę paramą gaunančių asmenų skaičius sumažėjo virš 30 proc.
 Sveikatos apsauga
Savivaldybės gydytojo duomenimis, Palangos miesto gyventojų sergamumas 2003–
2004 metais šiek tiek (5,8 proc.) padidėjo. Atvykusių į ligoninę skaičius, tenkantis 1000-ui
gyventojų, 2003–2004 metais kitimas nesiekė 0,5 proc. Savivaldybės gydytojas koordinavo 4
valstybines programas bei inicijavo 9 Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios
programos projektus. Tikslingai savo veiklą vykdė Narkotikų kontrolės komisija. 2005 metais
įsteigta Sanitarijos inspekcija pradėjo koordinuoti „Akustinio (muzikinio) triukšmo kontrolės“,
„Palangos miesto paplūdimių maudyklų vandens kokybės kontrolės“ ir kitas programas.
 Vaiko teisių apsauga
Vaiko teisių apsaugos tarnyba 2005 m. bendradarbiavo su Palangos miesto policija ir
prokuratūra, vaikų ugdymo įstaigomis, Moksleivių klubu ir kitomis organizacijomis, aktyviai
įsijungė į miesto verslininkų asociacijos organizuojamas paramos ir labdaros akcijas. Tarnybos
darbuotojai vaikų interesams 2005 m. teismuose atstovavo 116 kartų. Palangos miesto apylinkės
teismui pateikė 8 ieškinius – pareiškimus dėl laikino ir neterminuoto tėvų valdžios apribojimo arba
vaiko atskyrimo nuo tėvų. Rūpinosi įvairiais vaikų globos klausimais ir įvaikino 5 vaikus, 3 iš jų
Lietuvos piliečiams, 2 – italų šeimai. Tarnybos darbuotojai pastebėjo, jog dažnėja atvejų, kai
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tėvams išvykus uždarbiauti į užsienį vaikai paliekami be įstatyminio atstovo ir Tarnybai tenka
spręsti visas su šiais vaikais susijusias problemas. Viena iš opiausių problemų vasaros laikotarpiu
yra valkataujantys vaikai, atvykstantys iš įvairiausių Lietuvos vietų. 2005 m. vasarą išaiškinta net
18 tokių vaikų.
 Juridiniai savivaldybės veiksmai
2005 metais pradėta teikti valstybės garantuojama nemokama teisinė pagalba
savivaldybės gyventojams. Pagalba buvo suteikta 38 kartus. Administracijoje pradėjo dirbti 3
juristai, kurie atstovavo savivaldybės institucijoms (Tarybai, merui, administracijos direktoriui) bei
Savivaldybės administracijai teismuose. Vyko 37 administraciniai ir 17 bendros kompetencijos
teismų. Parengtos nagrinėjimui 7 administracinio teisės pažeidimo bylos, dalyvauta komisijos
posėdžiuose jas nagrinėjant. Paruošti dokumentai 3 bylų persiuntimui nagrinėti pagal kompetenciją
kitoms institucijoms. Kai kurie teismai prasidėję 2005 metais dar nėra pasibaigę, tačiau Juridinio ir
personalo skyriaus duomenimis savivaldybės institucijos pralaimėjo mažiau nei penktadalį visų
2005 metais vykusių teismų.
Išvados
Savivaldybės biudžeto pajamų planas buvo vykdomas.
Administracija nepilnai užtikrino savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą ir
vykdymą. Vangiai reagavo į Tarybos komitetų sprendimus, prašymus, pasiūlymus. Dažnai buvo
vėluojama atsakyti į gyventojų skundus, pareiškimus.
Administracija nustatyta tvarka nepakankamai organizavo savivaldybės biudžeto
pajamų ir išlaidų bei kitų piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą, organizavo ir
kontroliavo savivaldybės turto valdymą ir naudojimą, apie tai Savivaldybės kontrolierius
informuodavo Tarybos kontrolės komitetą, merą, Tarybos narius.
Nepakankamai skatinama verslo plėtra.
Nepradėtas rengti mokyklų tinklo pertvarkos bendrasis planas, dėl kurio nebuvimo
ugdymo įstaigas nepasiekia ES parama.
Pagrindinės veiklos kryptys 2006 metais
2006 metais Savivaldybės administracija rūpinsis, kad būtų įgyvendinami ir vykdomi
Savivaldybės tarybos sprendimai, Lietuvos Respublikos įstatymai ir Vyriausybės nutarimai.
Pagrindinis administracijos dėmesys bus skiriamas Savivaldybės tarybos patvirtintų
programų įgyvendinimui, kokybiškų viešųjų paslaugų teikimui, tinkamam savivaldybės turto
valdymui ir naudojimui siekiant ekonomiškos, efektyvios ir rezultatyvios administracijos veiklos.
___________________

