PATVIRTINTA
Palangos miesto savivaldybės tarybos
2008 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T2-334
1 PRIEDAS
PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2009–2011 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO
PROGRAMOS IR PROGRAMŲ KOORDINATORIAI
Nr.

Skyrius
Bendrasis skyrius
Centralizuota savivaldybės vidaus audito
tarnyba
Juridinis ir personalo skyrius
Buhalterija
I. Biudžeto skyrius
Civilinės metrikacijos skyrius
Valstybės tarnautojas karo prievolei ir
mobilizacijai administruoti
Kontrolės tarnyba
Valstybės tarnautojas civilinei saugai

Programa

Programos koordinatorius

2009–2011 metų Palangos miesto savivaldybės
Administracijos direktoriaus
administracijos strateginė veiklos Bendroji
pavaduotojas
programa (Nr. 01) (priedas Nr. 4.1)

II. Verslo ir turto skyrius

2009–2011 metų Palangos miesto savivaldybės
administracijos strateginė veiklos verslo ir turto Verslo ir turto skyriaus vedėjas
programa (Nr. 02) (priedas Nr. 4.2)

III. Šventosios seniūnija

2009–2011 metų Palangos miesto savivaldybės
administracijos strateginė veiklos Šventosios
Šventosios seniūnas
seniūnijos programa (Nr. 03) (priedas Nr. 4.3)

IV. Ekonominės plėtros skyrius

2009–2011 metų Palangos miesto savivaldybės
Ekonominės plėtros skyriaus
administracijos strateginė veiklos ekonominės
vedėjas
plėtros programa (Nr. 04) (priedas Nr. 4.4)

V. Komunalinio ūkio skyrius

2009–2011 metų Palangos miesto savivaldybės
administracijos strateginė veiklos aplinkos
Komunalinio ūkio skyriaus vedėjas
apsaugos programa (Nr. 05) (priedas Nr. 4.5)

VI. Komunalinio ūkio skyrius

2009–2011 metų Palangos miesto savivaldybės
administracijos strateginė veiklos komunalinio Komunalinio ūkio skyriaus vedėjas
ūkio programa (Nr. 06) (priedas Nr. 4.6)

Savivaldybės gydytojas
VII.
Sanitarijos inspekcija
Kultūros skyrius
VIII.
Jaunimo reikalų koordinatorius

2009–2011 metų Palangos miesto savivaldybės
administracijos strateginė veiklos sveikatinimo Savivaldybės gydytojas
veiklos programa (Nr. 07) (priedas Nr. 4.7)
2009–2011 metų Palangos miesto savivaldybės
administracijos strateginė veiklos kultūros
Kultūros skyriaus vedėjas
programa (Nr. 08) (priedas Nr. 4.8)

IX. Švietimo skyrius

2009–2011 metų Palangos miesto savivaldybės
administracijos strateginė veiklos švietimo
Švietimo skyriaus vedėjas
programa (Nr. 09) (priedas Nr. 4.9)

X. Socialinės rūpybos skyrius

2009–2011 metų Palangos miesto savivaldybės
Socialinės rūpybos skyriaus
administracijos strateginė veiklos socialinės
vedėjas
apsaugos programa (Nr. 10) (priedas Nr. 4.10)

XI. Architektūros ir urbanistikos skyrius

2009–2011 metų Palangos miesto savivaldybės
administracijos strateginė veiklos architektūros ir Architektūros ir urbanistikos
urbanistikos programa (Nr. 11) (priedas Nr.
skyriaus vedėjas
4.11)

XII. Vaiko teisių apsaugos tarnyba

2009–2011 metų Palangos miesto savivaldybės
Vaiko teisių apsaugos tarnybos
administracijos strateginė veiklos vaiko teisių
vedėjas
apsaugos programa (Nr. 12) (priedas Nr. 4.12)
_______________________________
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2 PRIEDAS
PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2009–2011 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PRIORITETAI, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Prioritetas

Tikslas

Uždavinys

1.1.1

1.1.2

1.1.3
Užtikrinti viešųjų
1.1 paslaugų prieinamumą ir
kokybę
1.1.4

1.1.5
1

Viešųjų paslaugų
kokybės gerinimas

1.1.6

1.1.7
1.1.8

1.2.1
Modernizuoti viešąsias
1.2 paslaugas teikiančias
įstaigas

1.2.2

1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
Gerinti švietimo paslaugų kokybę
1.1.1.5
1.1.1.6
1.1.1.7
1.1.1.8
1.1.2.1
Užtikrinti socialinę paramą
1.1.2.2
1.1.3.1
1.1.3.2
Skatinti jaunimo užimtumą
1.1.3.3
1.1.3.4
1.1.4.1
Užtikrinti miesto bendruomenės sportinių renginių programos įgyvendinimą 1.1.4.2
1.1.4.3
1.1.5.1
Gerinti sveikatinimo veiklą
1.1.5.2
1.1.5.3
1.1.6.1
Skatinti socialinės rizikos asmenų grupių integraciją
1.1.6.2
1.1.7.1
Užtikrinti socialiai remtinų šeimų užimtumą ir savalaikį informacijos
1.1.7.2
suteikimą
1.1.7.3
Rekonstruoti ir statyti miesto objektus
1.1.8.2
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.4
Modernizuoti ugdymo įstaigas
1.2.1.5
1.2.1.6
1.2.1.7
1.2.1.8
1.2.1.9
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.2.3
Modernizuoti viešąsias paslaugas teikiančias įstaigas
1.2.2.5
1.2.2.6

Priemonė
Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano įgyvendinimas
Suaugusiųjų neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas
Vaiko užimtumo dienos centro įkūrimas ir veiklos palaikymas
Mokinių saviraiškos, socializacijos programų, olimpiadų, varžybų ir kt. renginių organizavimas ir vykdymas
Mokyklų vadovų atestacijos, kvalifikacijos ir mokytojų iniciatyvų skatinimas
Mokinių pavežėjimo organizavimas **
Mokinių maitinimo organizavimas *
Vaikų ir jaunimo psichologinio atsparumo nusikalstamumui ugdymas
Socialinių paslaugų teikimo užtikrinimas
Socialinių išmokų, pašalpų skyrimas ir mokėjimas
Paramos teikimas jaunimo projektinei veiklai
Jaunimo mokymo, seminarų, konferencijų išlaidų kompensavimas
Jaunimo organizacijų tarpmiestinio bendradarbiavimo skatinimas
Naujų jaunimo organizacijų steigimo skatinimas, miesto jaunimo veiklos
Sporto rėmimas ir renginių organizavimas
Viešo naudojimo krepšinio aikštelių renovacija ir priežiūra
Aukšto meistriškumo varžybų vykymas
Sveiko gyvenimo būdo skatinimas
Sveikatos rodiklių stebėsena
Sveikatos paslaugų prieinamumo gerinimas
Darbo rinkos politikos bei gyventojų užimtumo įgyvendinimas *
Socialinių projektų finansavimas
Renginių socialiai remtinų šeimų vaikams organizavimas
Metodinės, švietėjiškos pagalbos teikimas prevenciniam darbui su vaikais
Socialiai remtinų šeimų vaikų vasaros poilsio organizavimas
Miesto kapinių projektavimas ir statyba
Lopšelių-darželių projektavimas ir rekonstravimas
Bendrojo lavinimo įstaigų rekonstravimas
Neformaliojo švietimo ugdymo įstaigų projektavimas ir rekonstravimas
Švietimo įstaigų remonto darbų organizavimas
Švietimo įstaigų ūkinio ir kt. inventoriaus atnaujinimas
Mokyklų ugdymo aplinkos gerinimas ir materialinės bazės turtinimas
Programinės įrangos įdiegimas ugdymo įstaigose
Technologijų (bendrojo lavinimo) programų plėtra
Mokinių saugumo užtikrinimas
Socialinių paslaugų įstaigų veiklos sąlygų gerinimas
Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centro renovavimas
Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centro medicininės įrangos modernizavimas
Palangos botanikos parko materialinės bazės atnaujinimas
Sąlygų kultūrinei veiklai gerinimas

įstaigas

1.2.2

Modernizuoti viešąsias paslaugas teikiančias įstaigas

1.2.2.7

Palangos miesto policijos komisariato materialinės bazės gerinimas

2.1

2

Darnios aplinkos
plėtra

2.1.1

Prižiūrėti gamtos ir kultūros objektus

2.1.2

Vykdyti aplinkos apsaugos programą

2.2.1

Plėsti ir renovuoti nuotekų šalinimo, vandens tiekimo sistemas

2.2.2

Gerinti paviršinio vandens kokybę

2.2.3

Modernizuoti ir plėtoti kultūros infrastruktūrą

2.2.4

Gerinti investicijų į šilumos ūkį kontrolę

2.2.5

Mažinti bendrojo triukšmo lygį

Išsaugoti gamtos ir
kultūros objektus

Užtikrinti aukštą
2.2 gyvenamosios aplinkos
2.2.6
kokybę

2.3

Plėtoti transporto
sistemą

Gerinti būsto kokybę

2.2.7

Suplanuoti teritorijas ir sutvarkyti aplinką

2.2.8

Mažinti nusikalstamumo lygį

2.2.9
2.3.1

Stebėti ir gerinti dirvožemio ir oro kokybę
Parengti transporto organizavimo ir valdymo specialųjį planą

2.3.2

Plėtoti miesto susisiekimo infrastruktūros objektus

2.3.3

Plėtoti jūros ir vidaus vandenų uostų infrastruktūrą

2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.2.3
2.1.2.4
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.2.1
2.2.2.2
2.2.2.3
2.2.2.4
2.2.2.5
2.2.2.6
2.2.3.1
2.2.3.2
2.2.4.1
2.2.4.2
2.2.5.1
2.2.6.1
2.2.6.2
2.2.7.1
2.2.7.2
2.2.7.3
2.2.7.4
2.2.7.5
2.2.7.6
2.2.7.7
2.2.7.8
2.2.7.9
2.2.8.1
2.2.8.2
2.2.9.1
2.3.1.1
2.3.2.1
2.3.2.3
2.3.2.4
2.3.2.5
2.3.2.6
2.3.2.7
2.3.2.8
2.3.3.1

Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų sutvarkymas ir istorinių vietų ženklinimas
Sudaryti sąlygas lankyti kultūros objektus ***
Palangos botanikos parko tvarkymas ***
Aplinkai padarytos žalos kompensavimas, aplinkos teršimo šaltinių pašalinimas *
Priemonių, numatytų LR medžioklės įstatyme, rėmimas *
Kitų aplinkos apsaugos priemonių vykdymas *
Savivaldybės sveikatos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų paskirstymas
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialiojo plano parengimas
Nuotekų šalinimo, vandens tiekimo sistemų plėtimas ir renovavimas
Paviršinių vandens telkinių valymas
Lietaus nuotekų infrastruktūros specialiojo plano rengimas
Polderių techninio darbo projekto parengimas ir statyba
Paviršinių ir lietaus nuotekų infrastruktūros plėtojimas
Šachtinių šulinių vandens ištyrimas*
Paplūdimių vandens ištyrimas vasaros sezono metu *
Kultūros įstaigų pastatų ir patalpų remontas *
Kultūros įstaigų pastatų rekonstrukcija **
Gerinti investicijų į šilumos ūkį kontrolę
Efektyvus savivaldybės interesų atstovavimas savivaldybės kontroliuojamose įmonėse
Triukšmo lygio stebėsena*
Daugiabučių namų atnaujinimas ir modernizavimas
Būsto pritaikymas neįgaliesiems
Numatytos urbanizuoti teritorijos plėtros koncepcijos parengimas
Teritorijų planavimas
Geodeziniai matavimai
Topografinių nuotraukų atlikimas
Daugiabučių kiemų infrastruktūros sutvarkymas
Aplinkos tvarkymas
Specialiųjų planų parengimas
Metalinių garažų nukėlimas
Sodininkų bendrijų rėmimas
Apšvietimo gerinimas
Viešosios tvarkos laikymosi užtikrinimas
Oro ir viešųjų vietų dirvožemio stebėsena *
Transporto organizavimo ir valdymo specialiojo plano parengimas
Esamų gatvių rekonstravimas
Gatvių techninių ir techninių darbo projektų parengimas
Naujų gatvių tiesimas
Suprojektuotų miesto infrastruktūros objektų projektų įgyvendinimas
Kelių priežiūros darbų atlikimas
Šviesoforų rekonstrukcija
Šaligatvių remontas
Prieigų prie jūros ir vidaus vandenų priežiūra

2.3.3.2

Prieigų prie jūros ir vidaus vandenų parengimas

Didinti kurorto
3.1 patrauklumą ir mažinti
sezoniškumą

3.1.1

Plėtoti turizmo informacinę sistemą

3.1.2

Plėtoti kultūrą ir meną

3.1.3

Gerinti verslo aplinką

3.1.4

Gerinti turizmo paslaugų kokybę

3.1.5

Įgyvendinti kurorto marketingo priemones

3.1.6

Formuoti teigiamą Palangos miesto įvaizdį

3.2.1

Įgyvendinti viešos ir privačios partnerystės projektus

3.2.2

Plėtoti viešą turizmo infrastruktūrą

Kurorto ir turizmo
3 infrastruktūros
gerinimas ir plėtra

3.2

Plėtoti rekreacinę ir
turizmo infrastruktūrą

4.1.1

Sukurti geresnę
4.1 Savivaldybės darbo
aplinką

Sudaryti sąlygas savivaldybės funkcijoms įgyvendinti

3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.1.4
3.1.1.5
3.1.1.6
3.1.2.1
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.3.1
3.1.3.2
3.1.3.3
3.1.4.1
3.1.4.2
3.1.5.1
3.1.5.2
3.1.6.1
3.1.6.2
3.1.6.3
3.1.6.4
3.1.6.5
3.1.6.6
3.1.6.7
3.1.6.8
3.1.6.10
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3
3.2.2.4
3.2.2.5
3.2.2.6
3.2.2.7
3.2.2.8
3.2.2.9
3.2.2.11

Naujo Palangos turizmo informacijos centro įrengimas
Sezoninių turizmo informacijos centrų įrengimas
Poilsio aikštelių su turizmo informacija prie įvažiavimo į Palangą įrengimas
Informacinių stendų ir nuorodų su turizmo informacija įrengimas ir atnaujinimas
Infoterminalų turizmo informacijai teikti įrengimas/palaikymas
Turizmo informacijos teikimas turistams bei turistines paslaugas teikiantiems subjektams**
Kultūros ir meno renginių organizavimas (išskyrus švietimo įstaigų)
Meno kolektyvų veiklos rėmimas
A.Mončio kūrybos populiarinimas
Lietuvos tūkstantmečio paminėjimo Palangoje organizavimas
Kultūros projektų rėmimas
Mokymų, seminarų ir kitų renginių verslininkams organizavimas
Dalinės finansinės paramos verslininkams suteikimas
Investicijų skatinimo strategijos įgyvendinimas
Paslaugų sektoriaus darbuotojų puikios aptarnavimo kokybės konkurso organizavimas
Vietos ir užsienio turistų apklausų kurorte teikiamų paslaugų kokybei įvertinti vykdymas
Kurorto pristatymas tarptautinės turizmo parodose ir verslo misijose
Reklaminio filmo apie Palangos kurortą sukūrimas, kitos marketingo priemonės
Dalyvavimas tarptautinių ir nacionalinių organizacijų veikloje
Bendradarbiavimo vizitai į užsienio ir Lietuvos miestus ir kita panaši veikla
Oficialių svečių priėmimas
Quattro bendradarbiavimo sutarties įgyvendinimas
Reprezentacinių leidinių leidyba
Palangos miesto savivaldybės ir projekto „Gintaro kelias“ internetinių svetainių priežiūra
Suvenyrų ir Palangos miesto atributikos įsigyjimas
Viešųjų ryšių kampanijos įgyvendinimas
Šventinis miesto puošimas
Balneologinių sveikatingumo gydyklų projektavimas ir statyba
Sporto, kultūros ir pramogų komplekso statyba
Palangos botanikos parko kompleksinė renovacija **
Palangos gelbėjimo stoties projektavimas ir rekonstrukcija **
Viešo naudojimo tualetų ir dušinių projektavimas, statyba ir rekonstrukcija
Viešo naudojimo konteinerinio tipo tualetų projektavimas, nuoma ir montavimas, įsigijimas
Paplūdimių infrastruktūros gerinimas
Dviračių takų tinklo plėtojimas **
Viešajam naudojimui skirto inventoriaus įsigijimas
Šventosios tilto projektavimas ir statyba
Mėlynosios vėliavos paplūdimių įrengimas ir priežiūra
Europos standartus atitinkančio kempingo įrengimas

4.1.1.1

Tarybos darbo organizavimas ***

4.1.1.2

Administracijos darbo organizavimas ***

4.1.1.3

Skyrių kuruojamų biudžetinių įstaigų darbo organizavimas ***

4.1.1.4

Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos darbo organizavimas ***

Sukurti geresnę
4.1 Savivaldybės darbo
aplinką

4

Palangos miesto
savivaldos gerinimas

Gerinti strateginio
4.3 planavimo procesą
Savivaldybėje

4.1.2.1
4.1.2.2
4.1.2.3
4.1.2 Sudaryti sąlygas savivaldybės Įsipareigojimams įgyvendinti
4.1.2.4
4.1.2.5
4.1.2.6
4.1.3.1
4.1.3 Užtikrinti sistemingą Savivaldybės darbuotojų mokymą
4.1.3.2
4.1.4.1
4.1.4 Plėtoti informacines technologijas Savivaldybėje
4.1.4.2
4.1.4.4
Racionaliai panaudoti iš Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto 4.1.5.1
4.1.5
privatizavimo gautas lėšas
4.1.5.2
4.1.6 Užtikrinti korupcijos prevencijos vykdymą Savivaldybėje
4.1.6.1
4.1.7.1
4.1.7 Gerinti savivaldybės, seniūnijos patalpų būklę
4.1.7.2
4.1.8 Vykdyti valstybines funkcijas (perduotas Savivaldybei)
4.1.8.1
4.1.9.1
4.1.9 Užtikrinti kompensacijų mokėjimą
4.1.9.2
41.1.0 Užtikrinti rinkliavų administravimą
4.1.10.1
4.2.1.1
4.2.1.2
4.2.1 Užtikrinti strateginio planavimo ir priežiūros sistemą Savivaldybėje
4.2.1.3
4.2.1.4
4.2.2 Pritraukti finansavimo šaltinius
4.2.2.1

Palūkanų mokėjimas **
Paskolų grąžinimas **
Grąžinama išperkamosios nuomos suma **
Valstybės biudžetui grąžinamos bendrosios dotacijos kompensacijos **
Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas
Likviduojamų įmonių administravimas
Administracijos darbuotojų ir Tarybos narių mokymas
Savivaldybės Kontrolieriaus tarnybos tarnautojų mokymas
Administracijos darbo vietų kompiuterizavimas
Antivirusinės programos licencijos atnaujinimas
ArcGIS duomenų suvedimas ir priežiūra
Savivaldybės valdomo turto inventorizavimas *
Savivaldybės turto tinkamas eksploatavimas *
Kovos su korupcija programos įgyvendinimo organizavimas
Savivaldybės administracinio pastato projektavimas ir statyba
Savivaldybės ir seniūnijos patalpų renovacija ir plėtra
Valstybinių funkcijų (perduotų Savivaldybei) vykdymas *
Kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą mokėjimas **
Kompensacijų už vežėjo nuostolius mokėjimas **
Rinkliavų administravimas
Ilgalaikės trukmės strateginio plėtros plano korektūra
Strateginio planavimo mokymai
Strateginio plano įgyvendinimo rezultatų pristatymas bendruomenei
Veiklos valdymo sistemos diegimas
Paraiškų, siekiant gauti ES ir kitų finansinių institucijų lėšas, rengimas

4.2.3

Skatinti aktyvesni bendradarbiavimą su visuomene

Skatinti aktyvesnį bendruomenės įsitraukimą ir bendradarbiavimą

*

priemonė finansuojama ne iš Savivaldybės biudžeto

**

sutartiniai įsipareigojimai

4.2.3.1

*** darbo užmokestis / išlaikymas
______________________________________________
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3 PRIEDAS
PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2009–2011 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIAI

Priemonė

Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano
1.1.1.1
įgyvendinimas

1.1.1.2

1.1.1.3

Priemonės įgyvendinimo rodiklis

Rodiklio paaiškinimas

Mato vnt.

Matavimo metodika

Pakeistų mokyklų tipų skaičius

Palangos miesto savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T2-119
patvirtintas Palangos miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos
2006–2012 metų bendrasis planas. Bus keičiamas Baltijos ir Vl. Jurgučio vidurinių
mokyklų tipas į pagrindines.

vnt.

Pakeistų mokyklų tipų skaičius. Priimamas Tarybos sprendimas dėl mokyklos tipo
pakeitimo ir patvirtinami mokyklos nuostatai; mokykla registruojama Juridinių
asmenų registre.

Informacinių pranešimų visuomenei apie švietimo
veiklą skaičius

Išspausdinti informaciniai pranešimai apie vykdomą mokyklų reformą regioninės
žiniasklaidos priemonėse.

vnt.

Išspausdintų informacinių pranešimų regioninės žiniasklaidos priemonėse skaičius.

Įgyvendintų programų skaičius

Palangos miesto savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T2-119
patvirtintame Palangos miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos
2006–2012 metų bendrame plane numatytas mokytojų perkvalifikavimas ir kompetencijų
(kompiuterinis raštingumas, kalbų mokymas, buhalterija) plėtimas.

vnt.

Įgyvendintų programų / mokymų skaičius. Mokytojai, dalyvavę neformaliojo
švietimo programose, gauna pažymėjimus.

Programoje dalyvavusių mokytojų skaičius

Palangos miesto savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T2-119
patvirtintame Palangos miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos
2006–2012 metų bendrame plane numatytas neformalus suaugusiųjų švietimas, priemonės
parenkamos pagal mokytojų poreikius.

žm. sk.

Programoje dalyvavusių mokytojų skaičius. Mokytojai, dalyvavę neformaliojo
švietimo programose, gauna pažymėjimus.

Sutvarkytos patalpos

Visiškai sutvarkytos ir tinkamai paruoštos darbo patalpos.

vnt.

Sutvarkytos patalpos priimamos pagal darbų priėmimo-perdavimo aktus.

Parengtos veiklos programos

Dienos centrą būtina steigti vadovaujantis LR vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros
įstatymu (Žin., 2007, Nr. 80-3214). ki 2008 m. birželio m. Švietimo skyrius parengia
Tarybos sprendimo projektą, kuriuo pritariama Centro įkūrimui, Centras pradeda veikti
nuo 2008 m. rugsėjo 1 d.

vnt.

Parengtos veiklos programos, patvirtintos Tarybos sprendimu.

Įsteigti etatai

Būtinas darbuotojų skaičius, užtikrinantis efektyvią Centro veiklą.

vnt.

Priėmus Tarybos sprendimą steigiami etatai (1-2) naujai įkuriamoje biudžetinėje
įstaigoje arba reorganizuotoje biudžetinėje įstaigoje „Palangos moksleivių klubas".
Įsteigtus etatus parodo sudarytos darbo sutartys.

Vykdomų programų skaičius

Programos, skirtos plėtoti vaikų pažinimo, saviraiškos, lavinimosi galimybes: vaikų
socializacijos programa; psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programa; gabių
vaikų ir jaunimo ugdymo programa; pilietinio ir tautinio ugdymo programa.

vnt.

Vykdomų programų skaičius. Saviraiškos programai vykdyti vadovaujamasi 2007 m.
balandžio 27 d. Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-278 „Dėl 2007 m.
Švietimo kokybės bendrojo lavinimo modernizavimo ir moderniosios ugdymosi
aplinkos užtikrinimo programos (Nr. 09). 02.01 uždavinio priemonių finansavimo
tvarkos patvirtinimo", įsakymas kasmet atnaujinamas.

Vykdomų olimpiadų ir konkursų skaičius

Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro direktoriaus 2007 m. lapkričio
7 d. įsakymu Nr. R1-239 patvirtintas Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir
kitų renginių grafikas. Renginiai, skirti dalyko arba veiklos srities gabiausiems
savivaldybės mokyklų mokiniams reitinguoti arba atrinkti.

vnt.

Vykdomų olimpiadų ir konkursų skaičius.

Mokyklų meninių, švenčių ir sportinių renginių
skaičius

Mokyklos kiekvienais metais organizuoja miesto, respublikinius ir tarptautinius renginius.
Pvz.: alternatyvios mados respublikinis renginys „Banga"; respublikinis renginys
„Poezijos ruduo" ir t.t.

vnt.

Mokyklų meninių, švenčių ir sportinių renginių skaičius. Mokyklų direktorių
įsakymai dėl renginių organizavimo.

Suaugusiųjų neformaliojo švietimo programų
įgyvendinimas

Vaiko užimtumo dienos centro įkūrimas ir veiklos
palaikymas

Mokinių saviraiškos, socializacijos programų,
1.1.1.4 olimpiadų, varžybų ir kt. renginių organizavimas ir
vykdymas
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1.1.1.5

Mokyklų vadovų atestacijos, kvalifikacijos ir
mokytojų iniciatyvų skatinimas

1.1.1.6 Mokinių pavežėjimo organizavimas

1.1.1.7 Mokinių maitinimo organizavimas

2005 m. liepos 21 d. švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-1521 patvirtinti
Atestuotų vadovų nuo visų vadovų skaičiaus santykis vadovų atestacijos nuostatai, kuriuose teigiama, kad 5 ir daugiau metų turintys vadovo
stažą mokytojai privalo būti atestuojami iki 2008 m. gruodžio 31 d.

Priemonių skaičius

Priemonės, skirtos skatinti mokytojų iniciatyvas (pvz. knygos; padėkos raštai; mokytojų
dienos šventė).

Pavežamų mokinių skaičius

Tarybos sprendimu (2002 m. spalio 31 d. sprendimas Nr. 166) nustatyta kaime gyvenančių
moksleivių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarka. Bendrojo lavinimo mokyklų bei
papildomo ugdymo įstaigų moksleiviams, gyvenantiems kaime, kompensuojamos visos
važiavimo į mokyklą, į papildomo ugdymo įstaigą ir atgal išlaidos.

Mokyklose maitinamų mokinių skaičius

Jaunųjų policijos rėmėjų skaičius

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas. Tarybos 2006 m. gruodžio
12 d. sprendimas Nr. T2-334 „Dėl kreipimosi dėl socialinės paramos, nemokamo mokinių
maitinimo ir mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis tvarkos“. Tvarka reglamentuoja
kreipimosi dėl socialinės paramos skyrimo mokiniams tvarką, socialinės paramos teikimo
sąlygas. Mokiniams Savivaldybėje teikiama ši socialinė parama: mokinių nemokamas
maitinimas (pietūs, pusryčiai, maitinimas mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros
poilsio stovyklose).

Pilietiškumo ugdymas jaunimo tarpe, bendradarbiavimo su policija skatinimas.

Valkataujančių vaikų, kuriems suteikta pagalba l. d. LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija.
„Ąžuoliuke", skaičius
Suteikti pagalbą pasiklydusiems, iš namų pabėgusiems vaikams.
1.1.1.8 0

vnt.

Administracijos direktoriaus 2007 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. A1-858 „Dėl
Palangos miesto savivaldybės mokyklų vadovų atestacijos“ nustatyta, kokie vadovai
ir kada turi būti atestuojami. Administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma Vadovų
atestacijos komisija, kuri, atestavusi mokyklų vadovus, išduoda pažymėjimą.
Atestuotų vadovų nuo visų vadovų skaičiaus santykis.

vnt.

Priemonių skaičius.

žm.sk.

Sutartis dėl nemokamo moksleivių pavėžėjimo su vežėju. Švietimo skyriaus
informacija apie pavežamų mokinių skaičių.

žm. sk.

Administracijos Socialinės rūpybos skyrius priima sprendimą dėl socialinės paramos
mokiniams skyrimo, mokyklos vadovas direktorius nemokamą maitinimą įformina
įsakymu. Mokyklos vykdo nemokamo mokinių maitinimo apskaitą ir atsiskaito apie
lėšų panaudojimą Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu
nustatyta tvarka, teikia ataskaitas kas mėnesį Socialinės rūpybos skyriui.

žm. sk.

Jaunųjų policijos rėmėjų skaičius.

žm.sk.

Valkataujančių vaikų, kuriems suteikta pagalba l. d. „Ąžuoliuke", skaičius
fiksuojamas pagal įstaigoje vedamą valkataujančių vaikų iš kitų Lietuvos miestų
apskaitą (žiniaraštį).

Mokyklų, kurioms pravesta prevencinė priemonė
„Temidė“, skaičius

Teisinių žinių gilinimas, pilietiškumo ugdymas moksleivių tarpe.

vnt.

Mokyklų, kurioms pravesta prevencinė priemonė „Temidė“, skaičius.

Mokyklų, kurioms pravesta prevencinė priemonė
„Šviesoforas“, skaičius

Moksleivių supažindinimas su Kelių eismo taisyklėmis, saugaus eismo mokymas.

vnt.

Mokyklų, kurioms pravesta prevencinė priemonė „Šviesoforas“, skaičius.

Socialinių paslaugų gavėjų skaičius

LR socialinių paslaugų įstatymas nustato, kokie asmenys gali gauti socialines paslaugas.

Socialinių paslaugų rūšių skaičius

Socialinių paslaugų rūšis apibrėžia socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m.
balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 patvirtintas Socialinių paslaugų katalogas.

Parengtos techninės dokumentacijos mišriam
socialinių paslaugų centrui įkurti skaičius

Yra parengta galimybių studija, 2008 m. bus teikiama paraiška ES fondams techniniam
projektui parengti, 2009-2010 m. bus parengtas techninis projektas, 2010 m. teikiama
paraiška ES fondams darbams finansuoti. Darbų kaina nustatyta galimybių studijoje.

vnt.

1.1.2.2 Socialinių išmokų, pašalpų skyrimas ir mokėjimas

Socialinių išmokų gavėjų skaičius

LR piniginių socialinių paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems
asmenims įstatymas ir LR išmokų vaikams įstatymas. LR valstybinių šalpos išmokų
įstatymas nustato socialinių išmokų ir pašalpų gavėjus.

žm.sk.

1.1.3.1 Paramos teikimas jaunimo projektinei veiklai

Įgyvendintų projektų skaičius

LR jaunimo politikos pagrindų įstatymas. LR vietos savivaldos įstatymas. Palangos
miesto jaunimo politikos koncepcija (Tarybos 2006 m. spalio 6 d. sprendimas Nr. T2-236).
Palangos miesto jaunimo iniaciatyvų skatinimas projektinei veiklai, pvz.: spektaklis,
ekstremalaus sporto varžybos, suorganizuota šventė mamoms „Dovana motinai", „Žmogus
gelmė, o širdis jo bedugnė" (Palangos šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresėlės ateitininkų kuopa).

vnt.

Tarybos sprendimas 2006 m. spalio 6 d. Nr. T2-237 „Dėl Palangos miesto jaunimo
politikos koncepcijos įgyvendinimo programos jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų
finansavimo konkursų nuostatų tvirtinimo". Direktoriaus įsakymu tvirtinama
komisija, atrenkanti projektus. Direktoriaus įsakymu tvirtinamas projektų sąrašas ir
finansavimas. Įgyvendintų projektų skaičius.

Organizuotų / dalyvautų renginių skaičius

LR Jaunimo politikos pagrindų įstatymas. LR Vietos savivaldos įstatymas. Palangos
miesto jaunimo politikos koncepcija (Tarybos sprendimas 2006 m. spalio 6 d. Nr. T2-236).
Tarybos sprendimas 2007 m. kovo 1 d. Nr. T2-35 "Dėl Palangos miesto savivaldybės
jaunimo reikalų nuostatų tvirtinimo". Mokymų, seminarų, konferencijų jaunimui
aktualiomis temomis išlaidų kompensavimas.

vnt.

Jaunimo reikalų tarybos siūlymu parenkami dalyviai, sprendimas protokoluojamas.
Organizuotų / dalyvautų renginių skaičius.

1.1.2.1 Socialinių paslaugų teikimo užtikrinimas

1.1.3.2

Jaunimo mokymo, seminarų, konferencijų išlaidų
kompensavimas

žm.sk.

%

Socialinių paslaugų gavėjų skaičius. Duomenys iš respublikinės programos SPIS
(socialinės paramos informacinė sistema).
Apskaičiuojamas suteiktų socialinių paslaugų rūšių procentinis augimas. Duomenys
iš respublikinės programos SPIS (Socialinės paramos informacinė sistema).

Parengta techninė dokumentacija mišriam socialinių paslaugų centrui įkurti. Paslaugų
priėmimo-perdavimo aktas.

Socialinių išmokų gavėjų skaičius. Duomenys iš respublikinės programos SPIS
(socialinės paramos informacinė sistema).
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1.1.3.3

Jaunimo organizacijų tarpmiestinio
bendradarbiavimo skatinimas

Bendradarbiavimo renginių skaičius

LR jaunimo politikos pagrindų įstatymas. LR vietos savivaldos įstatymas. Jaunimo
organizacijų atstovų išvykų į kitus miestus susipažinti su jaunimo veikla skatinimas. 2008
metais pagal Regioninės tarybos nutarimą kiekviena Klaipėdos apskrities savivaldybė turi
skirti po 4000 Lt, taip pat planuojama atvykstančioms grupėms priėmimo išlaidoms skirti
4000 Lt.

vnt.

Jaunimo reikalų tarybos sprendimo protokolas. Bendradarbiavimo renginių skaičius.

1.1.3.4

Naujų jaunimo organizacijų steigimo skatinimas,
miesto jaunimo veiklos

Naujai įsikūrusių organizacijų bei viešinimo apie
jaunimo veiklą skaičius

LR jaunimo politikos pagrindų įstatymas. LR vietos savivaldos įstatymas. Naujų jaunimo
organizacijų steigimo skatinimas ir informacijos apie tai sklaida.

vnt.

Ruošiama tvarka, kuri bus tvirtinama Direktoriaus įsakymu. Jaunimo reikalų tarybos
sprendimo protokolas. Naujai įsikūrusių grupių skaičius.

Varžybų / dalyvių skaičius

Aukšto meistriškumo (respublikinės, tarptautinės reikšmės) parodomųjų varžybų
vykdymas. Organizuoja respublikos sporto federacijos.

vnt.

Varžybų / dalyvių skaičius (varžybų protokolų duomenys).

Visas sporto aikšteles sudaro 8173 m2. Kiekvienais metais aikšteles reikia prižiūrėti.
Sporto mokyklos viešųjų pirkimų komisija nustato, kokias aikšteles reikia rekonstruoti.

m2

Skaičiuojamas sutvarkytų aikštelių plotas pagal darbų priėmimo-perdavimo aktus.

vnt.

Varžybų skaičius

1.1.4.1 Sporto rėmimas ir renginių organizavimas

1.1.4.2

Viešo naudojimo krepšinio aikštelių rekonstrukcija ir Krepšinio aikštelių asfalto dangos užklotas /
priežiūra
prižiūrimas plotas

Palangos krepšinio klubo „Naglis-Adakris“ pasiruošimo (treniruočių) ir varžybų vykdymo
išlaidų dalinis finansavimas.

1.1.4.3 Aukšto meistriškumo varžybų vykdymas

Varžybų skaičius

1.1.5.1 Sveiko gyvenimo būdo skatinimas

Suplanuotų sveiko gyvenimo būdo propagavimo
veiksmų įgyvendinimas

LR Sveikatos sistemos įstatymas. LR Visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo)
įstatymas. LR Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas. LR
Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas. Valstybės prioritetinėmis paskelbtų sričių
profilaktikos projektai, taip pat Palangos bendruomenės pateikti sveikatos projektai ir
veiklos.

%

Projektai vertinami vadovaujantis Tarybos 2004 m. spalio 7 d. sprendimu Nr. 235,
atsižvelgiant į Administracijos direktoriaus įsakymą 2007 m. lapkričio 19 d. Nr. A11054. Įvairiuose sveikatos projektuose numatyti sveikos gyvensenos propagavimo
veiksmai (renginiai, informaciniai leidiniai ir pan.) skaičiuojami bendrai ir
apskaičiuojamas įgyvendinimo procentas.

1.1.5.2 Sveikatos rodiklių stebėsena

Sveikatos rodiklių stebėsenos plano įgyvendinimas

Sudaroma visuomenės sveikatos stebėsenos programa. Stebėsenos būtinumą numato LR
visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas.

%

Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Palangos filialas, Palangos miesto pirminės
asmens sveikatos priežiūros centras, Bendrosios praktikos gydytojo kabinetas,
Visuomenės sveikatos specialistai mokyklose teikia ataskaitas dėl monitoringo. Dėl
rodiklių gausos pasirenkami aktualiausi Palangos miestui rodikliai. Nuo pasirinkto
stebėti rodiklių skaičiaus skaičiuojamas procentas, kiek rodiklių stebima.

1.1.5.3 Sveikatos paslaugų prieinamumo gerinimas

Finansuojamų ir teikiamų sveikatos paslaugų skaičius

Paslaugų, už kurias teisės aktų nustatyta tvarka moka valstybė arba jos remiama
Savivaldybė, skaičius.

Asmenų, dirbančių viešuosius darbus, skaičius

Darbo rinkos politikos priemonių bei gyventojų užimtumo programų įgyvendinimas.

žm.sk.

Asmenų, dirbančių viešuosius darbus / dalyvaujančių gyventojų užimtumo
programoje, skaičius.

Asmenų, dalyvaujančių NVO veikloje, skaičius

Visuomeninių organizacijų, viešųjų įstaigų ir kt. socialiniai projektai, finansuojami
Savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T2-67 nustatyta tvarka pagal
konkurso būdu atrinktus projektus.

žm.sk.

Apskaičiuojamas vidutinis metinis asmenų, dalyvaujančių projektų veikloje, skaičius.

Finansuojamų socialinių projektų skaičius

Savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T2-67 patvirtintoje tvarkoje
nustatyta, kad sprendimą dėl socialinių projektų finansavimo, atsižvelgdamas į Socialinių
projektų atrankos komisijos siūlymus, priima Savivaldybės administracijos direktorius.

vnt.

Sumuojami projektai, kuriems skirtas finansavimas.

1.1.6.1

Darbo rinkos politikos bei gyventojų užimtumo
įgyvendinimas

vnt.

Finansuojamų ir teikiamų sveikatos paslaugų skaičius.

1.1.6.2 Socialinių projektų finansavimas

1.1.7.1

Renginių socialiai remtinų šeimų vaikams
organizavimas

Renginiuose dalyvavusių socialiai remtinų vaikų
skaičius

LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija. Bus
sudaryta galimybė socialiai remtinų šeimų vaikams nemokamai lankytis koncertuose,
pramoginiuose renginiuose, organizuojamos šventinės popietės, siekiant įtraukti kuo
didesnį skaičių vaikų.

vnt.

Renginiuose dalyvaujantys socialiai remtini vaikai parenkami vadovaujantis Vaiko
teisių apsaugos tarnybos vedama Socialinės rizikos šeimų apskaita. Skaičiuojami
renginiuose dalyvavę vaikai.

1.1.7.2

Metodinės, švietėjiškos pagalbos teikimas
prevenciniam darbui su vaikais

Išleistų lankstinukų, bukletų skaičius

LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija.
Metodinė, švietėjiška pagalba soc. rizikos šeimoms - išleidžiami lankstinukai, bukletai.

vnt.

Išleistų lankstinukų, bukletų skaičius fiksuojamas darbų priėmimo-perdavimo
aktuose.

1.1.7.3

Socialiai remtinų šeimų vaikų vasaros poilsio
organizavimas

LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija.
Užimtų socialiai remtinų vaikų skaičius vasaros metu Socialiai remtinų šeimų vaikų iki 14 metų užimtumui suorganizuotas vaikų poilsis vasaros
stovykloje.

žm.sk.

Užimtų vasaros metu socialiai remtinų vaikų skaičius fiksuojamas pagal poilsio
kelialapių, įgytų viešųjų pirkimų būdu, skaičių.

1.1.8.2 Miesto kapinių statyba

Atliktų darbų procentas

Palangos miesto kapinių išplėtimo Vytauto g. 176C, Palanga, projektas, kuriame numatyta,
kad bus suformuoti 805 kapaviečių sklypai.

%

Atliktų darbų procentas, fiksuojama vadovaujantis darbų priėmimo-perdavimo aktais.

1.2.1.1 Lopšelių-darželių projektavimas ir rekonstravimas

Atliktų darbų procentas

LR statybos įstatymas. Lopšelių-darželių rekonstrukcija (sienų apšiltinimas, stogo
rekonstrukcija, langų keitimas, žaibosauga).

%

Atliktų darbų procentas, fiksuojama vadovaujantis darbų priėmimo-perdavimo aktais.

1.2.1.2 Bendrojo lavinimo įstaigų rekonstravimas

Atliktų darbų procentas

LR statybos įstatymas. Mokyklų rekonstrukcija.

%

Atliktų darbų procentas, fiksuojama vadovaujantis darbų priėmimo-perdavimo aktais.
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1.2.1.3

Neformaliojo švietimo ugdymo įstaigų projektavimas
Atliktų darbų procentas
ir rekonstravimas

LR statybos įstatymas. Neformaliojo švietimo ugdymo įstaigų rekonstrukcija (sienų
apšiltinimas, stogo renovacija, langų keitimas, žaibosauga).

Suremontuotas plotas lopšeliuose-darželiuose
Suremontuotas plotas bendrojo lavinimo įstaigose
1.2.1.4 Švietimo įstaigų remonto darbų organizavimas

LR statybos įstatymas. Atlikti einamojo remonto darbai. Tai sienų, lubų, grindų remontas,
šviestuvų pakeitimas ir elektros instaliacijos atnaujinimas bei kt.

Suremontuotas plotas papildomojo ugdymo įstaigose

%

Atliktų darbų procentas, fiksuojama vadovaujantis darbų priėmimo-perdavimo aktais.

m2

Suremontuotas plotas lopšeliuse - darželiuose, fiksuojama vadovaujantis darbų
priėmimo-perdavimo aktais.

m2

Suremontuotas plotas bendrojo lavinimo įstaigose, fiksuojama vadovaujantis darbų
priėmimo-perdavimo aktais.

m2

Suremontuotas plotas papildomojo ugdymo įstaigose, fiksuojama vadovaujantis darbų
priėmimo-perdavimo aktais.

vnt.

Lifto įrengimas, fiksuojama pagal darbų priėmimo-perdavimo aktą.

Lifto įrengimas

Planuojama įrengti liftą Senojoje gimnazijoje, siekiant užtikrinti mokymosi sąlygas
neįgaliesiems vaikams.

Planuoto įsigyti ir įsigyto inventoriaus santykis
procentais

Virtuvių įrangos, priešgaisrinės sistemos ir inventoriaus, apšvietimo sistemų atnaujinimas,
buitinių ir sanitarinių-higieninių priemonių įsigijimas.

Naujai įsigytų kompiuterių ir kitos technikos skaičius

Vienos mokyklos kompiuterizavimas - tai aprūpinimas technika, sutvarkyti kabinetai,
įsigyjami nauji kompiuteriai darbui su mokinių duomenų bazėmis.

vnt.

Planuoto įsigyti ir įsigyto inventoriaus santykis
procentais

Naujai nupirkti mokykliniai baldai, inventorius. Darželiuose - lovos, patalynė, kėdės,
stalai, spintos, žaislai.

%

Įrengta mokyklos sporto aikštelė

2008 metais parengtas Palangos Šventosios pagrindinės mokyklos sporto aikštelės
techninis projektas bei pateikta paraiška Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos
finansinių mechanizmų paramai gauti. Planuojama 2009-2010 metų laikotarpiu įrengti
Palangos Šventosios pagrindinės mokyklos sporto aikštelę.

vnt.

Įrengta mokyklos sporto aikštelė

Ugdymo įstaigų, kuriose įdiegta programinė įranga,
skaičius

Siekiama visoms mokymo įstaigoms įdiegti modernią programinę įrangą.

vnt.

Ugdymo įstaigų, kuriose įdiegta programinė įranga, skaičius, fiksuojama pagal
įsigytos įrangos aktus.

Įdiegtos programinės įrangos skaičius

Norima įdiegti buhalterinę programą, elektroninį dienyną ir papildomus internetinius
taškus.

vnt.

Įdiegtos programinės įrangos skaičius.

1.2.1.8 Technologijų (bendrojo lavinimo) programų plėtra

Mokyklų, pasirinkusių naujas technologijų
programas, skaičius

Plėsti technologinių programų įvairovę (pvz.: dizainas, foto ir pan.). Orientuoti vaikus į
profesinį mokymą.

vnt.

Mokyklų, pasirinkusių naujas technologijų programas, skaičius.

1.2.1.9 Mokinių saugumo užtikrinimas

Sutvarkytų teritorijų procentas

Lietuvos higienos normos HN21:2005 „Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos
saugos reikalavimai" ir Mokyklų nuostatai įgalina užtikrinti mokinių saugumą. Aptvertos
ir sutvarkytos mokyklų teritorijos, įrengtas teritorijos stebėjimas vaizdo kameromis.

%

Numatytų darbų atlikimo procentas. Darbai įforminami darbų priėmimo-perdavimo
aktais.

Atliktų darbų procentas

Planuojama remontuoti Globos namų stogą, šildymo sistemą, langus .

%

Atliktų darbų procentas, fiksuojama vadovaujantis darbų priėmimo-perdavimo aktais.

%

Planuoto įsigyti ir įsigyto materialinio turto santykis procentais.

1.2.1.5

Švietimo įstaigų ūkinio ir kt. inventoriaus
atnaujinimas

Mokyklų ugdymo aplinkos gerinimas ir materialinės
1.2.1.6
bazės turtinimas

1.2.1.7 Programinės įrangos įdiegimas ugdymo įstaigose

1.2.2.1 Socialinių paslaugų įstaigų veiklos sąlygų gerinimas

Planuoto įsigyti ir įsigyto ilgalaikio materialinio turto Planuojama įsigyti perkėlimo sistemą (globos namuose, asmenims su sunkia negalia);
santykis procentais
funkcines lovas, svarstykles, kompiuterinę įrangą.

%

Planuoto įsigyti ir įsigyto inventoriaus santykis procentais, fiksuojamas pagal prekių
įsigijimo aktus.
Naujai įsigytų kompiuterių ir kitos technikos skaičius, fiksuojama pagal įrangos
įsigijimo aktus.
Planuoto įsigyti ir įsigyto inventoriaus santykis procentais, fiksuojamas pagal įsigyto
inventolriaus aktus.

1.2.2.2

Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centro
Įstaigos renovacijos įgyvendinimas
rekonstrukcija

2008 m. sudaromas Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centro (PASPC)
rekonstrukcijos planas ir reikiamos išlaidos.

%

Planas sudaromas numatant visus veiksmus, reikiamus renovacijai, jų įvykdymas
vertinamas procentais nuo to kas suplanuota.

1.2.2.3

Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centro
2008 m. sudaromas Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centro (PASPC)
Medicinos įrangos atnaujinimo plano įgyvendinimas
medicininės įrangos modernizavimas
įrangos atnaujinimo planas ir reikiamos išlaidos.

%

Planas sudaromas numatant, kokia medicinos įranga turi būti atnaujinta ir nupirkta,
kad sveikatos paslaugos būtų prieinamesnės ir kokybiškesnės. Įvykdymas vertinamas
procentais nuo to, kas suplanuota.

1.2.2.5

Palangos botanikos parko materialinės bazės
atnaujinimas

Planuoto įsigyti ir įsigyto ilgalaikio materialinio turto Planuojama įsigyti krovininį lengvąjį automobilį, taip pat mokamas lizingas už jau įsigytą
santykis procentais
techniką.

%

Planuoto įsigyti ir įsigyto materialinio turto santykis procentais, skaičiuojama pagal
sąskaitas-faktūras.

Numatoma įsigyti apie 80-90 lentynų Viešajai bibliotekai. Tai pagerins estetinį bibliotekos
Planuoto įsigyti ir įsigyto ilgalaikio materialinio turto
vaizdą, taip pat numatoma įsigyti aprangą ir instrumentus Palangos saviveiklos
santykis procentais
kolektyvams.

%

Planuoto įsigyti ir įsigyto materialinio turto santykis procentais, skaičiuojama pagal
sąskaitas-faktūras.

Planuoto įsigyti ir įsigyto inventoriaus santykis
procentais

Kiekviena iš biudžetinių įstaigų pagal reikmes numato įsigyti inventorių.

%

Planuoto įsigyti ir įsigyto inventoriaus santykis procentais, skaičiuojama pagal
sąskaitas-faktūras.

Planuoto įsigyti ir įsigyto inventoriaus santykis
procentais

Įrengimai eismo pažeidimų fiksavimui, įvykio vietos įrodomosios medžiagos fiksavimui,
nusikalstamų veikų prevencijai.

%

Planuoto įsigyti ir įsigyto inventoriaus santykis procentais, skaičiuojama pagal
sąskaitas faktūras.

Sutvarkytų nekilnojamo kultūros paveldo objektų
skaičius / paženklintų istorinių vietų skaičius

Pateikiama ES paraiška vilos „Anapilis" restauravimo priešprojektiniams tyrimams,
galimybių studijai ir techniniam projektui parengti, dokumentacija rengiama 2009-2010 m.
Kaina apskaičiuota pagal pateiktą preliminarų komercinį pasiūlymą. Švč. Mergelės
Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios stogo ir fasado sutvarkymas bei pritaikymas
bendruomenės reikmėms.

1.2.2.6 Sąlygų kultūrinei veiklai gerinimas

1.2.2.7

2.1.1.1

Palangos miesto policijos komisariato materialinės
bazės gerinimas

Nekilnojamo kultūros paveldo objektų sutvarkymas ir
istorinių vietų ženklinimas

vnt.

Parengtos techninės dokumentacijos skaičius nustatomas pagal paslaugų priėmimoperdavimo aktus. Sutvarkytų nekilnojamo kultūros paveldo objektų skaičius
nustatomas pagal darbų priėmimo-perdavimo aktus.

2.1.1.1

Nekilnojamo kultūros paveldo objektų sutvarkymas ir
istorinių vietų ženklinimas
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NKP vertinimo tarybos posėdžių skaičius / Tyrimų
skaičius

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba rinksis 4 kartus į metus: kartą į ketvirtį.
Apmokamas tarybos narių darbas. Bus užsakyti 5 kultūros vertybių istoriniai ir fiziniai
tyrimai, jų teritorijų bei apsaugos zonų ir pozonių nustatymai

vnt.

NKP vertinimo tarybos posėdžių skaičius nustatomas pagal posėdžių protokolus /
Kultūros vertybių istoriniai ir fiziniai tyrimai nustatomi pagal darbų priėmimoperdavimo aktus.

2.1.1.2 Sudaryti sąlygas lankyti kultūros objektus***

Šildomas kultūros objektas

Palangos miesto Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčios šildymo užtikrinimas.

vnt.

Šildomas kultūros objektas, fiksuojama pagal sąskaitas faktūras.

2.1.1.3 Palangos botanikos parko tvarkymas***

Sutvarkytas Botanikos parko plotas

Biudžetinė įstaiga „Botanikos parkas" prižiūri 103 ha teritoriją. SB lėšų reikia Botanikos
parko išlaikymui, daigai įsigyjami iš SP lėšų.

ha

Darbų priėmimo-perdavimo aktai parodo sutvarkytos teritorijos plotą ir atliktų darbų
kiekį.

Likviduotų ypatingų ekologinių situacijų bei
padarinių skaičius

Likviduojamos ypatingos ekologinės situacijos bei padariniai, pašalinami taršos šaltiniai.

vnt.

Per metus likviduotos ypatingos ekologinės situacijos bei padariniai.

Atliktų savivaldybės aplinkos monitoringo tyrimų
skaičius

Vykdomi aplinkos tyrimai pagal parengtą aplinkos monitoringo programą.

vnt.

Per metus vykdyti aplinkos tyrimai.

Atkurtų želdinių skaičius bendros paskirties
teritorijose

Sodinami želdiniai (medžiai ir krūmai), finansuojamos kitos želdinių apsaugos priemonės.

vnt.

Pasodintų želdinių kiekis.

Sutvarkytų užterštų teritorijų plotas

Sutvarkomos atliekomis užterštos ir apleistos teritorijos, panaikinti nelegalūs sąvartynai.

m2

Sutvarkytų užterštų teritorijų plotas.

Želdynų ir želdinių inventorizuotas plotas

Pagal LR želdynų įstatymą privaloma įvertinti želdynų ir želdinių kokybinę ir keikybinę
būklę, numatyti jų apsaugos, naudojimo ir atkūrimo priemones, sukurti želdynių apskaitos
bazę inventorizuoti želdinius

ha

Želdynų ir želdinių inventorizuotas plotas

vnt.

Atliktų želdynų žemės sklypų kadastrinių matavimų skaičius

2.1.2.1

Aplinkai padarytos žalos kompensavimas, aplinkos
teršimo šaltinių pašalinimas

Atliktų želdynų žemės sklypų kadastrinių matavimų Parengiami skverų bei želdynų žemės sklypų ribų planai, o žemės sklypai, atlikus
skaičius
matavimus, įrašomi į nekilnojamajo turto kadastrą.

2.1.2.2

Priemonių, numatytų LR medžioklės įstatyme,
rėmimas

Sunaikintų plėšrūnų skaičius

Vykdomas laukinių plėšrūnų (lapių ir mangutų), bebrų gausos reguliavimas - vykdoma
priemonė numatyta LR medžioklės įstatyme ir gali būti finansuojama programos lėšomis.

vnt.

Per metus sunaikinti plėšrūnai.

Paremtų nevyriausybinių organizacijų skaičius

Remiamos nevyriausybinės visuomeninės aplinkosauginės organizacijos (NVO): Lietuvos
gyvūnų globos draugijos Palangos skyrius; Klaipėdos aukštaskraidžių balandžių augintojų
klubas; Lietuvai pagrąžinti draugija; Žemaičių draugija ir kt.

vnt.

Per metus paremtos NVO.

Prižiūrimų laukinių gyvūnų skaičius

Išlaikoma Palangos miesto botanikos parko direkcijos įsteigta laukinių paukščių
prieglauda.

vnt.

Prižiūrimi laukiniai gyvūnai.

Prenumeratorių (švietimo įstaigų) skaičius

Prenumeruojama gamtosauginė spauda miesto mokykloms ir darželiams. Pvz.: Žaliasis
pasaulis; Tėviškės gamta; Žalioji Lietuva.

vnt.

Prenumeratorių (švietimo įstaigų) skaičius.

Suorganizuotų renginių, priemonių, tyrimų skaičius

Finansuojamos įvairios aplinkosauginės priemonės, aplinkosauginiai renginiai, talkos,
moksliniai tyrimai, akcijos miesto bendruomenei.

vnt.

Suorganizuotų renginių, priemonių, tyrimų skaičius.

2.1.2.3 Kitų aplinkos apsaugos priemonių vykdymas

2.1.2.4

Savivaldybės sveikatos apsaugos rėmimo
specialiosios programos lėšų paskirstymas

Lėšų įsisavinimo procentas

Savivaldybės sveikatos apsaugos rėmimo specialiajai programai turi būti skirta 20
procentų specialiosios programos lėšų

2.2.1.1

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialiojo
plano parengimas

Parengtas specialusis planas

Specialusis planas, kuriame nustatomos geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtros kryptys.

2.2.1.2

Nuotekų šalinimo, vandens tiekimo sistemų plėtimas Įrengtų / renovuotų nuotekų šalinimo, vandens
ir renovavimas
tiekimo sistemų skaičius

2.2.2.1 Paviršinių vandens telkinių valymas
2.2.2.2

Lietaus nuotekų infrastruktūros specialiojo plano
rengimas

2.2.2.3

Polderių techninio darbo projekto parengimas ir
statyba

Išvalyto paviršinio vandens (Ražės bei Šventosios
upės) plotas

Lėšų įsisavinimo procentas

vnt.

Parengtas specialusis planas, fiksuojama pagl paslaugų priėmimo-perdavimo aktus.

vnt.

Įrengtų / renovuotų nuotekų šalinimo, vandens tiekimo sistemų skaičius

ha

Šventosios upės paviršinio vandens išvalytas plotas

Parengtas specialusis planas

Specialusis planas, kuriame nustatomos lietaus nuotekų infrastruktūros plėtros kryptys.

vnt.

Parengtas specialusis planas, fiksuojama pagl paslaugų priėmimo-perdavimo aktus.

Parengtas projektas

Kunigiškių kvartalui parengiamas techninis projektas.

vnt.

Parengtas projektas, fiksuojama pagal paslaugų priėmimo-perdavimo aktą.

Atliktų darbų procentas

Polderiu vadinama žema teritorija, nuo nuolatinio ar periodinio užliejimo apsaugota
pylimais, nusausinta (dažniausiai mechaniniu būdu) ir sukultūrinta.

%

Atliktų darbų procentas pagal planą, fiksuojama pagal darbų priėmimo-perdavimo
aktus.

Melioracijos tinklų priežiūra

Valstybės biudžetas specialiąja tiksline dotacija remia melioracijos tinklų priežiūrą.

ha

Nusausintas plotas, fiksuojama pagal darbų priėmimo-perdavimo aktus.

Melioracijos įrenginių remontas ir rekonstrukcija

Valstybės biudžetas specialiąja tiksline dotacija remia melioracijos įrenginių remontą ir
rekonstrukciją.

km

Išvalytų griovių ilgis kilometrais, fiksuojama pagal darbų priėmimo-perdavimo aktus.

Ištirtų šachtinių šulinių skaičius

LR geriamojo vandens įstatymas. Atliktų tyrimų skaičius pagal Palangos miesto PASPĮ
duomenis bei Palangos miesto gyventojų prašymus.

vnt.

Atliktų tyrimų skaičius pagal Palangos miesto PASPĮ duomenis bei Palangos miesto
gyventojų prašymus.

2.2.2.4 Paviršinio, lietaus nuotekų infrastruktūros plėtojimas

2.2.2.5 Šachtinių šulinių vandens ištyrimas*

%

2.2.2.6 Paplūdimių vandens ištyrimas vasaros sezono metu* Planinių tyrimų įvykdymas

Lietuvos higienos norma HN 92:1999 „Paplūdimiai ir jų maudyklos". Tyrimai vykdomi 6
taškuose ir turi būti tiriami kas 2 savaites per visą vasaros sezoną.

%

Viešojo pirkimo būdu išrinkta įmonė atlieka tyrimus ir pateikia ataskaitą. Atliktų
tyrimų skaičius lyginamas su planuotu ir apskaičiuojamas procentas.
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2.2.3.1 Kultūros įstaigų pastatų ir patalpų remontas*

Atliktų darbų procentas

Kiekviena iš biudžetinių įstaigų pagal reikmes numato, kokias patalpas būtina remontuoti.

%

Atliktų darbų procentas, fiksuojama pagal darbų priėmimo-perdavimo aktus.

2.2.3.2 Kultūros įstaigų pastatų rekonstrukcija

Atliktų darbų procentas

Kiekviena iš biudžetinių įstaigų pagal reikmes numato, kokias patalpas būtina rekonstruoti.

Atliktų analizių skaičius

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymas. Įstatyme
reglamentuota, kad Viešąsias paslaugas teikia savivaldybių įsteigti paslaugų teikėjai arba
pagal sudarytas sutartis kiti viešai pasirenkami fiziniai ar juridiniai asmenys. Siekiant
efektyviai atstovauti savivaldybės interesus savivaldybės kontroliuojamose įmonėse
neišvengiamai atsiranda situacijų, kurių metu būtina samdyti išorės ekspertus, įmones ar
organizacijas, kurios gebėtų kompetentingai ir objektyviai suteikti reikiamą paslaugą, t.y.
atlikti analizę, nepriklausomą auditą, galimybių studiją ir pan.

vnt.

Sumuojamas atliktų analizių skaičius

2.2.5.1 Triukšmo lygio stebėsena*

Triukšmo lygio vidurkis vasaros sezono metu

LR triukšmo valdymo įstatymas. Triukšmo lygio rodiklių aritmetinis vidurkis 5
triukšmingiausiuose taškuose.

dBA

Triukšmo lygio rodiklių aritmetinis vidurkis 5 triukšmingiausiuose taškuose.Viešojo
pirkimo būdu parinkta įmonė atlieka stebėseną Fir pateikia tyrimų ataskaitą.

2.2.6.1 Daugiabučių namų atnaujinimas ir modernizavimas

Įvertintas renovuojamųjų namų skaičius/ atliktų
energetinių auditų skaičius

2008 m. siekiama suskaičiuoti kiek yra daugiabučių namų pastatytų iki 1993 m., kuriuose
yra sukurtos bendrijos bei kuriems reikalinga renovacija. Suteikti informaciją, kad gali būti
kompensuojama dalis energetinio audito atlikimo išlaidų.

vnt.

Įvertintas renovuojamųjų namų skaičius/ atliktų energetinių auditų skaičius

2.2.6.2 Būsto pritaikymas neįgaliesiems

Neįgaliesiems pritaikytų būstų skaičius

Pritaikomas būstas asmeniui, turinčiam judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų,
pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintą tvarką.

vnt.

Sumuojami neįgaliesiems pritaikyti būstai.

LR teritorijų planavimo įstatymas. 2008 m. planuojama parengti plėtros koncepciją 2
proc., 2009 - 3 proc., 2010 m. - 5 proc. numatytai urbanizuotai teritorijai.

%

Matuojama procentais nuo numatytos urbanizuoti teritorijos.

Atliktų darbų procentas, fiksuojama pagal darbų priėmimo-perdavimo aktus.

2.2.4.1 Gerinti investicijų į šilumos ūkį kontrolę

2.2.4.2

2.2.7.1

Efektyvus savivaldybės interesų atstovavimas
savivaldybės kontroliuojamose įmonėse

Numatytos urbanizuoti teritorijos plėtros koncepcijos Numatytos urbanizuoti teritorijos parengta plėtros
parengimas
koncepcija

2.2.7.2 Teritorijų planavimas

Suplanuotos teritorijos plotas

LR teritorijų planavimo įstatymas. LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį
turtą atkūrimo įstatymas. Pagal Bendrąjį planą planuojamos teritorijos.

ha

Matuojama suplanuota teritorija.

2.2.7.3 Geodeziniai matavimai

Pamatuotų sklypų skaičius

LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas. Apie 90
procentų nuo visų atliktų geodezinių matavimų yra skirti nuosavybės grąžinimui, likusi
dalis geodezinių matavimų atliekami prie savivaldybės objektų bei privačių namų valdų.

vnt.

Skaičiuojami sklypai, kuriems atliekami geodeziniai matavimai.

2.2.7.4 Topografinių nuotraukų atlikimas

Plotas sklypų, kuriems atliktos topografinės
nuotraukos

Topografinės nuotraukos atliekamos tose teritorijose, kuriose numatoma rengti
detaliuosius ar specialiuosius planus. Apie pusė atliekamų darbų skirta teritorijų
nuosavybei atkurti, kita dalis - teritorijoms prie daugiabučių gyvenamųjų namų suplanuoti.

ha

Matuojamas sklypų, kuriems atliktos topografinės nuotraukos, plotas.

2.2.7.5 Daugiabučių kiemų infrastruktūros sutvarkymas

Kiemų dangos atnaujinimas

Bus atnaujintos 7 kiemų dangos (važiuojamoji dalis ir šaligatviai).

m2

Atnaujintų kiemų plotas, fiksuojamas pagal darbų priėmimo-perdavimo aktus.

Valomas teritorijos plotas

Miesto gatvių, priebordiūrinės dalies, šaligatvių valymas.

Išvežtų šiukšlių kiekis

Atliekų ir šiukšlių išvežimas.

Prižiūrėtų želdinių plotas

Gazonų, gėlynų, krūmų, gyvatvorių, medžių priežiūra.

2.2.7.7 Specialiųjų planų parengimas

Parengtų specialiųjų planų skaičius

LR Teritorijų planavimo įstatymas. Planuojama parengti du planus: dėl oro uosto triukšmo
zonos nustatymo ir dėl laikinų prekybos statinių ir įrengimų išdėstymo plano Palangos
miesto centrinėje dalyje bei Šventojoje.

vnt.

Parengtų specialiųjų planų skaičius, fiksuojama pagal paslaugų priėmimo-perdavimo
aktus.

2.2.7.8 Metalinių garažų nukėlimas

Atlikti paruošiamieji darbai metalinių garažų
nukėlimui

Metalinių garažų savininkams numatoma parengti penkis informacinius skelbimus ir
skelbti juos spaudoje, dėl jų nuosavybės nusikėlimo nuo privačios teritorijos.

vnt.

Atlikti paruošiamieji darbai metalinių garažų nukėlimui

2.2.7.9 Sodininkų bendrijų rėmimas

Remiamų bendrijų skaičius

Palangos miesto savivaldybės teritorijoje yra 4 sodininkų bendrijos: ,,Bočiai“, ,,Būtingė“,
,,Darba“, ,,Pavėsis“. Numatyta priemonė suteiks galimybę teikti sodininkų bendrijoms
finansinę paramą prižiūrėti esamus ir statyti naujus bendro naudojimo objektus. Tinkamai
prižiūrint esamus ir statant naujus bendrojo naudojimo objektus ženkliai pagerės sodininkų
bendrijų gyventojų gyvenimo kokybė, sumažės gamtos teršimas.

vnt.

Remiamų bendrijų skaičius

Apšvietimo tinklų rekonstrukcija ir įrengimas

Apšvietimo tinklų rekonstrukcija (gatvės, kiemai).

km

Apšvietimo tinklų rekonstrukcija ir įrengimas, fiksuojama pagal darbų priėmimoperdavimo aktus.

Apšvietimo tinklų automatizavimas bei priežiūra

37 elektros maitinimo punktų sujungimas.

vnt.

Sujungtų elektros maitinimo punktų skaičius, fiksuojama pagal darbų priėmimoperdavimo aktus.

2.2.7.6 Aplinkos tvarkymas

tūkst. m2
m3
tūkst. m2

2.2.8.1 Apšvietimo gerinimas

Valomas teritorijos plotas, fiksuojamas pagal darbų priėmimo-perdavimo aktus.
Išvežtų šiukšlių kiekis, fiksuojamas pagal darbų priėmimo-perdavimo aktus.
Prižiūrėtų želdinių plotas, fiksuojamas pagal darbų priėmimo-perdavimo aktus.
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2.2.8.2 Viešosios tvarkos laikymosi užtikrinimas

2.2.9.1 Oro ir viešųjų vietų dirvožemio stebėsena*
2.3.1.1

Transporto organizavimo ir valdymo specialiojo
plano parengimas

2.3.2.1 Esamų gatvių rekonstravimas

2.3.2.3

Gatvių techninių ir techninių darbo projektų
parengimas

2.3.2.4 Naujų gatvių tiesimas

2.3.2.5

Nusikalstamų veikų skaičiaus mažėjimas

Nusikalstamų veikų skaičiaus mažėjimas.

vnt.

Nusikalstamų veikų skaičius.

Sodybviečių, kur suteikta pagalba, skaičius

Skubios pagalbos pagal programą „Būk saugus su mobiliu“ suteikimas atokesnėse
vietovėse gyvenantiems.

vnt.

Sodybviečių skaičius.

Papildomų policijos pajėgų samdymas viešosios
tvarkos užtikrinimui vasaros sezono metu

Viešosios tvarkos, eismo bei asmens saugumo užtikrinimas vasaros sezono metu.

žm.sk.

Miesto stebėjimo vaizdo kameromis nupirktų
paslaugų skaičius

Teisėtvarkos pažeidimų prevencija, įvykių fiksavimas, įrodomosios medžiagos rinkimas.

vnt.

Įsigytos miesto stebėjimo vaizdo kameros fiksuojamos pagal priėmimo-perdavimo
aktus.

Vertėjo paslaugų įsigijimo kartai

Nevalstybine kalba kalbančių asmenų įstatymų numatytų teisių užtikrinimas.

vnt.

Vertėjo paslaugų įsigijimo kartai, fiksuojama pagal paslaugų priėmimo-perdavimo
aktus.

Pagamintų prevencinio pobūdžio atmintinių bei
garsinių priemonių poilsiautojams skaičius

Dalomoji medžiaga poilsiautojams ir Palangos miesto gyventojams apie teisėtvarkos
pažeidimų prevenciją bei saugaus poilsio užtikrinimą.

tūkst. vnt.

Pagamintų prevencinio pobūdžio atmintinių bei garsinių priemonių poilsiautojams
skaičius.

Planuotų ir atliktų tyrimų santykis

Planuojama atlikti per metus vidutiniškai 28 tyrimus.

Parengtas specialusis planas

Transporto organizavimo ir valdymo specialiojo plano parengimas

vnt.

Parengtas specialusis planas. Paslaugų priėmimo-perdavimo aktas.

Rekonstruojamų gatvių ilgis

Palangos miesto savivaldybės transporto infratruktūros gerinimo ir plėtros planas 20072010 m., patvirtintas Tarybos 2006 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T2-288. Atliekama
Birutės alėjos, Meilės alėjos, Jūratės gatvės su aikšte, S. Daukanto, A. Mickevičiaus, Kopų
gatvių rekonstrukcija.

km.

Rekonstruojamų gatvių ilgis. Darbų priėmimo-perdavimo aktas.

Parengtų projektų skaičius

Palangos miesto savivaldybės transporto infratruktūros gerinimo ir plėtros planas 20072010 m., patvirtintas Tarybos 2006 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T2-288. Rengiami
Jūratės,Vasaros, Žiemos, Saulėlydžio, Vakaro, Vidurdienio, Ryto, Prieaušrio, Aušrinės,
Maironio gatvių techniniai ir techniniai darbo projektai.

vnt.

Parengtų projektų skaičius. Paslaugų priėmimo-perdavimo aktas.

Tiesiamų gatvių ilgis

Palangos miesto savivaldybės transporto infratruktūros gerinimo ir plėtros planas 20072010 m., patvirtintas Tarybos 2006 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T2-288. Tiesiamos
Rudens ir Žaros gatvės.

km.

Tiesiamų gatvių ilgis. Darbų priėmimo-perdavimo aktas.

vnt.

Įgyvendintų suprojektuotų miesto infrastruktūros objektų skaičius.

Suprojektuotų miesto infrastruktūros objektų projektų Įgyvendintų suprojektuotų miesto infrastruktūros
įgyvendinimas
objektų skaičius

%

Papildomų policijos pajėgų samdymas viešosios tvarkos užtikrinimui vasaros sezono
metu.

Apklausos būdu išrinkta įmonė atlieka tyrimus ir pateikia ataskaitą apie atliktus oro ir
viešųjų vietų dirvožemio tyrimus.

2.3.2.6 Kelių priežiūros darbų atlikimas

Asfaltbetonio dangos taisymo plotas

Kasmetiniai duobių taisymo darbai.

m2

Asfaltbetonio dangos taisymo plotas fiksuojamas pagal darbų priėmimo-perdavimo
aktus.

2.3.2.7 Šviesoforų rekonstrukcija

Įrengtų šviesoforinių sankryžų skaičius

Planuojama įrengti šviesoforinę sankryžą Sodų g. - Kretingos g.

vnt.

Įrengtų šviesoforinių sankryžų skaičius fiksuojamas pagal darbų priėmimo-perdavimo
aktus.

2.3.2.8 Šaligatvių remontas

Suremontuotų šaligatvių plotas

Šaligatvio prie Palangos liuteronų-evangelikų bažnyčios remontas.

m2

Suremontuotų šaligatvių plotas fiksuojamas pagal darbų priėmimo-perdavimo aktus.

2.3.3.1 Prieigų prie jūros ir vidaus vandenų priežiūra

Planuoti ir atlikti prieigų prie jūros ir vidaus vandenų
Planuoti ir atlikti prieigų prie jūros ir vidaus vandenų priežiūros darbai.
priežiūros darbai

%

Planuotų ir atliktų darbų santykis procentais fiksuojamas pagal darbų priėmimoperdavimo aktus.

2.3.3.2 Prieigų prie jūros ir vidaus vandenų parengimas

Parengtų prieigų prie jūros ir vidaus vandenų skaičius Parengtų prieigų prie jūros ir vidaus vandenų skaičius.

vnt.

Veikiančių prieigų prie jūros ir vidaus vandenų didėjimas.

Parengtas techninis projektas

vnt.

Apskaitomas parengtų techninių projektų skaičius.

vnt.

Naujų pastatų skaičius

vnt.

Rekonstruotų pastatų skaičius

3.1.1.1

Naujo Palangos turizmo informacijos centro
įrengimas

Pastatytos naujos Autobusų stoties patalpos
Įrengtas naujas TIC senosios Autobusų stoties
patalpose

3.1.1.2 Sezoninių turizmo informacijos centrų įrengimas

3.1.1.3

Poilsio aikštelių su turizmo informacija prie
įvažiavimo į Palangą įrengimas

LR turizmo įstatymas. LR Vyriausybės patvirtintas Lietuvos kurortų plėtros įgyvendinimo
2005-2008 m. priemonių planas, 2004 m. gruodžio 6 d. Nr. 1588 (2.9 punktas įgalina
pagerinti Palangos turizmo informacijos centro infrastruktūrą). 2008 m. tvarkomi žemės
nuosavybės dokumentai ir rengiamas detalus planas, 2009 m. parengiamas TIC statybos
techninis projektas, 2010 m. pastatomas pastatas.

Veikiančių sezoninių turizmo informacijos centrų
skaičius

LR turizmo įstatymas. Įrengiamas vienas turizmo informacijos sezoninis centras
(informacinis kioskas) Šventojoje (2010 m.), vienas prie Botanikos parko, sargo namelyje
(2009 m.).

vnt.

Apskaitomi sezoniniai turizmo informacijos centrai.

Techninių dokumentų, reikalingų įrengti poilsio
aikšteles, skaičius

LR turizmo įstatymas. 2008 m. sutvarkomi numatomų įrengti 2 poilsio aikštelių
(įvažiavimas į Nemirsetą ir įvažiavimas į Palangą nuo Kretingos g.) žemės valdymo
dokumentai (1 vnt.), 2009 m. parengiamas aikštelių įrengimo techninis projektas (1 vnt.),
2010 m. Komunalinio ūkio ir Ekonominės plėtros skyriai organizuoja aikštelių įrengimo
darbus.

vnt.

Pažyma iš Registrų centro. Paslaugų priėmimo-perdavimo aktas.

3.1.1.3

Poilsio aikštelių su turizmo informacija prie
įvažiavimo į Palangą įrengimas
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Įrengtų poilsio aikštelių skaičius

LR turizmo įstatymas. Įrengiami stendai su miesto planu, pažymėtais turizmo objektais,
įrengiamos nuorodos į nemokamus WC, turizmo objektus.

vnt.

Apskaitomos naujos poilsio aikštelės.

16

3.1.1.4

3.1.1.5

Informacinių stendų ir nuorodų su turizmo
informacija įrengimas ir atnaujinimas
Infoterminalų turizmo informacijai teikti
įrengimas/palaikymas

Įrengtų/atnaujintų informacinių stendų skaičius
Įrengtų nuorodų skaičius
Veikiančių infoterminalų skaičius

LR turizmo įstatymas. Atnaujinami / įrengiami stendai su miesto planu, pažymėtais
turizmo objektais, įrengiamos nuorodos į nemokamus WC, turizmo objektus.
LR turizmo įstatymas.Teikiama 2008 m. paraiška siekiant gauti ES lėšas. 2009 m.
įrengiami 6 infoterminalai.

Aptarnautų turistų skaičius

Turizmo informacijos teikimas turistams bei
turistines paslaugas teikiantiems subjektams**

Apskaitytų informacinių stendų skaičius.

vnt.

Įrengtų nuorodų skaičius.

vnt.

Apskaitytų infoterminalų skaičius.

žm.sk.

TIC statistiniai duomenys, teikiami Valstybiniam turizmo departamentui

vnt.

Apsilankymų interneto svetainėje www.palangatic.lt skaičius per metus

vnt.

NTIS duomenų bazės statistiniai duomenys

vnt.

Suskaičiuojami pagal perdavimo-priėmimo aktus

Turizmo informacinių leidinių tiražas

vnt.

Suskaičiuojami pagal perdavimo-priėmimo aktus

Informacinių turų turizmo agentūroms ir
žiniasklaidos atstovams kiekis

vnt.

Suskaičiuojami pagal paslaugų perdavimo-priėmimo aktus

Apsilankymų interneto svetainėje www.palangatic.lt
skaičius

3.1.1.6

vnt.

Nacionalinei turizmo informacijos sistemai naujai
pateiktų/atnaujintų objektų skaičius
Turizmo informacinių leidinių skaičius

LR turizmo įstatymas. Valstybinio turizmo departamento direktoriaus 2004 m. kovo 29 d.
įsakymas Nr. V-23 „Dėl nacionalinės turizmo informacijos sistemos nuostatų
patvirtinimo“ įgalina savivaldybę / turizmo informacijos centrą tvarkyti duomenų teikėjų
pateiktus ar jų pačių surinktus duomenis ir dokumentus apie turizmo paslaugas ir turizmo
išteklius, teikti duomenis nacionalinei turizmo informacijos sistemai. Turizmo
informacijos centro veikla. Leidiniai: Gintarinė Palanga; konferencinis turizmas; sanatorijų
ir sveikatingumo paslaugos; renginių kalendorius, žemėlapis (su dviračių takų schema).

Saviveiklos kolektyvų dalyvavimo tarpt. ir respubl.
renginiuose skaičius

Saviveiklos kolektyvų dalyvavimas tarptautiniuose ir respublikiniuose renginiuose.

vnt.

Saviveiklos kolektyvų dalyvavimo tarpt. Ir respubl. renginiuose skaičius

„Palangos orkestro" parengtų koncertinių programų
ir koncertų skaičius

Tradicinių pučiamųjų muzikos renginių programos įgyvendinimas.

vnt.

Palangos orkestro parengtų koncertinių programų ir koncertų skaičius

Suorganizuotų skaitymo skatinimo renginių skaičius Skaitymo skatinimo renginių organizavimas.

vnt.

Suorganizuotų skaitymo skatinimo renginių skaičius.

Suorganizuotų Palangos kultūros centro renginių
skaičius

LR kultūros centrų įstatymas. Palangos kultūros centro renginių organizavimas.

vnt.

Suorganizuotų Palangos kultūros centro renginių skaičius.

Suorganizuotų Šventosios kultūros centro renginių
skaičius

LR kultūros centrų įstatymas. Šventosios kultūros centro renginiai ir priemonės.

vnt.

Suorganizuotų Šventosios kultūros centro renginių skaičius.

3.1.2.2 Meno kolektyvų veiklos rėmimas

Meno kolektyvų (išskyrus priklausančius švietimo
įstaigoms) skaičiaus didėjimas

Yra vienas remiamas kolektyvas (vyrų choras „Žilvinas"), kolektyvų skaičius turėtų didėti.

vnt.

Meno kolektyvų (išskyrus priklausančius švietimui) skaičiaus didėjimas.

3.1.2.3 A.Mončio kūrybos populiarinimas

Organizuojamų renginių muziejuje skaičius

Planuojama suorganizuoti 17 renginių, iš kurių 2 tarptautiniai.

vnt.

Organizuojamų renginių muziejuje skaičius, fiksuojamas pagal įstaigos veiklos
ataskaitą.

Įgyvendintų kultūros paveldo ir architektūros
projektų skaičius

Kultūros paveldo ir architektūros projektų, skirtų Lietuvos vardo tūkstantmečiui pažymėti,
įgyvendinimas. Projektų sąrašas patvirtintas Tarybos sprendimu. Paminklas Lietuvos
vardo tūkstantmečiui paminėti.

vnt.

Įgyvendintų kultūros paveldo ir architektūros projektų skaičius.

Įgyvendintų kultūros, meno ir visuomenės projektų
skaičius

Kultūros, meno ir visuomenės projektų (renginiai, leidiniai), skirtų Lietuvos vardo
tūkstantmečiui pažymėti, įgyvendinimas. Projektų sąrašas patvirtintas Tarybos sprendimu.

vnt.

Įgyvendintų kultūros, meno ir visuomenės projektų skaičius.

Rėmimo konkurso dalyvių skaičius

Palangos miesto savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T2-56 patvirtinti
Palangos miesto savivaldybės kultūros projektų rėmimo nuostatai. Kultūros projektuose
dalyvauja nevyriausybinės organizacijos ir meno kūrėjo statusą turintys asmenys.

žm.sk.

Rėmimo konkurso dalyvių skaičius fiksuojamas pagal pateiktas paraiškas.

Įgyvendintų projektų skaičius

Palangos miesto savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T2-56 patvirtinti
Palangos miesto savivaldybės kultūros projektų rėmimo nuostatai. Projektai - parodos,
kultūros ir meno leidiniai, festivaliai, kultūrinio bendradarbiavimo projektai.
Administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma komisija, vertinanti projektus, su
finansuotų projektų atstovais sudaromos sutartys.

vnt.

Įgyvendintų projektų skaičius fiksuojamas pagal sudarytų sutarčių skaičių.

LR smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymo pakeitimo įstatymas/ LR Vyriausybės
Verslininkų, dalyvavusių mokymuose, seminaruose nutarimas „Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros iki 2008 metų strateginių krypčių aprašas".
skaičius
Palangos verslininkams organizuojami mokymai, seminarai. Planuojama kasmet
suorganizuoti po 2 mokymus.

žm.sk.

Mokymų, seminarų dalyvių skaičius fiksuojamas pagal paslaugų priėmimoperdavimo aktus, dalyvių registracijos lapus.

LR smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymo pakeitimo įstatymas/ LR Vyriausybės
nutarimas „Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros iki 2008 metų strateginių krypčių aprašas".
Palangos verslininkams Savivaldybės administracija organizuoja verslo misijas.

žm.sk.

Verslininkų, dalyvavusių verslo misijose, skaičius. Fiksuojama pagal dalyvių
registracijos lapus.

Kultūros ir meno renginių organizavimas (išskyrus
3.1.2.1
švietimo įstaigų)

3.1.2.4

Lietuvos tūkstantmečio paminėjimo Palangoje
organizavimas

3.1.2.5 Kultūros projektų rėmimas

3.1.3.1

Mokymų, seminarų ir kitų renginių verslininkams
organizavimas

Verslininkų, dalyvavusių verslo misijose, skaičius
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3.1.3.2 Dalinės finansinės paramos verslininkams suteikimas Suteiktų subsidijų skaičius

LR smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymo pakeitimo įstatymas. Parengtos ir
direktoriaus įsakymu patvirtintos tvarkos, pagal kurias iš dalies kompensuojamas
verslininkų dalyvavimas verslo misijose ir parodose.

vnt.

Suteiktų subsidijų skaičius, fiksuojama Administracijos direktoriaus įsakymais.
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3.1.3.3 Investicijų skatinimo strategijos įgyvendinimas

Surengtų renginių, skirtų verslininkams, skaičius

Metinis tradicinis renginys verslininkams apdovanoti, susitikimai su verslininkais (mero
pusryčiai 4 vnt.).

vnt.

Surengtų renginių, skirtų verslininkams, skaičius.

Investicinių parodų, kuriose pristatytos Palangos
investicinės galimybės, skaičius

Planuojama dalyvauti parodoje „Miestas".

vnt.

Investicinių parodų, kuriose pristatytos Palangos investicinės galimybės, skaičius.

Investicinių projektų vizualizacija/atnaujinimas

LR smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymo pakeitimo įstatymas/ LR Vyriausybės
nutarimas „Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros iki 2008 metų strateginių krypčių aprašas".
Miesto investicinių galimybių ir viešų investicinių projektų vizualizacija filme. 2007 m.
nupirkta paslauga vizualizacijai filme sukurti, darbai bus atlikti 2008 m.

vnt.

Nustatoma pagal paslaugų perdavimo-priėmimo aktus.

Parengtų investicinių paketų skaičius

Dokumentacijos parengimas Sporto komplekso investiciniam projektui įgyvendinti,
kempingo Nemirsetoje įrengimo projektui įgyvendinti, Balneologinių sveikatingumo
gydyklų infrastruktūros plėtros projektui įgyvendinti. Atsižvelgiama į Nacionalinę turizmo
plėtros programą 2007-2010 m.

vnt.

Parengtų investicinių paketų skaičius

LR Vyriausybės patvirtintas Lietuvos kurortų plėtros įgyvendinimo 2005-2008 m.
priemonių planas, 2004 m. gruodžio 6 d. Nr. 1588 (5.3 punktas įgalina rengti kurortų
paslaugų sektoriaus darbuotojų puikios apgyvendinimo kultūros konkursus). Paslaugų
sektoriaus (apgyvendinimo / maitinimo/pramogų) darbuotojų puikios aptarnavimo kokybės
konkursų organizavimas.

vnt.

Nustatoma pagal paslaugų perdavimo-priėmimo aktus

3.1.4.1

Paslaugų sektoriaus darbuotojų puikios aptarnavimo
Organizuotų konkursų skaičius/ dalyvių skaičius
kokybės konkurso organizavimas

3.1.4.2

Vietos ir užsienio turistų apklausos kurorte teikiamų
paslaugų kokybei įvertinti

Apklaustų kurorto lankytojų skaičius

Apklausų skaičius

Parodų skaičius
Kurorto pristatymas tarptautinėse turizmo parodose ir
3.1.5.1
verslo misijose
Verslo misijų skaičius
Sukurtas reklaminis filmas (filmo trukmė - apie 10
min.)
Reklaminio filmo apie Palangos kurortą sukūrimas,
3.1.5.2
kitos marketingo priemonės

Sukurtas interaktyvus Palangos žemėlapis

LR Vyriausybės patvirtintas Lietuvos kurortų plėtros įgyvendinimo 2005-2008 m.
priemolnių planas, 2004 m. gruodžio 6 d. Nr. 1588 (7.3 punktas įgalina kurortų
savivaldybes kasmet atlikti kurortuose vietos ir užsienio turistų apklausą turizmo srautams,
paslaugų kokybei įvertinti). Atliekama turistų apklausa, siekiant įvertinti poilsiautojų
pasitenkinimą poilsiu kurorte, kurorto viešąja infrastruktūra, paslaugų kokybe ir pan.
Vykdomas kurorto marketingas tikslinėse užsienio turimzmo rinkose. LR Vyriausybės
patvirtintas Lietuvos kurortų plėtros įgyvendinimo 2005-2008 m. priemolnių planas, 2004
m. gruodžio 6 d. Nr. 1588 (7.1 punktas įgalina kurortų savivaldybes plėtoti aktyvią
kurortų rinkodarą Lietuvoje ir atvykstamojo turizmo rinkose). Vadovaujamasi Palangos
kurorto marketingo strategija, Nacionaline turizmo plėtros programa 2007-2010 m.
Tarybos sprendimas (2007 m. lapkričio 15 d.) Nr. T2-285 „Dėl Palangos kurorto
pristatymo tarptautinėse turizmo parodose 2008 m.", planuojama dalyvauti 13 parodų ir 3
verslo misijose.

LR turizmo įstatymas. 2008 m. parengiama paraiška į ES struktūrinius fondus, 2009 m.,
gavus finansavimą, įgyvendinamas projektas - sukuriamas filmas, interaktyvus žemėlapis,
audiogidų sistema.

Sukurta audiogidų sistema

žm.sk.

Nustatoma pagal surinktų anketų kiekį

vnt.

Nustatoma pagal paslaugų perdavimo-priėmimo aktus

vnt.

Nustatoma pagal paslaugų perdavimo-priėmimo aktus.

vnt.

Nustatoma pagal paslaugų perdavimo-priėmimo aktus.

vnt.

Nustatoma pagal paslaugų perdavimo-priėmimo aktus.

vnt.

Nustatoma pagal paslaugų perdavimo-priėmimo aktus.

vnt.

Nustatoma pagal paslaugų perdavimo-priėmimo aktus.

3.1.6.1

Dalyvavimas tarptautinių ir nacionalinių organizacijų
Narystė tarptautinėse organizacijose
veikloje

Narystė UBC (Baltijos šalių miestų sąjungoje), euroregione „Bartuva“, Nacionalinėje
kurorto asociacijoje, Europos kurortų asociacijoje, numatomoje steigti KIMO tarptautinėje
organizacijoje (Baltijos šalių savivaldybių sąjunga ekologinėms problemoms spręsti).
Numatoma mokėti nario mokesčius, dalyvauti minėtų organizacijų veikloje.

vnt.

Narysčių tarptautinėse organizacijose skaičius.

3.1.6.2

Bendradarbiavimo vizitai į užsienio ir Lietuvos
miestus ir kita panaši veikla

Vizitų į užsienį skaičius

Numatomi oficialios Palangos miesto savivaldybės delegacijos vizitai į „miestus dvynius“:
Simrishamną, Ustką, Jūrmalą bei Pernu, o taip pat pagal oficialius kvietimus vykti į
Vokietiją (Berlynas-Postdamas), Airijos Respubliką (Dublinas), Norvegiją (vieną iš
miestų) bei Lenkiją (Punskas).

vnt.

Vizitų į užsienį skaičius.

3.1.6.3 Oficialių svečių priėmimas

Organizuotų priėmimų skaičius

Numatoma priimti „miestų-dvynių“ delegacijas iš Simrishamno, Ustkos, Jūrmalos ir
Pernu, taip pat iš Punsko, Norvegijos bei kitus garbius svečius iš Lietuvos savivaldybių,
ministerijų ir kitų organizacijų.

vnt.

Organizuotų priėmimų skaičius.

3.1.6.4 Quattro sutarties įgyvendinimas

Įgyvendintų priemonių skaičius

"Quattro" bendradarbiavimo sutarties įgyvendinimas, priemonės įgyvendinamos pagal
poreikį, priėmus „Quattro" sutarties įgyvendinimo tarybai sprendimą.

vnt.

Fiksuojama pagal informaciją žiniasklaidos priemonėse.

3.1.6.5 Reprezentacinių leidinių leidyba

Išleistų leidinių skaičius

Numatoma išleisti leidinius: „Palangos kultūros paveldas“ bei reprezentacinį leidinįalbumą „Palanga vakar - šiandien - rytoj“.

vnt.

Išleistų leidinių skaičius, fiksuojama pagal priėmimo-perdavimo aktus.

Svetainių skaičius

Numatoma prižiūrėti Palangos miesto savivaldybės svetainę (www.palanga.lt), ją
pertvarkant pagal LR Vyriausybės nutarimu „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo" patvirtintus
reikalavimus.

vnt.

Svetainių skaičius

Įsigytų suvenyrų rūšių skaičius

Numatoma kaip ir kasmet įsigyti Palangą reprezentuojančius suvenyrus iš gintaro,
reprezentacinį albumą „Palanga“ bei sukurti Savivaldybės firminį stilių.

vnt.

Įsigytų suvenyrų rūšių skaičius, sukurtas firminis stilius fiksuojamas pagal priėmimoperdavimo aktus.

3.1.6.6

Palangos miesto savivaldybės ir projekto „Gintaro
kelias“ internetinių svetainių priežiūra

3.1.6.7 Suvenyrų ir Palangos miesto atributikos įsigyjimas
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Pozityvių straipsnių apie kurortą spaudoje skaičius
3.1.6.8 Viešųjų ryšių kampanijos įgyvendinimas

Pozityvių straipsnių apie kurortą nacionalinėje ir vieninėje spaudoje spaudoje skaičius.

vnt.

Žiniasklaidos monitoringo ataskaitos duomenys.
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3.1.6.8 Viešųjų ryšių kampanijos įgyvendinimas

3.1.6.1
Šventinis miesto puošimas
0

3.2.1.1

Informacinių pranešimų visuomenei apie
Savivaldybės ir tarybos veiklą skaičius

Informacinių pranešimų visuomenei apie Savivaldybės ir tarybos veiklą skaičius.

vnt.

Informacinių pranešimų visuomenei apie Savivaldybės ir tarybos veiklą skaičius,
žiniasklaidos monitoringo ataskaitos duomenys.

Videoreportažų per nacionalinę televiziją skaičius

Videoreportažų per nacionalinę televiziją skaičius.

vnt.

Žiniasklaidos monitoringo ataskaitos duomenys.

vnt.

Matuojama papuoštų gatvių skaičius.

vnt

Matuojama skverų, aikščių skaičius.

vnt.

Matuojama pagal darbų priėmimo-perdavimo aktus.

Papuoštų gatvių skaičius
Miesto įvaizdžiui gerinti vykdomas šventinis miesto puošimas.
Papuoštų skverų, aikščių skaičius

Balneologinių sveikatingumo gydyklų projektavimas
Pastatytų / rekonstruotų pastatų skaičius
ir statyba

Pastatytų kompleksų skaičius

3.2.1.2 Sporto, kultūros ir pramogų komplekso statyba
Investicijų dydis

3.2.2.1 Palangos botanikos parko kompleksinė renovacija**

3.2.2.2

3.2.2.3

3.2.2.4

Palangos gelbėjimo stoties projektavimas ir
rekonstrukcija**

Viešo naudojimo tualetų ir dušinių projektavimas,
statyba ir rekonstrukcija

Viešo naudojimo konteinerinio tipo tualetų
projektavimas, nuoma ir montavimas, įsigijimas

2007 m. birželio 28 d. Taryba priėmė sprendimą Nr. T2-79 „Dėl pritarimo koncesijos
suteikimo tikslingumui". Mero potvarkiu (2007 m. liepos 5 d. ) Nr. M1-33 Administracijos
direktoriui pavesta sudaryti komisiją, 2007 m. liepos 18 d. Direktoriaus įsakymu Nr. A1645 sudaryta komisija Palangos miesto stadiono rekonstrukcijos ir daugiafunkcinio sporto,
kultūros ir pramogų komplekso (Sporto g. 3, Palanga) statybos koncesijos suteikimui
organizuoti ir koncesijos suteikimo procedūroms atlikti. 2008 m. planuojama parengti
Koncesijos konkurso sąlygas ir organizuoti konkursą bei parengti sklypo detalųjį planą.

vnt.
Planuojamas projekto įgyvendinimas nuo 2010 metų, fiksuojama pagal Koncesijos
suteikimo sutartį.
tūkst. Lt.

Techniniame projekte numatytų ir įgyvendintų darbų Parengtas techninis parko istorinės dalies (30 ha) rekonstrukcijos / restauravimo projektas,
vertės santykis
gautas statybos leidimas, galima pradėti rekonstrukcijos darbus.

%

Nustatoma pagal techniniame projekte numatytų įvykdyti darbų ir atliktų darbų vertės
santykį

Techniniame projekte numatytų ir įgyvendintų darbų Palangos miesto savivaldybės kompleksinio paplūdimių išvystymo galimybių studija.
vertės santykis
Parengtas gelbėjimo stoties rekonstrukcijos projektas.

%

Techniniame projekte numatytų ir įgyvendintų darbų vertės santykis.

Parengtų projektų skaičius

Parengta Palangos miesto savivaldybės kompleksinio paplūdimių išvystymo galimybių
studija. Bus projektuojami 7 tualetai palei paplūdimius.

vnt.

Nustatoma pagal perdavimo-priėmimo aktus.

Veikiančių viešųjų stacionarių tualetų skaičius

Parengta Palangos miesto savivaldybės kompleksinio paplūdimių išvystymo galimybių
studija. Rekonstruotų ir naujai pastatytų viešųjų tualetų didėjimo skaičius.

vnt.

Veikiančių viešųjų stacionarių tualetų skaičius, nustatoma pagal perdavimo-priėmimo
aktus.

Veikiančių viešųjų dušų skaičius

Parengta Palangos miesto savivaldybės kompleksinio paplūdimių išvystymo galimybių
studija. Įrengiamos dušinės.

vnt.

Veikiančių viešųjų dušų skaičius, nustatoma pagal perdavimo-priėmimo aktus.

Veikiančių išnuomotų viešųjų konteinerinio tipo
tualetų skaičius

Bus išsinuomoti, suprojektuoti ir sumontuoti konteinerinio tipo tualetai.

vnt.

Veikiančių išnuomotų viešųjų konteinerinio tipo tualetų skaičius, nustatoma pagal
priėmimo-perdavimo aktus.

vnt.

Veikiančių įsigytų viešųjų konteinerinio tipo tualetų skaičius, nustatoma pagal
priėmimo-perdavimo aktus.

km.

Naujai radiofikuotų paplūdimių ilgis, nustatoma pagal darbų perdavimo-priėmimo
aktus.

km.

Prižiūrimų radiofikuotų paplūdimių ilgis, nustatoma pagal darbų perdavimopriėmimo aktus.

km.

Apšviesto paplūdimio ilgis, nustatoma pagal darbų perdavimo-priėmimo aktus.

km.

Nustatoma pagal darbų perdavimo-priėmimo aktus.

Veikiančių įsigytų viešųjų konteinerinio tipo tualetų
Bus įsigyti konteinerinio tipo tualetai.
skaičius
Naujai radiofikuotų paplūdimių ilgis

3.2.2.5 Paplūdimių infrastruktūros gerinimas

Nacionalinė turizmo plėtros programa 2007-2010 m. patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 944 (programos įgyvendinimo 5.2
priemonė). 2008 m. Valstybinio turizmo departamento užsakymu planuojama parengti
galimybių studiją, 2010 m. pradėti objekto statybas.

Prižiūrimų radiofikuotų paplūdimių ilgis
Apšviesto paplūdimio ilgis

LR Vyriausybės patvirtintas Lietuvos kurortų plėtros įgyvendinimo 2005-2008 m.
priemonių planas (2.2 punktas įgalina Palangos miesto savivaldybę sukurti Palangos
paplūdimių viešąją infratruktūrą, atitinkančią Mėlynosios vėliavos reikalavimus). Parengta
Palangos miesto savivaldybės kompleksinio paplūdimių išvystymo galimybių studija,
kurioje numatytos paplūdimių infratruktūros gerinimo ir plėtros priemonės: radijo ryšio
įrengimas ir priežiūra, paplūdimių apšvietimas.

3.2.2.6 Dviračių takų tinklo plėtojimas**

Rekonstruotų dviračių takų ilgis

LR Vyriausybės patvirtintas Lietuvos kurortų plėtros įgyvendinimo 2005-2008 m.
priemonių planas (2.5 punktas įgalina Palangos miesto savivaldybę plėtoti kurorte dviračių
ir pėsčiųjų takų tinklą). Planuojama rekonstruoti dviračių tako dangą nuo Palangos iki
Šventosios: nuo J. Basanavičiaus g. iki Ošupio tako (7300 m) ir nuo Monciškių iki
Šventosios (1800 m).

3.2.2.7 Viešajam naudojimui skirto inventoriaus įsigijimas

Planuoto įsigyti ir įsigyto inventoriaus santykis
procentais

Planuoto įsigyti ir įsigyto inventoriaus santykis procentais.

%

Planuoto įsigyti ir įsigyto inventoriaus santykis procentais, fiksuojama pagal prekių
priėmimo-perdavimo aktus.

3.2.2.8 Šventosios tilto projektavimas ir statyba

Tilto pastatymo procentas

Tilto per Šventosios upę statyba.

%

Tilto pastatymo procentas, fiksuojama pagal darbų priėmimo-perdavimo aktą.

km.

Mėlynosios vėliavos paplūdimių ilgis, nustatoma pagal Mėlynosios vėliavos
sertifikatus

Paplūdimių, įrengtų pagal Mėlynosios vėliavos
reikalavimus, ilgis
3.2.2.9

Mėlynosios vėliavos paplūdimių įrengimas ir
priežiūra

Nacionalinė turizmo plėtros programa 2007-2010 m. Palangos miesto savivaldybės
kompleksinio paplūdimių išvystymo galimybių studija. LR Vyriausybės patvirtintas
Lietuvos kurortų plėtros įgyvendinimo 2005-2008 m. priemonių planas (2.2 punktas
įgalina Palangos miesto savivaldybę sukurti Palangos paplūdimių viešąją infratruktūrą,
atitinkančią Mėlynosios vėliavos reikalavimus). Planuojama sutvarkyti Šventosios
paplūdimio ruožą pagal Mėlynosios vėliavos programos reikalavimus.

Mėlynosios vėliavos paplūdimių įrengimas ir
3.2.2.9
priežiūra
Mėlynosios vėliavos paplūdimių skaičius

Nacionalinė turizmo plėtros programa 2007-2010
m. Palangos miesto savivaldybės
21
kompleksinio paplūdimių išvystymo galimybių studija. LR Vyriausybės patvirtintas
Lietuvos kurortų plėtros įgyvendinimo 2005-2008 m. priemonių planas (2.2 punktas
įgalina Palangos miesto savivaldybę sukurti Palangos paplūdimių viešąją infratruktūrą,
atitinkančią Mėlynosios vėliavos reikalavimus). Planuojama sutvarkyti Šventosios
paplūdimio ruožą pagal Mėlynosios vėliavos programos reikalavimus.

vnt.

Lietuvos žaliųjų judėjimo ataskaitos duomenys, kur fiksuojamas Palangos
paplūdimių, atitinkančių Mėlynosios vėliavos programos reikalavimus, skaičius.
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3.2.2.1
Europos standartus atitinkančio kempingo įrengimas Naujai įkurtų kempingų skaičius
1

Nacionalinė turizmo plėtros programa 2007-2010 m. LR Vyriausybės patvirtintas
Lietuvos kurortų plėtros įgyvendinimo 2005-2008 m. priemonių planas (2.6 punktas
įgalina kurortų savivaldybes plėtoti kurortuose ir jų apylinkėse kempingų tinklą).
Planuojama įrengti kempingą Nemirsetoje. 2007 m. pradėtas rengti sklypo detalus planas.

vnt.

4.1.1.1 Tarybos darbo organizavimas***

Lėšų augimo procentas

Tarybos darbo organizavimui skirtų lėšų augimo procentas, 2008 metais skaičiuojamas
baziniu rodikliu imant 2007 m. patvirtintą išlaidų sumą o 2009 ir 2010 metais atitinkamai
nustatomas augimo procentas.

%

Lėšų augimo procentas.

4.1.1.2 Administracijos darbo organizavimas***

Lėšų augimo procentas

Administracijos darbo organizavimui skirtų lėšų augimo procentas, 2008 metais
skaičiuojamas baziniu rodikliu imant 2007 m. patvirtintą išlaidų sumą, o 2009 ir 2010
metais atitinkamai nustatomas augimo procentas.

%

Lėšų augimo procentas.

Naujai įkurtų kempingų skaičius

4.1.1.3

Skyrių kuruojamų biudžetinių įstaigų darbo
organizavimas***

Lėšų augimo procentas

Biudžetinių įstaigų darbo organizavimui skirtų lėšų augimo procentas, 2008 metais
skaičiuojamas baziniu rodikliu imant 2007 m. patvirtintą išlaidų sumą, o 2009 ir 2010
metais atitinkamai nustatomas augimo procentas.

%

Lėšų augimo procentas.

4.1.1.4

Savivaldybės Kontrolieriaus tarnybos darbo
organizavimas***

Teiktų rekomendacijų įgyvendinimo procentas

Audituotų subjektų ataskaitose pateiktų ir subjekto rekomendacijų plane numatytų
priemonių įgyvendinimas.

%

Teiktų rekomendacijų įgyvendinimo procentas.

4.1.2.1 Palūkanų mokėjimas**

Įsipareigojimų vykdymo procentas

Palūkanų mokėjimas už banko ilgalaikes paskolas ir išperkamąją nuomą.

%

Įsipareigojimų vykdymo procentas.

4.1.2.2 Paskolų grąžinimas**

Įsipareigojimų vykdymo procentas

Ilgalaikių paskolų grąžinimų bankams dalis.

%

Įsipareigojimų vykdymo procentas.

4.1.2.3 Grąžinama išperkamosios nuomos suma**

Įsipareigojimų vykdymo procentas

Grąžinamos išperkamosios nuomos dalis.

%

Įsipareigojimų vykdymo procentas.

%

Įsipareigojimų vykdymo procentas.

4.1.2.4

Valstybės biudžetui grąžinamos bendrosios dotacijos
Įsipareigojimų vykdymo procentas
kompensacijos**

Valstybės biudžetui grąžinamos bendrosios dotacijos kompensacijos dalis.

4.1.2.5

Galimybės vykdyti nenumatytas priemones
užtikrinimas

Finansuotų priemonių skaičius

Galimybių vykdyti nenumatytas priemones (iš Savivaldybės administracijos direktoriaus
rezervo) užtikrinimas.

vnt.

Finansuotų priemonių skaičius, fiksuojama pagal Direktoriaus įsakymus.

Likviduojamų įmonių skaičius

Juridinių asmenų likvidavimą reglamentuoja LR Civilinis kodeksas, įstatymai bei kiti
teisės aktai, reglamentuojantys atskirų teisinių formų juridinių asmenų veiklą ir
likvidavimą. LR Civilinio kodekso 2.106 str. yra nurodyti juridinio asmens likvidavimo
pagrindai, jie taip pat nurodomi atskirų įstaigų įstatuose. Siekiant efektyviai vykdyti
savivaldybės funkcijas neišvengiamai susiklosto aplinkybės, dėl kurių būtina likviduoti
viešąsias vietoj jų steigiant biudžetines įstaigas ar atvirkščiai ir šio proceso vykdymui
numatyti reikiamus piniginius išteklius.

vnt.

Likviduojamų įmonių skaičius

4.1.2.6 Likviduojamų įmonių administravimas

4.1.3.1

Administracijos darbuotojų ir Tarybos narių
mokymas

Kvalifikacijos tobulinimo dienų skaičius

Pagal prioritetines ministro patvirtintas darbuotojų mokymų kryptis ir per kasmetinius
darbuotojų įvertinimus nustatomas kasmetinis savivaldybės mokymų planas.

vnt.

Visos kvalifikacijos kėlimo seminarų valandos padalintos iš administracijos
darbuotojų ir Tarybos narių skaičiaus sumos

4.1.3.2

Savivaldybės Kontrolieriaus tarnybos tarnautojų
mokymų organizavimas

Kvalifikacijos tobulinimo dienų skaičius

Pagal prioritetines ministro patvirtintas darbuotojų mokymų kryptis ir per kasmetinius
darbuotojų įvertinimus nustatomas kasmetinis mokymų planas.

vnt.

Visos kvalifikacijos kėlimo seminarų valandos padalintos iš Kontrolieriaus tarnybos
tarnautojų skaičiaus

4.1.4.1 Administracijos darbo vietų kompiuterizavimas

Administracijos darbo vietų kompiuterizavimas

Naujų kompiuterių, programinės įrangos įsigijimas ir kt. kompiuterinės įrangos įsigijimas.

vnt.

Administracijos darbo vietų kompiuterizavimas.

4.1.4.2 Antivirusinės programos licencijos atnaujinimas

Galiojančių licencijų skaičius

Galiojančių licencijų skaičius.

vnt.

Licenzijuotų kompiuterizuotų darbo vietų skaičius.

4.1.4.4 ArcGIS duomenų suvedimas ir priežiūra

Suvestos ir palaikomos informacijos kiekis
procentais

į ArcGIS geoinformacinę sistemą suvedama ši informacija: miesto topografija, inžineriniai
tinklai, sklypų ribos, orto-foto informacija, patvirtinti detalieji planai, specialiųjų planų
ribos ir kt.

%

4.1.5.1 Savivaldybės valdomo turto inventorizavimas

Inventorizuotų objektų skaičius

LR nekilnojamojo turto įstatymas. Nekilnojamo turto kadastro ir registro bylos sudaromos
arba tikslinamos. Formuojamos bylos ir registruojamos, dažniausiai VĮ Registrų centre.

vnt.

Formuojamos bylos, fiksuojamas bendras užregistruotų bylų skaičius.

4.1.5.2 Savivaldybės turto tinkamas eksploatavimas

Remontuotų butų skaičius

LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas.
Naudojimas, saugojimas, prižiūrėjimas, remontas

vnt.

Suremontuota butų, fiksuojama pagal darbų priėmimo-perdavimo aktus.

Suvestos ir palaikomos informacijos kiekis procentais
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4.1.6.1

4.1.7.1

Ištirtų struktūrinių padalinių ir įmonių skaičius

Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. IX-904 patvirtintas
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas. Lietuvos Respublikos Seimo 2002
m. gruodžio 10 d. sprendimu Nr. IX-1253 patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus
kontrolės ir vidaus audito įstatymas. Palangos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2005 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. (4.1)-A1-430 patvirtinta Palangos miesto
savivaldybės administracijos Centralizuotos vidaus audito tarnybos vidaus audito
metodika. CSVAT atliktų auditų ir Kovos su korupcija komisijos ištirtų struktūrinių
padalinių ir įmonių skaičius.

Įvykdytų ir neįvykdytų Programos įgyvendinimo
priemonių skaičius

Taryboje patvirtintos Kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių plano
įgyvendintų priemonių skaičius padalintas iš visų plane numatytų priemonių skaičiaus

Specialių kovos su korupcija pranešimų skaičius

Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. IX-904 patvirtintas
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas. Valstybinių funkcijų (perduotų
savivaldybei) finansavimą nustato Vyriausybė, todėl prognozuoti šių funcijų finansavimo
dydį 2009 ir 2010 metais savivaldybė negali.

vnt.

Kovos su korupcija programos įgyvendinimo
organizavimas

Savivaldybės administracinio pastato projektavimas
ir statyba

Parengtas projektas
Pastato pastatymo procentas

4.1.7.2 Savivaldybės ir seniūnijos patalpų renovacija ir plėtra Renovuotų ar naujai pastatytų patalpų plotas

Vykdomi viešieji pirkimai dėl pastato projektavimo. Rengiamas Savivaldybės
administracinio pastato projektas ir vykdomi statybos darbai.

%

Ištirtų struktūrinių padalinių ir įmonių skaičius, nustatomas vadovaujantis 2003 m.
lapkričio 13 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 170 „Dėl
Savivaldybės kovos su korupcija programos ir įgyvendinimo priemonių plano
patvirtinimo“ (rengiamas šio Tarybos sprendimo pakeitimo projektas, kuriuo
vadovaujantis bus įgyvendinami 2008 metams veiklos plane numatyti priemonių
rodikliai).

Įvykdytų ir neįvykdytų Programos įgyvendinimo priemonių skaičius nustatomas
atsižvelgiant į 2003 m. lapkričio 13 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos
sprendimą Nr. 170 „Dėl Savivaldybės kovos su korupcija programos ir įgyvendinimo
priemonių plano patvirtinimo“ (rengiamas šio Tarybos sprendimo pakeitimo
projektas, kuriuo vadovaujantis bus įgyvendinami 2008 metams veiklos plane
numatyti priemonių rodikliai).

vnt.

Straipsnių spaudos leidiniuose, pranešimų konferencijose, seminaruose, darbo
posėdžiuose skaičius

vnt.

Parengtas projektas. Išduotas statybos leidimas.

%

Techniniame projekte numatytų ir įgyvendintų darbų vertės santykis

Renovuotų ar naujai pastatytų patalpų plotas

m2

Renovuotų ar naujai pastatytų patalpų plotas

Skirtų lėšų augimo procentas.

4.1.8.1

Valstybinių funkcijų (perduotų savivaldybei)
vykdymas

Skirtų lėšų augimo procentas

Valstybinių funkcijų vykdymui skirtų lėšų augimo procentas, 2008 metais skaičiuojamas
baziniu rodikliu imant 2007 m. patvirtintą išlaidų sumą, o 2009 ir 2010 metais atitinkamai
nustatomas augimo procentas.

%

4.1.9.1

Kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą
mokėjimas

Pervežtų keleivių skaičius

Kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą mokėjimas (LR transporto lengvatų įstatymas
2000-03-30 Nr. VIII-1605). Vežami keleiviai su negalia ir keleiviai su senatvės negalia.

žm. sk

Vežėjo vykdomos apskaitos apie pervežamus keleivius duomenys

4.1.9.2 Kompensacijų už vežėjo nuostolius mokėjimas

Pervežtų keleivių skaičius

Kompensacijų už vežėjo nuostolius mokėjimas. Susisiekimo ministro įsakymas 2003 03 13
Nr. 3-154 „Dėl keleivinio kelių transporto vežėjo nuostolių, susidariusių dėl būtinų
keleivinio kelių transporto paslaugų teikimo visuomenei, kompensavimo tvarkos
patvirtinimo". Tarybos 2005 m. spalio 27 d. sprendimas Nr. 210 nustato visuomenei
būtinus vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutus. Administracijos
direktoriaus 2006 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. (4.1)-A1-53 patvirtinta kompensacijų tvarka
už vežėjo nuostolius.

žm. sk.

Vežėjo vykdomos apskaitos apie pervežamus keleivius duomenys

4.1.10.
Rinkliavų administravimas
1

Pajamų ir išlaidų santykinis dydis

Planuojama įvesti įvažiavimo mokestį ir per metus surinkti apie 1500 tūkst. Lt

%

Pajamų ir išlaidų santykinis dydis

4.2.1.1 Ilgalaikės trukmės strateginio plėtros plano korektūra Parengtų dokumentų skaičius

LR Vyriausybės nutarimas „Dėl strateginio planavimo metodikos patvirtinimo".
Parengiama ilgalaikės trukmės strateginio plėtros plano korektūra ir plano rengimo bei
įgyvendinimo tvarkos korektūra

vnt.

Priimamas Tarybos sprendimas dėl dokumentų koregavimo. Parengtų dokumentų
skaičius, fiksuojama pagal paslaugų priėmimo-perdavimo aktą.

4.2.1.2 Strateginio planavimo mokymai

Mokymuose dalyvauja: savivaldybės administracijos darbuotojai, atsakingi už strateginį
planavimą, Tarybos nariai, Savivaldybės biudžetinių įstaigų darbuotojai, atsakingi už
strateginį planavimą.

vnt.

Mokymo dienų skaičius apibrėžiamas techninėje užduotyje ir mokymų paslaugos
teikimo sutartyse.

Organizuojamas vienas renginys, skirtas pristatyti strateginio plano įgyvendinimo
rezultatus bendruomenei.

vnt.

Renginių skaičius. Vadovaujantis galiojančia Strateginio plano rengimo ir
įgyvendinimo metodika turi būti organizuojamas vienas renginys bendruomenei.
Fiksuojama pagal paslaugų priėmimo-perdavimo aktą/ Renginio dalyvių skaičius
fiksuojamas dalyvių registracijos lape.

4.2.1.3

Mokymo dienų skaičius

Strateginio plano įgyvendinimo rezultatų pristatymas
Renginių skaičius/renginio dalyvių skaičius
bendruomenei
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Atliktas valdymo sistemos auditas

4.2.1.4 Veiklos valdymo sistemos diegimas

ISO 9001 Standartai. Šis standartas nustato reikalavimus kokybės vadybos sistemoms,
įskaitant reikalavimus dokumentacijai, planavimui, išteklių valdymui, paslaugos teikimo
procesams, matavimo, analizės ir gerinimo procesams. 2009 m. Skelbiamas konkursas
(viešųjų pirkimų procedūrų vykdymas). Su konkursą laimėjusia įmone ar asmeniu
pasirašoma sutartis dėl paslaugos teikimo. Atliekamas valdymo vidaus auditas, kurio
pagrindinis uždavinys - įvertinti esamų valdymo sistemos elementų atitikimą kokybės
vadybos principams, pateikiamos išvados ir rekomendacijos dėl sistemos diegimo.

vnt.

Sutartis su viešųjų pirkimų konkursą laimėjusia organizacija, audito ataskaita.
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4.2.1.4 Veiklos valdymo sistemos diegimas

4.2.1.4 Veiklos valdymo sistemos diegimas

4.2.2.1

Paraiškų, siekiant gauti ES ir kitų finansinių
institucijų lėšas, rengimas

4.2.3.1 Skatinti aktyvesnį bendradarbiavimą su visuomene

Apklausų skaičius

Viešųjų paslaugų (švietimo, socialinių, komunalinio ūkio ir aplinkos tvarkymo, turizmo ir
sveikatos apsaugos ir kt. viešųjų paslaugų) vartotojų pasitenkinimo tyrimo atlikimas.
Tyrimo rezultatų analizė ir viešųjų paslaugų teikėjų tobulintinų veiklos sričių nustatymas,
pasiūlymų piliečių aptarnavimui gerinti parengimas.

vnt.

Apklausų skaičius

Surengtų mokymų skaičius / dalyvių skaičius

ISO 9001 Standartai. Siekiant paruošti ir Palangos miesto savivaldybės administracijos
darbe įdiegti kokybės vadybos procesinį modelį atitinkantį ISO 9001 standarto
reikalavimus būtina Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus
mokyti kokybės valdymo principų ir praktiškai pradėti juos taikyti. Aprašyti
Administracijos veiklos procesus ir procedūras. Mokymus atliks viešųjų pirkimų konkursą
laimėjusi organizacija.

vnt.

Surengtų mokymų skaičius / dalyvių skaičius

Suorganizuotų darbo sesijų skaičius

Siekiant paruošti ir Palangos miesto savivaldybės administracijos darbe įdiegti veiklos
valdymo sistemą būtina organizuoti darbo sesijas su Savivaldybės administracijos
valstybės tarnautojais ir darbuotojais. Darbo sesijų metu atliekama planavimo, personalo ir
valdymo proceso analizė ir vertinimas, esamų metodikų identifikavimas ir esant poreikiui
jų koregavimas, turimų informacinių sistemų (skirtų dokumentų valdymui, apskaitai,
strateginiam planavimui ir pan.) analizė ir šių sistemų susiejimas su nauja veiklos valdymo
sistema.

vnt.

Suorganizuotų darbo sesijų skaičius

Įdiegtas kokybės vadybos procesinis modelis,
atitinkantis ISO standarto reikalavimus

Savivaldybės administracija patvirtina procedūrų aprašus ir kitus būtinus dokumentus ir
dirba pagal įdiegtą kokybės vadybos procesinį modelį. Viešųjų pirkimų konkursą laimėjusi
organizacija atlieka kokybės vadybos sistemos įdiegimo patikrinimą, kokybės vidaus
auditą.

vnt.

Įdiegtas kokybės vadybos procesinis modelis

Įdiekta veiklos valdymo sisitema

Valdymo sistemų diegimas savivaldybės biudžetinėse įstaigose bei apjungimas į vientisą
sistemą su savivaldybės administracija

vnt.

Įdiekta veiklos valdymo sisitema

Sukurta informacinių technologijų sistema

Sukurti galimybes informacinių technologijų pagalba plėtoti ir optimizuoti Palangos
miesto savivaldybės SPPS sistemą.

vnt.

Sukurta informacinių technologijų sistema, kuri palaikoma kasmet. Fiksuojama pagal
paslaugų priėmimo-perdavimo aktą.

Parengtų paraiškų skaičius

Rengiamos paraiškos papildomam finansavimui gauti, atsižvelgiant į Strateginiame plane
numatytas priemones.

vnt.

Parengtų ir pateiktų paraiškų skaičius fiksuojamas pagal institucijų, registruojančių
paraiškas, registracijos raštus.

Bendradarbiavimas su nevyriausybinėm organizacijom, piliečių informavimas, kvietimas
dalyvauti svarstymuose, kvietimas reaguoti arba teikti pastabas, pasiūlymus strateginiams
projektams.
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