PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS, MERO IR
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ
2015 m. balandžio 30 d. Nr. T2-131
Palanga
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 2
dalimi, 20 straipsnio 7 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 9 ir 10 punktais ir Palangos miesto
savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011 m.
rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T2-151 1 punktu, pakeisto 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-95
1 punktu, 12.19, 128 punktais, Palangos miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Pritarti pridedamoms:
1. Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. veiklos ataskaitai.
2. Palangos miesto savivaldybės mero 2014 m. veiklos ataskaitai.
3. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 metų veiklos
ataskaitai.

Meras

Šarūnas Vaitkus

PRITARTA
Palangos miesto savivaldybės tarybos
2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-131
1 punktu
PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VEIKLOS
ATASKAITA
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi
ir Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto
savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. T2-151, 231 punktu, pakeisto Palangos
miesto savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T2-34, Savivaldybės
bendruomenei viešai atsiskaitoma už Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014 metų veiklą.
Ataskaitą Savivaldybės tarybos vardu pateikia Savivaldybės meras.
Taryba.
Taryba yra atstovaujamoji institucija, įgyvendinanti savivaldos teisę teritorijos
administraciniame vienete – Savivaldybėje. Tarybą sudaro pagal Lietuvos Respublikos
savivaldybių tarybų rinkimų įstatymą išrinktas 21 Tarybos narys.
2014 metų pradžioje 7-ojo šaukimo Savivaldybės taryboje dirbo šešių, nuo 2014-0509 – penkių politinių partijų atstovai. Tarybos sudėtis pagal partijų turimų mandatų skaičių 2014
m. buvo tokia:
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai – 8 mandatai:
Mindaugas Skritulskas, Šarūnas Vaitkus, Gediminas Valinevičius, Dainius Želvys,
Julius Tomas Žulkus, Elena Kuznecova (nuo 2014-06-06 – LSDP), Antanas Sebeckas, Vaidas
Šimaitis, Arvydas Dočkus (nuo 2014-05-05).
Liberalų ir centro sąjunga – 4 mandatai (nuo 2014-05-09 – Lietuvos
Respublikos liberalų sąjūdis):
Remigijus Alvydas Kirstukas, Sondra Kulikauskienė, Saulius Simė, Vytautas
Stalmokas.
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis – 2 mandatai:
Arvydas Dočkus (nuo 2014-05-05 Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys
demokratai), Eimutis Židanavičius (nuo 2014-04-10 – nepartinis).
Lietuvos socialdemokratų partija – 3 mandatai (nuo 2014-06-06 – 4
mandatai):
Aleksandras Jokūbauskas, Danas Paluckas, Artūras Sabaliauskas, Elena Kuznecova
(nuo 2014-06-06).
Darbo partija – 2 mandatai:
Edmundas Krasauskas, Genoveita Krasauskienė.
Lietuvos centro partija – 2 mandatai:
Albinas Stankus, Nerijus Stasiulis.
2014 metų 7-ojo šaukimo Tarybos politinę daugumą sudarė 16 (nuo 2014-04-11 –
14) Tarybos narių, atstovaujančių 4 (nuo 2014-05-09 – 3) politinėms partijoms – Tėvynės
sąjungai-Lietuvos krikščionims demokratams, Liberalų ir centro sąjungai (iki 2014-05-09),
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžiui, Lietuvos centro .
2014 metų 7-ojo šaukimo Tarybos politinę mažumą (opoziciją) sudarė 5 (nuo
2014-04-11 – 6) Tarybos nariai, atstovaujantys 2 politinėms partijoms – Lietuvos
socialdemokratų, Darbo partijoms bei vienas nepartinis Tarybos narys (nuo 2014-04-10).
2014 metais 7-ojo šaukimo Savivaldybės taryboje veikė 2 (nuo 2014-05-29 – 3)
Tarybos frakcijos:
Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija
Dainius Želvys, frakcijos pirmininkas
Tėvynės Sąjungos-Lietuvos
krikščionių demokratų frakcija Šarūnas Vaitkus
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Vaidas Šimaitis
Mindaugas Skritulskas
Antanas Sebeckas
Elena Kuznecova (iki 2014-01-30)
Julius Tomas Žulkus
Gediminas Valinevičius
Arvydas Dočkus (nuo 2014-03-26)
Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija
Aleksandras Jokūbauskas, frakcijos pirmininkas
Lietuvos socialdemokratų partijos
Danas Paluckas, frakcijos pirmininko pavaduotojas
frakcija
Artūras Sabaliauskas
Elena Kuznecova (nuo 2014-04-11)
Liberalų sąjūdžio frakcija (įkurta 2014-05-29)
Vytautas Stalmokas, frakcijos pirmininkas
Liberalų sąjūdžio frakcija
Saulius Simė
Sondra Kulikauskienė
Remigijus Alvydas Kirstukas
Tarybos narių parengti sprendimų projektai.
2014 metais 7-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos nariai parengė
šiuos sprendimų projektus:
Danas Paluckas
„Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2013 metų veiklos
ataskaitos“ (2014-01-21, Nr. T1-28);
„Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2014 metų veiklos
programos patvirtinimo“ (2014-01-21, Nr. T1-27).
Saulius Simė
Dėl Palangos miesto savivaldybės kovos su korupcija 2015-2017 metų programos ir
jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo (2014-10-20, Nr. T1-342);
Dėl Tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-70 pakeitimo (2014-10-20, Nr.
T1-349).
Vytautas Stalmokas
Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo (2014-03-13, Nr. T1-112).
Šarūnas Vaitkus
Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos, mero ir Administracijos direktoriaus 2013
metų veiklos ataskaitų (2014-04-14, Nr. T1-149).
Gediminas Valinevičius
Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo (2014-06-20, Nr. T1-227);
Dėl žemės, valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvatų
suteikimo (2014-11-20, Nr. T1-399).
Eimutis Židanavičius
Dėl 2011-2012 metų investicijų įskaitymo pagal 2000 metų gruodžio 17 d. SP UAB
„Palangos šilumos tinklai“ šilumos ūkio modernizavimo sutartį Nr. 1-K (2014-02-17, Nr. T1-75);
Dėl UAB „Litesko“ filialo „Palangos šiluma“ investicijų į Palangos miesto
savivaldybės šilumos ūkį 2013-2016 metų plano patvirtinimo (2014-05-19, Nr. T1-191).
2014 metų 7-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos narių pateikti ir
užregistruoti paklausimai Merui ir Administracijos direktoriui:
Aleksandro Jokūbausko paklausimai:
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Dėl derinimo apie elektros energijos tiekimo nutraukimą Palangos miestui (2014-0502);
Dėl rengimo sprendimų projektų ir priėmimo savivaldybės tarybos sprendimų (201405-12);
Dėl centralizuotos vidaus audito tarnybos ataskaitų pateikimo (2014-06-02);
Dėl teritorijos planavimo ir statybos darbų Užkanavės g. 30, Palangoje (2014-06-08);
Dėl teritorijų planavimo ir statybos darbų Užkanavės g. 28A, Palangoje (2014-0630);
Dėl Savivaldybės administracijos darbo tobulinimo (2014-08-03);
Dėl viešosios tvarkos ir saugaus eismo užtikrinimo Palangos mieste (2014-08-03);
Dėl viešosios tvarkos ir saugaus eismo užtikrinimo Palangos mieste (2014-08-10);
Dėl pėsčiųjų tako (valstybinės žemės) galimai neteisėto užvaldymo (2014-08-14);
Dėl statybos darbų, teritorijos tvarkymo Užkanavės g. 28A (204-08-21);
Dėl viešosios tvarkos ir saugaus eismo užtikrinimo Palangos mieste (2014-08-21);
Dėl teritorijų planavimo ir statybų darbų Palangos mieste (2014-08-22);
Dėl viešosios tvarkos ir saugaus eismo užtikrinimo Palangos mieste (2014-08-30);
Dėl statybos darbų, teritorijos tvarkymo, aplinkosauginių reikalavimų Ganyklų g. 12,
14, Pirties g. 1, Palangoje (2014-09-06);
Dėl viešosios tvarkos, saugaus eismo, reklamos taisyklių užtikrinimo Palangos mieste
(2014-09-06);
Dėl viešosios tvarkos, saugių sąlygų eismui dėl statybų užtikrinimo Palangos mieste
(2014-09-26);
Dėl statybos darbų, teritorijos tvarkymo, eismo saugumo Ganyklų g. 8, 10, 12, 14,
Malūno g, 2, Pirties g. 1A Palangoje (2014-10-22).
Dėl statybos darbų, teritorijos tvarkymo, eismo saugumo Ganyklų g. 8, 10, 12, 14,
malūno g, 2, Pirties g. 1A Palangoje (2014-11-12);
Dėl statybų darbų, teritorijos tvarkymo Kunigiškių g. 10, Palangoje (2014 m.
gruodžio 25 d.);
Dėl „Vilijos“ apartamentų statybos (2014 m. gruodžio 31 d.)
Elenos Kuznecovos:
Dėl teismo sprendimo vykdymo, apmokant už Meilės alėjos rekonstrukcijos darbus,
UAB „Žiežmarių hidrostatyba“ (2014-06-11);
Dėl sutarties su UAB „Litesko“ vykdymo ir šilumos kainų (2014-07-18);
UAB „Palangos komunalinis ūkis“ stebėtojų tarybos pirmininkui R. A. Kirstukui Dėl
80 proc. antkainio taikymo Palangos laidojimo namuose (2014-10-30).
Dano Palucko paklausimai:
Dėl nutarties vykdymo (2014-04-16);
Dėl planuojamų perduoti investicijų į šilumos ūkį (2014-07-22);
Dėl lėšų viešinimui (2014-07-31);
Dėl Savivaldybės skolų (2014-08-01).
Artūro Sabaliausko paklausimai:
Dėl UAB „Palangos komunalinis ūkis“ atliekamų daugiabučių namų ženklinimo
(2014-04-03);
Dėl UAB „Palangos komunalinis ūkis“ nuomos sutarties (2014-08-01);
Dėl Palangos laidojimo namų įkainių (2014-08-01);
Dėl leidimų išdavimo (2014-08-01);
Dėl medžių iškirtimo Ganyklų g. (2014-08-01);
Dėl sporto salės (2014-08-01).
Vytauto Stalmoko paklausimas:
Dėl nevykdomo priimto Tarybos sprendimo (2014-08-27).
Eimučio Židanavičiaus paklausimai:
Dėl vasaros estrados (2014-01-30);
Dėl galimybės Palangos miesto gyventojams nemokamai statyti automobilius (201402-26);
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Dėl galimybės naudotis „Kontora“ Tarybos nariams (2014-02-26);
Dėl elektromobilių (2014-03-27);
Dėl detaliųjų planų svarstymo su visuomene (2014-07-03);
Dėl programos „Šachmatai mokykloje“ (2014-07-03);
Dėl šilumos kainų (2014-07-03);
Dėl neatsakyto 07-03 prašymo (2014-08-04);
Dėl biokuro katilo statybos pabaigos (2014-10-30);
Dėl dviračių tako sutvarkymo (2014-12-07)
Dėl UAB „Palangos autobusų stotis“ darbuotojų (2014-12-18);
Visuomeninio rinkimų komiteto „Nepartinių palangiškių sąjūdis“ vardu – dėl lygių
sąlygų sudarymo dalyvauti visiems rinkimų dalyviams būsimuose mero ir Savivaldybės tarybos
rinkimuose (2014-12-18).
Tarybos narių Dano Palucko, Aleksandro Jokūbausko, Artūro Sabaliausko,
Elenos Kuznecovos teiktas paklausimas:
Dėl Palangos miesto ligoninei skiriamų lėšų (perduodamo turto) (2014-11-06).
2014 metų 7-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos narių pateikti ir
užregistruoti prašymai Merui ir Administracijos direktoriui:
Aleksandro Jokūbausko prašymai:
Dėl posėdžio protokolų ir kitokių dokumentų, garso įrašų pateikimo (2014-04-18);
Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2007-12-13 sprendimo Nr. T2-327 bei su
juo susijusios medžiagos pateikimo (2014-07-07).
Dano Palucko prašymai:
Dėl dokumentų kopijų pateikimo (2014-02-20);
Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos vardu – dėl darbo vietos sukeitimo (201404-16);
Dėl dokumentų apie Palangos miesto savivaldybės administracijos 2014 m. Kultūros
rėmimo konkursą pateikimo (2014-04-22);
Dėl viešųjų pirkimų plano (2014-07-22);
Dėl informacijos bei dokumentų kopijų pateikimo (2014-09-08).
Sauliaus Simės prašymas:
Dėl atsistatydinimo iš Palangos miesto saugaus eismo komisijos pirmininko pareigų
(2014-07-30).
Mindaugo Skritulsko prašymas:
Dėl darbo Ekonomikos ir finansų komitete (2014-03-28).
Vaido Šimaičio prašymas:
Dėl komiteto pakeitimo (2014-04-04).
Eimučio Židanavičiaus prašymai:
Dėl atstovavimo žaibo šachmatų varžybose „Lietuvos Respublikos Seimo taurė –
2014“ (2014-03-07;
Dėl sprendimo projekto grąžinimo (2014-08-20);
Dėl informacijos bei dokumentų kopijų pateikimo (2014-09-16).
Tarybos narių Arvydo Dočkaus, Vytauto Stalmoko, Dano Palucko, Vaido
Šimaičio, Sauliaus Simės, Dainiaus Želvio, Juliaus Tomo Žulkaus prašymas:
Dėl sprendimo projekto įtraukimo į Tarybos posėdžio darbotvarkę (2014-08-25).
Tarybos narių Arvydo Dočkaus ir Eimučio Židanavičiaus prašymas:
Dėl E. Židanavičiaus įtraukimo į Kontrolės komiteto sudėtį (2014-03-10).
2014 metų 7-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos narių gauti ir
užregistruoti prašymai:
Prašymai Danui Paluckui:
Dėl V. Geco įrašymo į LSDP Palangos skyriaus kandidatų sąrašą dalyvauti rinkimuose
į Palangos miesto savivaldybės tarybą (2014-10-31);
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Dėl J. Masalskio įrašymo į LSDP Palangos skyriaus kandidatų sąrašą dalyvauti
rinkimuose į Palangos miesto savivaldybės tarybą (2014-10-31).
2014 metų 7-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos narių pateikti ir
užregistruoti tarnybiniai pranešimai Merui:
Aleksandro Jokūbausko pranešimai:
Dėl nedalyvavimo Savivaldybės tarybos posėdžiuose 2014-01-30 ir 2014-02-26
(2014-02-24);
Dėl nedalyvavimo Savivaldybės tarybos posėdžiuose 2014-03-20 (2014-03-19);
Dėl nedalyvavimo Savivaldybės tarybos posėdžiuose 2014-07-03 (2014-06-30);
Dėl nedalyvavimo Savivaldybės tarybos posėdyje 2014-09-30 (2014-09-29);
Dėl nedalyvavimo Savivaldybės tarybos posėdyje 2014-11-06 (2014-11-02).
Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos pranešimas:
Dėl Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos sudėties pasikeitimo (2014-04-11).
2014 metų 7-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos narių pateikti ir
užregistruoti atsakymai į raštus:
Aleksandro Jokūbausko atsakymai:
Į 2014-074-07 raštą Nr. (8.15)-D12-115 „Dėl narių delegavimo“ (2014-04-08);
Į 2014-04-14 raštą Nr. (8.15)-D7-162 „Dėl narių delegavimo“.
2014 metų 7-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos narių pateikti ir
užregistruoti pasiūlymai Merui ir Tarybai:
Dano Palucko pasiūlymas:
Dėl kūno kultūros ir sporto projektų dalinio finansavimo iš Savivaldybės biudžeto
lėšų konkurso tvarkos aprašo projekto nuostatų keitimo (2014-12-15).
Vaido Šimaičio pasiūlymas:
Dėl Palangos garbės piliečio vardo suteikimo Mikeliui Balčiui (2014-11-27).
Eimučio Židanavičiaus pasiūlymas:
Dėl sprendimo projekto „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo I.
Staponienės įmonei“ pakeitimo (2014-07-01);
Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos (teikia Aleksandras Jokūbauskas)
pasiūlymas:
Dėl Tarybos sprendimo projekto „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko
apribojimo I. Staponienės įmonei“ (2014-06-24).
2014 metų 7-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos narių pateikti ir
užregistruoti atsisakymai Merui ir Tarybai:
Dano Palucko atsisakymas:
Dėl Kontrolės komiteto pirmininko pareigų atsisakymo (2014-04-24).
2014 metų 7-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos narių pateikti ir
užregistruoti pareiškimai Merui ir Tarybai:
Aleksandro Jokūbausko pareiškimas:
Dėl narių nedelegavimo į Kontrolės komitetą ir Tarybos narių kvietimo
konstruktyviai diskusijai ir sprendimams, leisiantiems užtikrinti normalų Kontrolės komiteto darbą
(2014-12-12);
Elenos Kuznecovos pareiškimai:
Dėl išėjimo iš TS-LKD frakcijos (2014-01-30);
Dėl atsistatydinimo iš Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo pareigų (2014-0130);
Dėl paneigimo apie dalyvavimą posėdyje (2014-03-27);
Dėl sutikimo (Atsisako dalyvauti derybinės komisijos, sprendžiant ginčus dėl
investicijų tarp UAB „Litesko“ ir Savivaldybės, darbe (2014-07-01)‘;
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Dėl atsistatydinimo iš Kontrolės komiteto nario pareigų (2014-11-27).
Dano Palucko pareiškimas:
Dėl atsistatydinimo iš Kontrolės komiteto (2014-11-27).
Vytauto Stalmoko pareiškimas:
Dėl Liberalų Sąjūdžio frakcijos įkūrimo (2014-05-29).
Tarybos narių Eimučio Židanavičiaus, Elenos Kuznecovos, Aleksandro
Jokūbausko, Artūro Sabaliausko, Dano Palucko pareiškimas:
Dėl įžeidžiančių Tarybos nario Albino Stankaus pasisakymų ir nereagavimo į juos
(2014-11-06).
Tarybos posėdžiai. Tarybos narių lankomumas.
7-ojo šaukimo Taryba 2014 m. buvo sušaukta 13 kartų, tačiau iš jų įvyko 12
posėdžių. Buvo apsvarstyti 434 sprendimo projektai, priimta 415 sprendimų. Tarybos posėdžiai
yra vieši, gyventojai informuojami apie juos Reglamente nustatyta tvarka.

Eil.
Nr.

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

Pavardė, vardas

Dočkus Arvydas
Jokūbauskas Aleksandras
Kirstukas Remigijus Alvydas
Krasauskas Edmundas
Krasauskienė Genoveita
Kulikauskienė Sondra
Kuznecova Elena
Paluckas Danas
Sabaliauskas Artūras
Sebeckas Antanas
Simė Saulius
Skritulskas Mindaugas
Stalmokas Vytautas
Stankus Albinas
Stasiulis Nerijus
Šimaitis Vaidas
Vaitkus Šarūnas
Valinevičius Gediminas
Želvys Dainius
Židanavičius Eimutis
Žulkus Julius Tomas

Dalyvavo

12
9
9
12
10
9
11
11
11
12
12
9
8
9
9
10
11
10
12
12
12

Praleistų
posėdžių
skaičius
(nurodyta
nedalyvavimo
priežastis)
3
3
2
3
1
1
1
3
4
3
3
2
1
1
-

1 lentelė
Praleistų
posėdžių
skaičius
(nenurodyta
nedalyvavimo
priežastis)
-

Septyni Tarybos nariai nepraleido nė vieno posėdžio, po 1 posėdį praleido keturi
Tarybos nariai, po 2 posėdžius praleido trys Tarybos nariai, 3 posėdžius – šeši Tarybos nariai, 4
posėdžius – vienas Tarybos narys.
Informacija apie Tarybos posėdžius, svarstytus sprendimų projektus ir priimtus
sprendimus
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2 lentelė
Metai
2013
2014

Įvykusių
posėdžių
skaičius
13
12

Svarstytų klausimų
skaičius

Priimtų Tarybos
sprendimų skaičius

331
434

328
415

Tarybos komitetai.
Tarybos nariai savo įgaliojimus vykdo svarstydami ir spręsdami klausimus Tarybos,
komitetų bei komisijų posėdžiuose, frakcijų ir darbo grupių pasitarimuose.

Savivaldybės tarybos komitetai
7-ojo šaukimo Tarybos Ekonomikos ir finansų komitetas 2014 m. posėdžiavo
19 kartų. Posėdžių metu buvo apsvarstyti 242 sprendimų projektai. Komiteto nariai susipažino ir
apsvarstė 10 piliečių, visuomeninių organizacijų bei valstybinių institucijų ir kt. raštus.
7-ojo šaukimo Tarybos Statybos ir miesto ūkio komitetas 2014 m. posėdžiavo
37 kartus. Posėdžių metu buvo apsvarstyti 257 sprendimų projektai. Komiteto nariai svarstė 55
detaliojo plano koncepcijas, 18 Palangos miesto infrastruktūros plėtojimo (savarankiškos paramos
Palangos miesto infrastruktūrai plėtoti) sutarties projektus. Komiteto nariai susipažino ir apsvarstė
12 piliečių, visuomeninių organizacijų, valstybinių institucijų ir kt. raštus bei išnagrinėjo 13
teritorijų planavimo, statybų ir kitų su tuo susijusių dokumentų.
7-ojo šaukimo Tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komitetas 2014 m.
posėdžiavo 15 kartų. Posėdžių metu buvo apsvarstyta 112 sprendimų projektų bei Palangos miesto
savivaldybės 2014 metų biudžeto projektas, dėl kurio pateikė pasiūlymus. Komitetas išklausė
Palangos kultūros įstaigų vadovus dėl įstaigų problematikos ir jų veiklos 2015 m. Komiteto nariai
susipažino ir apsvarstė 14 piliečių, visuomeninių organizacijų bei valstybinių institucijų ir kt.
raštus.
7-ojo šaukimo Tarybos Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas
2014 m. posėdžiavo 12 kartų. Posėdžių metu buvo apsvarstyti 68 sprendimų projektai bei
Palangos miesto savivaldybės 2014 metų biudžeto projektas. Komiteto nariai susipažino ir
apsvarstė 9 piliečių, visuomeninių organizacijų bei valstybinių institucijų ir kt. raštus.
7-ojo šaukimo Tarybos Kontrolės komitetas 2014 m. posėdžiavo 3 kartus.
Posėdžių metu buvo išklausyta 12 Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos
audito ataskaitų, apsvarstytas Kontrolės ir audito tarnybos 2015 metų veiklos planas bei pateiktas
pasiūlymas jį papildyti, apsvarstyti 10 kitų klausimų bei 1 skundas.
Dalyvavimas Tarybos komitetų posėdžiuose
1. 2014 m. įvyko 19 Ekonomikos ir finansų komiteto posėdžių.

8
Įvyko
posėdžių
7-ojo šaukimo
Palangos miesto
savivaldybės tarybos
Ekonomikos ir
finansų komitetas
(sudarytas Tarybos 2011
m. balandžio 29 d.
sprendimu Nr. T2-10,
pakeistas Tarybos 2014
m. balandžio 24 d.
sprendimu Nr. T2-133)

19
8
19

12

Komiteto nariai
Remigijus Alvydas Kirstukas –
pirmininkas
Edmundas Krasauskas
Elena Kuznecova
Albinas Stankus
Eimutis Židanavičius –
pavaduotojas iki 2014 m.
gegužės 27 d.)
Mindaugas Skritulskas (nuo
2014 m. balandžio 24 d. )
Pavaduotojas nuo 2014 m.
gegužės 27 d.

Dalyvavo

Nedalyvavo

13

6

16
8
13
17

3

7

5

6
2

2. 2014 m. įvyko 37 Statybos ir miesto ūkio komiteto posėdžiai.
7-ojo šaukimo
Palangos miesto
savivaldybės tarybos
Statybos ir miesto
ūkio komitetas

Įvyko
posėdžių

(sudarytas Tarybos 2011
m. balandžio 29 d.
sprendimu Nr. T2-10,
pakeistas Tarybos 2013 m.
birželio 6 d. sprendimu
Nr. T2-148, pakeistas
Tarybos 2014 m.
balandžio 24 d.
sprendimu Nr. T2-133)

15

37

22

37

Komiteto nariai

Dalyvavo

Nedalyvavo

Aleksandras Jokūbauskas
Saulius Simė
Mindaugas Skritulskas (iki 2014
m. balandžio 24 d.)
Vaidas Šimaitis (nuo 2014 m.
balandžio 24 d.)
Dainius Želvys – pavaduotojas
Julius Tomas Žulkus –
pirmininkas

26
30
7

11
7
8

15

7

32
36

5
1

3. 2014 m. įvyko 15 Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdžių.
7-ojo šaukimo
Palangos miesto
savivaldybės tarybos
Švietimo, kultūros
ir sporto komitetas
(sudarytas Tarybos
2011 m. balandžio 29 d.
sprendimu Nr. T2-10,
pakeistas Tarybos 2011
m. birželio 16 d.
sprendimu Nr. T2-76)

Įvyko
posėdžių

15

Komiteto nariai

Dalyvavo

Nedalyvavo

Arvydas Dočkus
Genoveita Krasauskienė
Danas Paluckas
Vytautas Stalmokas –
pirmininkas
Nerijus Stasiulis – pavaduotojas

15
1
13
12

14
2
3

11

4

4. 2014 m. įvyko 12 Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto posėdžių.
7-ojo šaukimo
Palangos miesto
savivaldybės tarybos
Turizmo, sveikatos
ir socialinės
apsaugos

Įvyko
posėdžių
12
7

Komiteto nariai

Dalyvavo

Nedalyvavo

Sondra Kulikauskienė –
pirmininkė
Elena Kuznecova (nuo 2014 m.

9

3

4

3

9
komitetas
(sudarytas Tarybos 2011
m. balandžio 29 d.
sprendimu Nr. T2-10,
pakeistas Tarybos 2011
m.
birželio
16
d.
sprendimu Nr. T2-76,
Tarybos 2013 m. birželio
6 d. sprendimu Nr. T2185, Tarybos 2013 m.
spalio 31 d. sprendimu
Nr. T2-273, Tarybos
2014 m. balandžio 24 d.
sprendimu Nr. T2-133)

12
12
12
5

balandžio 24 d.)
Artūras Sabaliauskas
Antanas Sebeckas –
pavaduotojas
Gediminas Valinevičius
Vaidas Šimaitis
(nuo 2013 m. spalio 31 d. iki
2014 m. balandžio 24 d.)

6
12

6
-

7

5

1

4

Dalyvavo

Nedalyvavo

2

-

1

1

2

-

3

-

3

-

1

1

1

-

1

-

-

1

1

1

2

1

5. 2014 m. įvyko 3 Kontrolės komiteto posėdžiai.
Įvyko
posėdžių
2
2
2
7-ojo šaukimo
Palangos miesto
savivaldybės tarybos
Kontrolės
komitetas
(sudarytas Tarybos
2011 m. gegužės 26 d.
sprendimu Nr. T2-32;
Tarybos 2014
m. rugpjūčio 28 d.
sprendimu Nr. T2-238)

3
3
2
1
1
1
2
3

Komiteto nariai
Aleksandras Jokūbauskas (iki
2014 m. rugpjūčio 28 d.)
Remigijus Alvydas Kirstukas
(iki 2014 m. rugpjūčio 28 d.)
Edmundas Krasauskas (iki 2014
m. rugpjūčio 28 d.)
Elena Kuznecova – pavaduotoja
(pareigas užėmė iki 2014 m.
rugpjūčio 28 d.)
Danas Paluckas – pirmininkas
Artūras Sabaliauskas (iki 2014
m. rugpjūčio 28 d.)
Saulius Simė (nuo 2014 m.
rugpjūčio 28 d.)
Mindaugas Skritulskas (nuo
2014 m. rugpjūčio 28 d.)
Vytautas Stalmokas (nuo 2014
m. rugpjūčio 28 d.)
Albinas Stankus (iki 2014 m.
rugpjūčio 28 d.)
Julius Tomas Žulkus –
pavaduotojas (paskirtas 2014 m.
rugpjūčio 28 d.)

Tarybos komitetų posėdžių skaičiaus palyginamoji lentelė

Komiteto pavadinimas
Ekonomikos ir finansų
Statybos ir miesto ūkio
Turizmo,
sveikatos
ir
apsaugos
Švietimo, kultūros ir sporto

socialinės

Posėdžių
skaičius
2013 m.

Posėdžių
skaičius
2014 m.

20
33
16

19
37
12

10

15

10
Kontrolės
Iš viso:

4
83

3
86

2014 metų 7-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos nariai
dalyvavo 11 komisijų veikloje:
Administracinės komisijos prie Palangos miesto savivaldybės tarybos;
Etikos komisijos;
Investicijų priežiūros komisijos;
Informacinės visuomenės komisijos;
Komisijos fizinių ir juridinių asmenų mokesčių lengvatų prašymams nagrinėti ir
išvadoms bei pasiūlymams teikti;
Palangos miesto savivaldybės peticijų komisijos;
Palangos miesto savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos;
Palangos miesto savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos;
Savivaldybės turto privatizavimo komisijos;
Eismo saugumo komisijos;
Palangos miesto savivaldybės komisijos kovai su korupcija.
7-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos nariai 2014 metais
plėtojo Palangos miesto savivaldybės ryšius su užsienio valstybių miestais, dalyvavo tarptautinių
organizacijų veikloje, įvairiuose renginiuose, konferencijose, seminaruose, suvažiavimuose,
posėdžiuose, apskritojo stalo diskusijose, pristatymuose, susitikimuose:
Remigijus Alvydas Kirstukas:
2014-06-25 – 2014-06-27 vyko į Strasbūrą, į Prancūzijos Respubliką, dalyvauti
Europos diplomo įteikimo ceremonijoje ir susitikime su Lietuvos nacionalinės atstovybės prie
Europos Tarybos atstovais.
Saulius Simė:
2014-03-17 – 2014-03-18 vyko į Svetlogorską, į Rusijos Federacijos Kaliningrado
sritį, dalyvauti projekto oficialiame darbo grupės susitikime;
2014-03-20 vyko į Vilnių dalyvauti Lietuvos Respublikos Seimo minėjime ir
atidarant parodą Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo deputato,
Nepriklausomybės akto signataro Algimanto Vinco Ulbos 75-osioms gimimo metinėms paminėti;
2014-04-26 – 2014-04-27 vyko į Svetlogorską, į Rusijos Federacijos Kalinigrado
sritį, dalyvauti gastronominiame festivalyje „Krupnaja ryba“;
2014-05-06 – 2014-05-07 vyko į Klaipėdą, Telšius, Kauną, Vilnių dalyvauti projekto
„Integruotos jaunimo politikos plėtra“ mokomuosiuose vizituose į atvirus jaunimo centrus ir
erdves;
2014-09-03 – 2014-09-09 vyko į Bergeno miestą Riugene, Vokietijos Federacinę
Respubliką, dalyvauti „Europos dienų“ ir jaunimo festivalio renginiuose;
2014-11-12 – 2014-11-14 vyko į Pernu, Estijos Respubliką, dalyvauti gerosios
patirties pasidalinimo ir bendradarbiavimo galimybių numatymo renginyje;
2014-11-24 – 2014-11-26 vyko į Kaliningradą dalyvauti vyksiančioje baigiamojoje
Lietuvos-Lenkijos-Rusijos programos konferencijoje bei darbiniame susitikime su projekto
partneriu Svetlogorske.
Mindaugas Skritulskas:
2014-04-26 – 2014-04-27 vyko į Svetlogorską, į Rusijos Federacijos Kaliningrado
sritį, dalyvauti gastronominiame festivalyje „Krupnaja ryba“;
2014-06-25 – 2014-06-27 vyko į Strasbūrą, į Prancūzijos Respubliką, dalyvauti
Europos diplomo įteikimo ceremonijoje ir susitikime su Lietuvos nacionalinės atstovybės prie
Europos Tarybos atstovais.
Nerijus Stasiulis:
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2014-03-31 vyko į Kaliningradą, į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį dalyvauti
aptariant Miesto dienos renginių organizavimo klausimus;
2014-04-26 – 2014-04-27 vyko į Svetlogorską, į Rusijos Federacijos Kaliningrado
sritį, dalyvauti gastronominiame festivalyje „Krupnaja ryba“;
2014-05-20 vyko į Liepoją, Latvijos Respubliką, dalyvauti pasitarime turizmo
klausimais.
Šarūnas Vaitkus:
2014-05-21 – 2014-05-22 vyko į Vilnių, į Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją,
daugiabučių namų renovacijos klausimais;
2014-06-25 – 2014-06-27 vyko į Strasbūrą, į Prancūzijos Respubliką, dalyvauti
Europos diplomo įteikimo ceremonijoje ir susitikime su Lietuvos nacionalinės atstovybės prie
Europos Tarybos atstovais;
2014-07-05 – 2014-07-06 vyko į Vilnių dalyvauti XIX Lietuvos dainų šventės „Čia –
mano namai“ Palangos atstovų eisenoje;
2014-11-18 – 2014-11-19 vyko į Vilnių Lietuvos Respublikos Vyriausybėje tartis dėl
Savivaldybės projektų finansavimo bei dalyvauti Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos
posėdyje.
Išvados ir apibendrinimai.
2014 metais iš viso įvyko 12 Tarybos posėdžių. Juose buvo apsvarstyti 434
sprendimo projektai, priimti 415 sprendimų. 2014 metų 7-ojo šaukimo Tarybos nariai pateikė 10
sprendimo projektų. Tarybos narių pateiktų sprendimų projektų skaičius, palyginti su 2013 m.,
kiek sumažėjo (2013 m. – 11). Po du Tarybos sprendimų projektus parengė Saulius Simė,
Gediminas Valinevičius, Danas Paluckas ir Eimutis Židanavičius, po vieną – Šarūnas Vaitkus ir
Vytautas Stalmokas.
Palyginti su 2013 metais, pateiktų ir užregistruotų paklausimų skaičius ženkliai išaugo
– 2013 metais – 16, 2014 metais – 47 paklausimai. 20 paklausimų pateikė Tarybos narys
Aleksandras Jokūbauskas, 12 – Eimutis Židanavičius, 6 – Artūras Sabaliauskas, 4 – Danas
Paluckas, 3 – Elena Kuznecova, po vieną – Vytautas Stalmokas ir bendrai Tarybos nariai Danas
Paluckas, Aleksandras Jokūbauskas bei Elena Kuznecova.
Merui ir Administracijos direktoriui pateikta 15 prašymų, 6 tarnybiniai pranešimai, 2
atsakymai į raštus, 4 pasiūlymai, 1 atsisakymas.
Tarp 2014 metų 7-ojo šaukimo Tarybos narių nebuvo nė vieno Tarybos nario, kuris
neatvyktų į posėdžius nenurodydamas nedalyvavimo priežasties. Septyni (2013 m. – 8) Tarybos
nariai nepraleido nė vieno posėdžio, po vieną posėdį praleido keturi (2013 m. – 7) Tarybos nariai,
po du posėdžius – trys (2013 m. – 2) Tarybos nariai, po tris – šeši (2013 m. – 1) Tarybos nariai,
keturis posėdžius – vienas (2013 m. – 2).
Per 2014 metus įvyko 86 Tarybos komitetų posėdžiai. Palyginti su 2013 metais (83
posėdžiai), Tarybos komitetų posėdžių skaičius kiek padidėjo. Ekonomikos ir finansų komitetas
posėdžiavo 19 kartų, Statybos ir miesto ūkio – 37, Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos – 12
Švietimo, kultūros ir sporto – 15, Kontrolės – 3.
2014 metais Taryba svarstė ir priėmė svarbius miestui ir jo vystymui sprendimus,
kuriais buvo patvirtintas Palangos miesto savivaldybės 2014 metų biudžetas, Palangos miesto
savivaldybės 2014 metų programos, Palangos miesto savivaldybės administracijos struktūra. Taip
pat – apsispręsta imti ilgalaikę paskolą Palangos miesto savivaldybės 2014–2016 metų veiklos
plane numatytiems investiciniams projektams finansuoti, patvirtintas Kelių priežiūros ir plėtros
programos lėšų paskirstymas savivaldybės vietinės reikšmės gatvėms ir keliams taisyti
(remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti. Pakeista Palangos miesto energinio
efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programa, į šią programą įtraukiant dar 58
daugiabučius, apsispręsta nebepratęsti 2000-12-27 SP UAB „Palangos šilumos tinklai“ šilumos
ūkio modernizavimo sutarties su UAB „Litesko“. Pakeisti VšĮ Palangos pirminės asmens sveikatos
priežiūros centro įstatai, atveriant galimybę plėsti įstaigos teikiamų paslaugų spektrą.
Vykdant žemės reformą, patvirtinta Šventosios gyvenvietės, Palangos miesto
bendrajame plane pažymėtos kaip B10 kvartalas, detaliojo plano korektūra, taip pat – teritorijų,
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pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančių į K10 rajoną bei VM7 rajoną, detaliųjų planų
koncepcijos.
Siekiant užtikrinti Palangos miesto gyventojų ir svečių saugumą, pakeistos Palangos
miesto savivaldybės paplūdimių ir jų maudyklų įrengimo ir eksploatavimo bei saugaus elgesio
vandenyje taisyklės, pasirašytas papildomas susitarimas su Palangos miesto vandens motociklų
klubu, kuriuo sutarta įrengti 3 papildomus gelbėjimo punktus bei pratęsti gelbėtojų darbo
valandas. Priimti ir kiti miestui svarbūs sprendimai.
Kaip ir 2013 metais, Tarybos nariai naudojosi kompiuterizuotu Tarybos sprendimų
projektų medžiagos ir kitos papildomos informacijos pateikimu Savivaldybės interneto svetainėje
taryba.palanga.lt/Tarybos. Naudojantis Tarybos posėdžių salės posėdžių įgarsinimo ir įrašymo į
kompiuterines laikmenas sistema, įrašyti visi 2014 metų posėdžiai, įrašai pateikti Savivaldybės
kompiuteriniame tinkle. Užtikrinant viešumą ir skaidrumą, Savivaldybės interneto svetainėje
skelbiami Tarybos sprendimų projektai, priimti Tarybos sprendimai, Mero potvarkiai ir
Administracijos direktoriaus įsakymai veiklos klausimais. Tarybos posėdžių salėje įdiegtos 5
kompiuterizuotos darbo vietos Tarybos posėdžiams vesti, Tarybos posėdžiai vedami ir balsuojama
naudojantis kompiuterizuota balsavimo sistema.
__________________________________

PRITARTA
Palangos miesto savivaldybės tarybos
2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-131
2 punktu
PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2014 M. VEIKLOS ATASKAITA
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 2 straipsnio 7 dalimi
bei Palangos miesto savivaldybės tarybos (toliau tekste – Taryba) veiklos reglamento, patvirtinto
Tarybos 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T2-151 1 punktu, pakeisto Palangos miesto
savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T2-34, Meras už savivaldybės veiklą yra
atskaitingas Tarybai ir bendruomenei. Meras 2014 metų veiklos ataskaitą pateikia Tarybai, o
Savivaldybės tarybos 2014 m. veiklos ataskaitą – bendruomenei.
Taryba 2011 m. balandžio 14 d. sprendimu Nr. T2-2 „Dėl Palangos miesto
savivaldybės mero išrinkimo“ išrinko Palangos miesto savivaldybės meru Šarūną Vaitkų. Teikiama
ataskaita apima mero veiklos laikotarpį 2014 metais.
Mero veiklos ataskaita parengta atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatyme nustatytus mero įgaliojimus pagal Palangos miesto strateginį plėtros planą iki 2020 metų.
Taryba 2011 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T2-19 patvirtino Palangos miesto
savivaldybės strateginį plėtros iki 2020 m. planą, kuriuo siekiama įgyvendinti Palangos miesto
viziją: Palanga – ištisus metus atviras tarptautinis kurortas su išvystyta sveikatingumo, sporto ir
poilsio infrastruktūra, aktyviu kultūriniu gyvenimu. Tai saugus ir švarus miestas, patogus gyventi
bei ilsėtis. 2014 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T2-6 Savivaldybės taryba patvirtino Palangos
miesto savivaldybės 2014–2016 metų strateginį veiklos planą.
Palangos miesto strateginiame plėtros plane iki 2020 metų numatytos 4 strateginės
plėtros sritys:
Gyvenimo kokybės ir socialinio saugumo gerinimas.
Darnios aplinkos vystymas.
Kurorto patrauklumo didinimas.
Miesto savivaldos gerinimas.
Palangos miesto
plėtros iki 2020
metų strateginio
plano prioritetas
Tikslai

Veikla/ rezultatas

I prioritetas. Gyvenimo kokybės ir socialinio saugumo
gerinimas
• Kokybiškos švietimo paslaugos.
• Efektyvi socialinių paslaugų sistema ir sveika visuomenė.
• Pozityvi vaikų ir jaunimo iniciatyva bei socializacija.
• Išplėtotos kultūros, sporto ir laisvalaikio paslaugos.
Švietimo įstaigų aplinkos gerinimas
Valstybės investicijų programos, ES paramos, valstybės,
savivaldybės biudžeto, paskolos ir kt. lėšomis baigti įgyvendinti šie
projektai:
• Baltijos vidurinės mokyklos rekonstravimas;
• L. d. „Žilvinas“ modernizavimas;
• L. d. „Ąžuoliukas“ modernizavimas;
• L. d. „Gintarėlis“ modernizavimas;
• S.Vainiūno meno mokyklos pastato modernizavimas.
2014 m. baigti V. Jurgučio pagrindinės mokyklos rekonstravimo ir
teritorijos tvarkymo darbai.
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-242 lopšeliui-darželiui
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,,Žilvinas“ perduotas Palangos miesto savivaldybei nuosavybės teise
priklausantis turtas, pirktas projektui „Palangos lopšelio-darželio
,,Žilvinas“ patalpų ir įrangos atnaujinimas“ įgyvendinti.
Palangos miesto savivaldybė 2014 m. lopšelius-darželius aprūpino
naujais žaidimų įrenginiais vaikams, tam skyrusi 120 tūkst. Lt – po 20
tūkst. Lt kiekvienai ikimokyklinio ugdymo įstaigai.
Siekiant užtikrinti Savivaldybės teikiamų švietimo paslaugų
prieinamumą, racionaliai ir skaidriai paskirstyti vaikų srautus,
organizuoti lankančių ir pageidaujančių lankyti Savivaldybės
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes vaikų apskaitą bei
teikti patikimą ir tikslią informaciją visuomenei apie vaikų priėmimą,
grupių komplektavimą, laisvas ugdymo vietas grupėse ir jų poreikį,
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-228 patvirtintas Vaikų
priėmimo į Palangos miesto savivaldybės ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programas vykdančias mokyklas tvarkos
aprašas.
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-229 patvirtintas
centralizuoto mokinių priėmimo į Palangos miesto savivaldybės
bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas. Šis aprašas reglamentuoja
centralizuotą asmenų priėmimą į bendrojo ugdymo mokyklas (išskyrus
Sanatorinę mokyklą), kurios savininko teises ir pareigas įgyvendina
Palangos miesto savivaldybė, mokytis pagal pradinio, pagrindinio,
vidurinio ir specialiojo ugdymo programas, priėmimo kriterijus,
dokumentus, kuriuos turi pateikti į mokyklą priimami asmenys,
priėmimo vietą, pradžią ir pabaigą, prašymų pateikimo terminus,
priėmimo į laisvas vietas pirmumo teisę, informavimo apie Aprašą
tvarką, bendruosius klasių komplektavimo kriterijus, prašymų
registravimo tvarką, atsakomybę ir priežiūrą.
Siekiant užtikrinti puikią Palangos švietimo įstaigas lankančių
vaikų ugdymo kokybę, Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-227
patvirtintas Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas,
Tarybos sprendimu Nr. T2-350 – Palangos miesto savivaldybės
mokyklų 2015–2017 metų ikimokyklinio ugdymo programos.
Jaunimo laisvalaikio organizavimas
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-64 pritarta projekto
„Pastato Jūratės g. 11, Palanga, pritaikymas rizikos grupės vaikų ir
jaunimo poreikiams“ paraiškos teikimui. Taip pat apsispręsta, gavus
Europos ekonominės erdvės finansavimą, skirti bendrojo finansavimo
lėšas projektui įgyvendinti iš Palangos miesto savivaldybės biudžeto –
iki 10 proc. visų projekto tinkamų išlaidų.
Stiprinant savivaldybėje veikiančias jaunimo ir su jaunimu
dirbančias organizacijas 2014 m. vyko Palangos miesto savivaldybės
jaunimo iniciatyvų konkursas, gauta ir iš dalies patenkinta 10 paraiškų.
iš viso 2014 metais jaunimo iniciatyvų skatinimui skirta 30 tūkst. Lt.
Remiami ir vaikų užimtumo projektai – 2014 m. didesnis, nei
anksčiau, dėmesys skirtas sportuojančių vaikų užimtumui skatinti.
Siekiant vaikams ir jaunimui sudaryti geresnes sąlygas sportuoti,
apsispręsta sporto klubams kompensuoti patalpų nuomos išlaidas.
Aktyvaus laisvalaikio organizavimas
Įgyvendintas projektas „Sveikatingumo, aktyvaus poilsio ir bėgimo
tako „Labrytys“ pratęsimas ir aktyvaus poilsio zonų įrengimas Palangos
miesto savivaldybėje“. Vykdyti bėgimo tako „Labrytys“ bei 5 aktyvaus
poilsio zonų įrengimo darbai.
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-251 biudžetinei įstaigai
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Palangos sporto centrui vieneriems metams panaudos pagrindais
perduotas neatlygintinai valdyti ir naudotis Palangos miesto
savivaldybei nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas –
universali sporto salė su priklausiniais – savarankiškosioms funkcijoms
įgyvendinti.
Socialinių paslaugų administravimas
Siekiant plėsti ir gerinti socialinių paslaugų infrastruktūrą 2014 m.
tęstas projekto ir „Palangos miesto globos namų modernizavimas“
įgyvendinimas.
Įgyvendintas projektas „Socialinių paslaugų plėtra ir veiklos sąlygų
gerinimas Palangos miesto socialinių paslaugų tarnyboje“. Įgyvendinus
šį projektą, įstaigoje plėsis socialinių paslaugų spektras (planuojama
pradėti teikti intensyvios krizių įveikimo pagalbos, laikino
apnakvindinimo, trumpalaikės socialinės globos, psichosocialinės
pagalbos paslaugas). Atsižvelgiant į šią aplinkybę, Savivaldybės tarybos
sprendimu Nr. T2-362 Palangos miesto socialinių paslaugų tarnybos
pavadinimas pakeistas į Palangos miesto socialinių paslaugų centrą bei
patvirtinti Palangos miesto socialinių paslaugų centro nuostatai.
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-243 Palangos miesto
socialinių paslaugų tarnybai perduotas Palangos miesto savivaldybei
nuosavybės teise priklausantis turtas, pirktas projektui ,,Socialinių
paslaugų plėtra ir veiklos sąlygų gerinimas Palangos miesto socialinių
paslaugų tarnyboje“ įgyvendinti: buitinė technika, specialus
inventorius, kompiuterinė technika.
Socialinio saugumo gerinimas
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-92 patvirtintas Palangos
miesto savivaldybės 2014 m. socialinių paslaugų planas.
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-13 patvirtinta kreipimosi
dėl socialinės paramos mokiniams, nemokamo mokinių maitinimo ir
paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarka.
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-14 patvirtintas piniginės
socialinės paramos teikimo tvarkos aprašas.
Siekiant gerinti socialinių paslaugų kokybę, Savivaldybės tarybos
sprendimu Nr. T2-393 nustatytas Palangos miesto socialinių paslaugų
centro didžiausias leistinas darbuotojų pareigybių skaičius – 24,55, iš jų
6 pareigybės pagal įgyvendintą projektą „Socialinių paslaugų plėtra ir
veiklos sąlygų gerinimas Palangos miesto socialinių paslaugų
tarnyboje“ numatytoms socialinėms paslaugoms teikti.
Koordinuojant darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimą,
Tarybos sprendimu patvirtinta Savivaldybės 2014 m. viešųjų darbų
programa, organizuotas konkursas viešųjų darbų programoje
numatytiems darbams atlikti (atrinkta 13 įmonių, organizavusių
viešuosius darbus, faktiškai įdarbinti 202 bedarbiai, vidutinė darbų
trukmė 1,9 mėn.). Viešuosius darbus dirbo 55 ilgalaikiai bedarbiai, 115
bedarbių per 50 metų amžiaus, 12 neįgalumą turinčių bedarbių.
Sudarytos galimybės Socialinės rūpybos skyriaus specialistams
seniūnijos patalpose priiminėti Šventosios gyventojus socialiniais
klausimais ir teikti informaciją bei paslaugas (vieną kartą per savaitę).
Siekiant užtikrinti efektyvią vartotojų teisių apsaugą Palangos
mieste ir visame Klaipėdos regione, Savivaldybės tarybos sprendimu
Nr. T2-72 apsispręsta perduoti pagal panaudos sutartį Valstybinei
vartotojų teisių apsaugos tarnybai laikotarpiui iki kol bus privatizuotas,
bet ne ilgiau kaip trims metams, Palangos miesto savivaldybei
nuosavybės teise priklausančio ir Palangos miesto savivaldybės
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administracijos patikėjimo teise valdomo pastato, esančio Vytauto g.
21, Palangoje, 35,17 kv. m patalpą vartotojų teisių apsaugos funkcijai
įgyvendinti.
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-404 pagal panaudos sutartį
Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai dešimčiai metų
perduotos Palangos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio
ir Palangos miesto savivaldybės administracijos patikėjimo teise
valdomo pastato dalies patalpos (esančios Gintaro g. 33A).
Siekiant užtikrinti informacijos prieinamumą klausos negalią
turintiems Palangos miesto gyventojams, Savivaldybės tarybos
sprendimu Nr. T2-73 apsispręsta perimti iš viešosios įstaigos Palangos
pirminės asmens sveikatos priežiūros centro Palangos miesto
savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame pastate (Vytauto g. 92,
Palangoje) esančią 12,40 kv. m patalpą bei ją perduoti biudžetinei
įstaigai Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų centrui penkeriems
metams panaudos pagrindais gestų kalbos vertimo paslaugų teikimo ir
informacijos prieinamumo klausos negalią turintiems asmenims
gerinimo funkcijai vykdyti.
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-233 Palangos miesto
savivaldybė prisijungė prie Geros verslo praktikos, įvedant eurą,
memorandumo.
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-169 nustatytas Palangos
miesto savivaldybės teritorijoje žemės savininkams – fiziniams
asmenims, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra
darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo
lygis arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ar yra
nepilnamečiai, neapmokestinamojo žemės sklypo dydis 2014 metams
– 0,06 ha plotas.
Sveikatinimo veikla
Siekiant stiprinti gyventojų sveikatą ir vykdyti ligų prevenciją,
vykdyti aplinkos sveikatinimo priemones bei užtikrinti aplinkos
kokybę, nekeliančią grėsmės žmonių sveikatai, Savivaldybės tarybos
sprendimu Nr. T2-90 patvirtinta Palangos miesto savivaldybės 2014
metų visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa. Pagrindinis
šios programos tikslas – remti visuomenės sveikatos priežiūrą,
mažinančią gyventojų sergamumą, mirštamumą, finansuojant
savivaldybės remiamas visuomenės sveikatos priemones.
2014 m. pateikta paraiška projekto „Sveikatos priežiūros paslaugų
teikimo gerinimas Palangos miesto savivaldybės ugdymo įstaigose“
finansavimui pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir
Norvegijos finansinių mechanizmų programą gauti.
2014 m. sudaryta Palangos miesto savivaldybės ir Klaipėdos miesto
visuomenės sveikatos biuro sutartis „Dėl visuomenės sveikatos
priežiūros paslaugų teikimo Palangos miesto savivaldybės
gyventojams“. Šios sutarties objektas – visuomenės sveikatos
priežiūros funkcijų organizavimas, vykdymas ir finansavimas Palangos
miesto savivaldybės teritorijoje.
Siekiant užtikrinti Palangos mokinių sveikatos priežiūrą,
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-142 patvirtinta Sveikatos
priežiūros paslaugų teikimo Palangos miesto mokyklose 2014 metų
programa.
Siekiant pagerinti visuomenės sveikatą ir sumažinti sveikatos
netolygumus bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinio
ugdymo įstaigose, Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-250
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pritarta paraiškos teikimui projektui „2009–2014 m. Norvegijos
finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai
skirtos iniciatyvos“ priemonės „Sveikatos priežiūros paslaugų
teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“
finansuoti.
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-348 patvirtintas Mokinių
priėmimo į Palangos sanatorinę mokyklą tvarkos aprašas. Šiuo
sprendimu siekiama nustatyti mokinių priėmimą Palangos sanatorinėje
mokykloje.
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-239 pakeisti viešosios
įstaigos Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centro įstatai,
patvirtinti Palangos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d.
sprendimo Nr. T2-275 „Dėl VšĮ Palangos pirminės asmens sveikatos
priežiūros centro įstatų pakeitimo ir vidaus kontrolės tvarkos
patvirtinimo“ 1 punktu, vietoj žodžių „vyriausiasis gydytojas“ įrašant
žodį „direktorius“.
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-387 pakeistas Palangos
miesto savivaldybės viešosios įstaigos pavadinimas „VšĮ Palangos
pirminės asmens sveikatos priežiūros centras“ į „VšĮ Palangos asmens
sveikatos priežiūros centras“ bei įstaigos įstatai. Taip suteikta galimybė
išplėsti ir atnaujinti įstaigos veiklą, t. y. teikti ne tik pirminio lygio
sveikatos priežiūros paslaugas, bet ir antrinio lygmens – ambulatorines
– reabilitacines paslaugas.
Paslaugoms teikti pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų
nedarbo metu, ypač vasaros sezono metu bei reikiamam kvalifikuotų
sveikatos priežiūros specialistų skaičiui palaikyti iš Savivaldybės
biudžeto kaip ir 2013 m. skirta 120 tūkst. Lt.
2014 m. organizuotos asmens sveikatos priežiūros įstaigos
rekonstravimo ir modernizavimo darbų įgyvendinimo procedūros:
pasirašyta sutartis, siekiant kokybiškai atlikti VšĮ Palangos PASPC,
esančio Vytauto g. 92, Palangoje, registratūros II etapo remonto
darbus.
Siekiant kokybiškai įgyvendinti savivaldybės gyventojų sveikatos
priežiūrą, atliktas Klaipėdos Jūrininkų ligoninės Palangos
departamento, esančio Klaipėdos pl. 76, Palanga, dalies patalpų
kapitalinis remontas.
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-312 VšĮ Klaipėdos
jūrininkų ligoninės Palangos departamentui 10 metų neatlygintinai
naudotis pagal panaudos sutartį perduotas Palangos miesto savivaldybei
nuosavybės teise priklausantis ilgalaikis materialusis turtas –
medicininės lovos ir poroloniniai čiužiniai su medicininiais užvalkalais.
Problematika
Būtina sutvarkyti darželiuose virtuvių ventiliacijos sistemas. Kai
kuriose ikimokyklinio ugdymo įstaigų grupėse yra susidėvėjusi grindų
danga, vaikams skirtas inventorius pasenęs, trūksta modernių įstaigos
baldų ir mokymo priemonių, kad vaikai galėtų būti tinkamai ugdomi.
Stasio Vainiūno meno mokyklai trūksta naujo kokybiško
instrumentarijaus, modernios bibliotekos, informacinių technologijų,
priemonių dailės klasėms, erdvios su kokybiška garso izoliacija klasės
mušamiesiems instrumentams orkestrų repeticijoms, trūksta erdvių
Dailės skyriaus veiklai.
Moksleivių klube reikėtų atnaujinti neformaliojo vaikų švietimo
mokyklų materialinę bazę.
Senosios gimnazijos didžioji salė, kuri naudojama miesto
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Rekomendacijos

Palangos miesto
plėtros iki 2020
metų strateginio
plano prioritetas
Tikslai

Veikla/ rezultatas

reprezentaciniams renginiams, yra prastos būklės – sena scenos
apšvietimo įranga bei pasenusios metalinės konstrukcijos. Taip pat
reikia pakeisti scenos grindis.
Reikalingos patalpos Jaunimo centro veiklai.
- Ieškoti Jaunimo centro veiklai tinkamų patalpų.
- Sutvarkyti ikimokyklinio ugdymo įstaigų virtuvių ventiliacijos
sistemas.
- Ieškoti finansinių galimybių renovuoti Palangos senąją
gimnaziją.
- Plėsti paslaugų, teikiamų Palangos asmens sveikatos priežiūros
centre, spektrą.
- Baigti Globos namų rekonstrukcijos darbus.
II prioritetas. Darnios aplinkos vystymas

• Saugi, patogi ir švari gyvenamoji aplinka.
• Harmoninga miesto teritorijų, inžinerinio aprūpinimo ir
susisiekimo sistema.
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-62 2014 m. apsispręsta
paimti ilgalaikę paskolą 4800 tūkst. Lt (1390,2 tūkst. EUR) dešimčiai
metų Palangos miesto savivaldybės 2014–2016 metų veiklos plane
numatytiems investiciniams projektams finansuoti:
- Palangos vasaros koncertų salės rekonstrukcijai;
- Palangos miesto globos namų rekonstrukcijai;
- Kempingo Palangos mieste statybai;
- Palangos Birutės parko kompleksinei renovacijai;
- Jūratės gatvės rekonstravimui;
- Žvejų gatvės rekonstravimui;
- Palangos miesto savivaldybės administracijos pastato
rekonstrukcijai;
- Palangos kapinių sutvarkymui ir kolumbariumo įrengimui.
Taip pat apsispręsta garantuoti ilgalaikės paskolos grąžinimą
Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis.
Siekiant užtikrinti saugų ir kokybišką vaikų laisvalaikį, 2014 m.
nupirkti bei pastatyti 4 vaikų žaidimų aikštelių Laukų, Sodų, Jūratės
bei Žuvėdrų gatvėse įrenginiai, sutvarkyta aikštelių ir jų prieigų
teritorija, įrengtos ir aptvertos dar 2 vaikų žaidimų aikštelės (be
žaidimų įrenginių) Druskininkų ir Medvalakio gatvėse. Nupirkti ir
Vaikų parke Šermukšnių g. įrengti 2 papildomi žaidimų įrenginiai.
Skatinant Palangos miesto gyventojus aktyviai ir sveikai leisti
laisvalaikį, 2014 m. įsigyti ir įrengti lauko treniruokliai suaugusiems
bei vaikams Druskininkų g., Laukų g., Saulėtekio take, S. Nėries g.,
Kretingos g. bei ties pravažiavimu iš Sodų g. į Taikos g. bei Šventojoje,
šalia Šventosios pagrindinės mokyklos.
2014 m. suremontuotas viešasis tualetas Meilės al. 10, Palangoje,
įsigyta 40 naujų paplūdimio persirengimo kabinų.
Šilumos ūkio modernizavimas
Tęsti biokuro katilinės Palangoje statybos darbai.
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-276 apsispręsta nepratęsti
2000 m. gruodžio 27 d. SP UAB „Palangos šilumos tinklai“ šilumos
ūkio modernizavimo ir renovacijos sutarties Nr. 1-K su UAB
„Litesko“. Šiuo sprendimu siekiama, kad nuo 2016 m. birželio 15 d.
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šilumą ir karštą vandenį gyventojams tiektų ne privati UAB „Litesko“,
bet Savivaldybės valdoma bendrovė „Palangos šilumos tinklai“.
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-75 apsispręsta įskaityti 4
617 818 Lt (be PVM) 2011–2012 metų investicijas pagal 2000 m.
gruodžio 27 d. SP UAB ,,Palangos šilumos tinklai“ šilumos ūkio
modernizavimo ir renovacijos sutartį.
Vykdant šilumos tiekimo organizavimo funkciją 2014 m.
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-136 nustatytas UAB ,,Litesko“
filialo ,,Palangos šiluma“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos
prietaisų aptarnavimo veiklos laikotarpis iki 2016 m. gegužės 31 d.,
taip pat – UAB ,,Litesko“ filialo ,,Palangos šiluma“ atsiskaitomųjų
karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis – 1,06 Lt
vartotojui (butui) per mėnesį be PVM.
Daugiabučių administravimas
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-400 patvirtintos Palangos
miesto savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo
organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės
vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų
administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems
priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklės.
Į asmenų, pretenduojančių teikti daugiabučių namų bendrojo
naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašą nustatyta tvarka
įtraukti 5 asmenys.
2014 m. pagal daugiabučių namų gyventojų prašymus buvo
organizuoti susirinkimai bei balsavimai raštu dėl bendrojo naudojimo
objektų valdytojo (administratoriaus) pasirinkimo. Jų pagrindu
Administracijos direktoriaus įsakymais pakeistas 21 gyvenamojo
daugiabučio namo administratorius iš UAB „Palangos butų ūkis“ į
UAB „Palangos komunalinis ūkis“.
Daugiabučių renovacija
2014 m. organizuotas daugiabučių namų atnaujinimo programos,
skirtos energinio efektyvumo didinimui daugiabučiuose pastatuose, II
etapo įgyvendinimas. Įvykdytos pirkimų procedūros ir pasirašyta
paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis su investicinių planų
rengėjais UAB „Terma Consult“.
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-252 pakeista Palangos
miesto energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose
programa, patvirtinta Palangos miesto savivaldybės tarybos 2013 m.
rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T2-226 „Dėl Palangos miesto energinio
efektyvumo
didinimo
daugiabučiuose
namuose
programos
patvirtinimo“. Šiuo sprendimu į energinio efektyvumo didinimo
daugiabučiuose namuose programą įtraukti dar 58 daugiabučiai.
Švari aplinka
Atliekų tvarkymas Savivaldybės teritorijoje organizuojamas,
siekiant įgyvendinti Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014-2020 metų
plane bei Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo plane numatytas
užduotis. Siekiant užtikrinti tinkamą atliekų tvarkymo sistemos
funkcionavimą, Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-95 patvirtintos
Palangos miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės.
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-287 patvirtintas Palangos
miesto komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės stebėsenos ir
kontrolės vykdymo bei stebėsenos ir kontrolės rodiklių ir jų kriterijų
nustatymo tvarkos aprašas.
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-288 patvirtintas Palangos
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miesto savivaldybės 2014–2020 m. komunalinių atliekų tvarkymo
planas.
2014 m. įsigyta 1000 vnt. atliekų surinkimo konteinerių, skirtų
pakuočių atliekų surinkimui iš individualių namų valdų. Minėti
konteineriai išdalinti Rytų kvartalo bei Palangos miesto centrinės dalies
gyventojams.
2014 m. su VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ buvo pasirašyta
sutartis dėl papildančios atliekų surinkimo sistemos diegimo Palangos
savivaldybės teritorijoje. Pasirašius šią sutartį Palangos miesto
savivaldybės teritorijoje buvo atidaryti 3 pakuočių atliekų supirkimo
punktai: Topolių g. 3A, Šventoji, Taikos g. 2, Palanga, ir Vytauto g.
85, Palanga.
Įgyvendinant visuotinumo principą Savivaldybės teritorijoje veikia
konteinerinė atliekų surinkimo sistema, kuria naudojasi visi miesto
gyventojai ir svečiai. Atliekos surenkamos pagal atliekų vežėjo parengtą
bei su Administracijos direktoriumi suderintą grafiką.
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-67 patvirtintas Palangos
miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos
2014 metų priemonių planas. Įgyvendinant šį planą 2014 metais
Palangos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios
programos lėšomis pradėta Palangos miesto želdynų ir želdinių
inventorizacija bei parengtas želdynų ir želdinių tvarkymo projektas.
2014 m. Palangos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo
specialiosios programos lėšomis buvo surinkta bei tinkamai sutvarkyta
80 tonų bešeimininkių padangų atliekų.
Ritualinių paslaugų teikimo užtikrinimas
2014 m. baigti kolumbariumo, esančio Klaipėdos pl. 67B,
Palangoje, įrengimo darbai. Įrengtas kolumbariumo apšvietimas,
sutvarkyta teritorija.
Gyvenamosios aplinkos sutvarkymas
Tvarkant daugiabučių kiemų infrastruktūrą pravažiavime tarp Sodų
ir Taikos g., prie daugiabučių gyvenamųjų namų Sodų g. 47, 49, 39,
41, 31, 51, 53, 55 bei Taikos g. 13, 15, 17 ir 19 įrengtos papildomos
automobilių stovėjimo vietos.
Gerinant daugiabučių gyvenamųjų namų aplinką, atnaujinta 359
kv. m gazonų, 2510 kv. m asfalto dangos, perklota 819 kv. m
šaligatvių.
Renovuoto daugiabučio namo Žvejų g. 38 kieme įrengti nauji
betono trinkelių dangos šaligatviai, atnaujinti gazonai.
Miesto gatvių ir šaligatvių sutvarkymas
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-110 patvirtintas Kelių
priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymas savivaldybės vietinės
reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir
saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2014 metais. Šiuo sprendimu taip
pat pavesta Palangos miesto savivaldybės administracijai atlikti vietinės
reikšmės kelių ir gatvių taisymo (remonto) darbų užsakovo funkcijas.
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-157 patvirtintas vietinės
reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo lėšų, skirtų Palangos
miesto savivaldybei 2014 metams, paskirstymas bei pavesta Palangos
miesto savivaldybės administracijai atlikti vietinės reikšmės kelių ir
gatvių taisymo (remonto) darbų užsakovo funkcijas.
Vykdant vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros, taisymo,
tiesimo funkciją, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos 2014 m. perduotomis lėšomis investicijoms –
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3 474 tūkst. Lt (1 006 tūkst. Eur), vykdyti Jūratės gatvės su aikšte,
Žvejų gatvės rekonstravimo darbai, pradėta Jūros gatvės rekonstrukcija,
Įvažiavimo į polikliniką iš Vasario 16-osios g. tiesimas, Sodų ir
Druskininkų gatvių remontas, pritaikant automobilių stovėjimui,
parengtas Užkanavės gatvės Palangoje rekonstravimo techninis darbo
projektas.
Prie šių susisiekimo infrastruktūros objektų tvarkymo prisidėta 637
tūkst. Lt (184 tūkst. Eur) savivaldybės biudžeto, paskolos lėšomis.
Vykdant vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrą, taisymą, 2014
m., pagal sudarytą 3 metų rangos sutartį su UAB „Valda“ dėl Palangos
miesto ir Šventosios seniūnijos gatvių, dviračių takų, kvartalinių
įvažiavimų, kiemų (duobių) asfaltbetonio dangų taisymo darbų 2012–
2014 m., sutvarkyta 6,50 tūkst. kv. m asfaltbetonio dangų.
Iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos lėšų atliktas J. Janonio g. atkarpos (nuo Žvejų g. iki
Gintaro g.) šaligatvių ir važiuojamosios dalies paprastasis remontas.
Pagal Palangos ir Šventosios gatvių pėsčiųjų perėjų kryptinio
apšvietimo įrengimo darbų sutartį, 24 Savivaldybės vietose įrengtas 41
kryptinis pėsčiųjų perėjų apšvietimo šviestuvas su 36 pėsčiųjų perėjų
signaliniai žymėjimo žiburiais.
Iš Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšų žvyruota bei
greideriuota, formuojant išilginius bei skersinius nuolydžius, žvyro
dangos gatvės: Lazdynų, Kaštonų, Sermiesčio, Ajerų, Paliepgirių,
Vilimiškės, Valteriškės, Saulėlydžio, Priešaušrio bei Plaušės.
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T2-21 apsispręsta perimti
Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn savarankiškajai savivaldybės
funkcijai − savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra,
taisymas, tiesimas ir saugaus eismo organizavimas − įgyvendinti,
valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu valstybės įmonės
„Klaipėdos regiono keliai“ patikėjimo teise valdomą ilgalaikį
materialųjį turtą (magistralinio kelio A11 Šiauliai – Palanga ruožą nuo
146,292 km (už tilto per Rąžę) iki 146,899 km (ilgis 607 m) bei
magistralinio kelio A13 Klaipėda – Liepoja ruožą nuo 26,750 km iki
29,287 km (ilgis 2537 m), kai bus gyvendintas „Valstybinės reikšmės
magistralinio kelio A13 Klaipėda – Liepoja (Palangos aplinkkelio)
ruožo nuo 24,75 iki 33,00 km tiesimo ir Vydmantų sankryžos
rekonstravimo“ projektas ir objektas pripažintas tinkamu naudoti.
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-165 pritarta Palangos
miesto savivaldybės ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos bendradarbiavimo sutarties projektui. Šia
sutartimi šalys nustatė įsipareigojimus: Kelių direkcija įsipareigojo, kad
Klaipėdos plento gatvės, sutampančios su magistraliniu keliu Nr. Al3
Klaipėda – Liepoja važiuojamosios dalies be prieigų atkarpa nuo 26,9
km iki 27,58 km (ilgis 0,66 km, atskaitos taškai kelio ašyje nuo 1-6,
plotas 8637 m2 saugos salelių ilgis – 520 m, plotas 982 m2) po
rekonstrukcijos bus registruojamas Nekilnojamojo turto registre kaip
valstybės nuosavybė, patikėjimo teise valdoma valstybės įmonės
„Klaipėdos regiono keliai“; Palangos savivaldybė įsipareigojo, kad
Klaipėdos plento gatvės (be važiuojamosios dalies) prieigos: Klaipėdos
plento gatvės atkarpos nuo Virbališkės tako iki Malūno gatvės, Pirties
gatvės atkarpa iki Klaipėdos plento gatvės sankryžos, Pirties gatvės
atkarpa nuo Klaipėdos plento gatvės iki Taikos gatvės, nuo Klaipėdos
plento gatvės sankryžos iki Malūno gatvės atkarpos ir Sodų gatvės
atkarpa iki Klaipėdos plento gatvės sankryžos po rekonstrukcijos bus
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registruojama Nekilnojamojo turto registre kaip Palangos miesto
savivaldybės nuosavybė.
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-368 pritarta projektui
„Pagrindinio pėsčiųjų tako prie Palangos tilto remontas“ bei apsispręsta
iš Savivaldybės biudžeto skirti 30 proc. reikalingų lėšų bendros
projekto vertės projekto veikloms įgyvendinti. Atnaujintas pėsčiųjų
takas, jungiantis Jūratės ir Kastyčio skverą bei Palangos tiltą, ne tik
apsaugos kopagūbrį nuo neigiamo lankytojų poveikio, bet ir formuos
patrauklų Palangos paplūdimių įvaizdį.
2014 metais Savivaldybės administracija kaip paramos gavėja gavo
700 tūkst. litų miesto infrastruktūrai gerinti. 2014 m. pagal tikslinę
paramą panaudota 490,4 tūkst. Lt paramos lėšų grojančio fontano
statybai miesto aikštėje, likusi dalis bus naudojama 2015 metais.
Šventojoje 2014 m. tvarkytos visuomeninio naudojimo teritorijos:
infrastruktūrai skirtos lėšos panaudotos Šventosios gatvės ir šaligatvių
remontui, pakeista dalis betoninių elektros apšvietimo stulpų į
metalinius. Pradėta Jūros g. rekonstrukcija. Paklota 334 kv. m naujų
medinių takų. Įrengtas kilnojamas viešojo naudojimo tualetas Ošupio
take.
Baigti Kęstučio gatvės (nuo Vytauto g. iki Meilės al.) Palangoje
rekonstravimo darbai;
Baigta Žvejų gatvės rekonstrukcija;
Baigtas Sodų ir Druskininkų gatvių remontas, pritaikant
automobiliams statyti;
Vykdytas J. Janonio g. atkarpos nuo Žvejų g. iki Gintaro g.
remontas;
Vykdyti J. Piktuižio g. remonto darbai;
Pakeista pravažiavimo iš Taikos g. į Sodų g. gatvės danga, įrengta
papildomų vietų automobiliams statyti;
Pertvarkyti šaligatviai bei įrengta papildomų automobilių stovėjimo
vietų Sodų g., Druskininkų g.;
Pakeista Šventosios gatvės atkarpos nuo Kopų g. iki Žuvėdrų g.
važiuojamosios dalies ir šaligatvio danga;
Vykdyta Jūros g. rekonstrukcija atkarpoje nuo Ošupio tako iki
Mėguvos g.
Iš Tarybos šaligatvių remontui skirtų 100 tūkst. Lt pakeista 224 m
M. Valančiaus g. gatvės bortų, įrengta 271 kv. m šaligatvių pagrindų
bei dangos, bei 360 m J. Piktuižio g. bordiūrų.
Baigti autobusų stoties statybos darbai. Savivaldybės tarybos
sprendimu Nr. T2-310 nutarta likviduoti uždarąją akcinę bendrovę
„Palangos autobusų stotis“, esančią Kretingos g. 1, Palangoje.
Bendrovės likvidatore paskirta Petronėlė Milienė.
Aplinkos apsauga
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-68 patvirtintas Palangos
miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos
2014 metų priemonių planas.
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-23 patvirtintas Rinkliavos
ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir
atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos įgyvendinimo Palangos
miesto savivaldybėje planas.
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-369 pritarta projektui
„Pajūrio juostos tvarkymo programos priemonių įgyvendinimas
Palangos miesto savivaldybės teritorijoje“ bei apsispręsta iš
savivaldybės biudžeto skirti 30 proc. reikalingų lėšų bendros projekto

11
vertės projekto veikloms įgyvendinti.
Siekiant pristabdyti intensyvų Lietuvos Baltijos jūros kranto
degradavimą įgyvendintas projektas „Pajūrio juostos tvarkymo
programos įgyvendinimas Palangos miesto savivaldybės teritorijoje“.
Bendra projekto vertė – 285,7 tūkst. Lt. Projekto įgyvendinimo metu
buvo pagaminta ir paklota 950 kv. m medinių takų, suremontuota 100
kv. m laiptų pakopų ir 200 m laiptų turėklų, jautriausiose kopagūbrio
vietose suklota 15 160 kv. m šakų klojinių.
Palangos miesto savivaldybės teritorijos krantuose įdiegtos
krantotvarkos priemonės sumažino kopagūbrio degradacijos procesų
plėtrą, sumažino smėlio išpustymo į užkopės mišką galimybes,
padidino akumuliaciją kopagūbrio vakariniame šlaite, defliacijos
pažeistuose vietose sudarė sąlygas įsitvirtinti augalijai, padidino kranto
atsparumą būsimų stiprių audrų poveikiui.
Teritorijų planavimas
Tęsti žemės reformos darbai. Patvirtinus Šventosios gyvenvietės,
Palangos miesto bendrajame plane pažymėtos kaip B10 kvartalas,
detaliojo plano korektūrą, buvo suformuota 110 žemės sklypų
nuosavybės teisėms grąžinti.
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-335 patvirtinta teritorijos,
pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į K10 rajoną,
detaliojo plano koncepcija. Šio sprendimo tikslas – vykdyti žemės
reformą. Detaliuoju planu suplanuoti žemės sklypai, skirti nuosavybės
teisėms atkurti, nustatyti tvarkymo ir naudojimo reglamentai, išspręsta
inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo komunikacijų plėtra.
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-339 patvirtinta teritorijos,
pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į VM7 rajoną,
detaliojo plano koncepcija. Siekiant vykdyti žemės reformą, detaliuoju
planu suplanuoti žemės sklypai, skirti nuosavybės teisėms atkurti,
nustatyti tvarkymo ir naudojimo reglamentai, išspręsta inžinerinės
infrastruktūros ir susisiekimo komunikacijų plėtra.
2014 m. įvykdžius viešųjų pirkimų procedūras, pradėti rengti
detalieji planai – teritorijos Kunigiškėse, Palangoje; teritorijos, pagal
Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į K10 rajoną; teritorijos,
pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į VM7 rajoną;
teritorijos, pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į N4
rajoną. Planuojama suprojektuoti apie 315 žemės sklypų nuosavybės
teisėms grąžinti.
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-80 patvirtinta Virbališkės
ir Medvalakio teritorijų architektūrinės-urbanistinės ir inžinerinės
plėtros specialiojo plano koncepcija.
Viešosios tvarkos užtikrinimas
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-15 patvirtintos Triukšmo
prevencijos Palangos miesto savivaldybės viešosiose vietose taisyklės.
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-172 patvirtinti Triukšmo
rodikliai Palangos miesto savivaldybės teritorijoje.
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-173 patvirtintos Triukšmo
prevencijos zonos Palangos miesto savivaldybės teritorijoje – J.
Basanavičiaus g. Palangoje ir Kopų g. Šventojoje.
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-159 patvirtinta laikinų
statinių ir prekybos įrenginių vietų išdėstymo Palangos mieste
specialiojo plano koncepcija.
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-140 patvirtintos Statinių
tinkamos priežiūros taisyklės.
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Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-170 „Dėl nekilnojamojo
turto mokesčio tarifų nustatymo 2015 metams“ nustatyti
nekilnojamojo turto mokesčio tarifai 2015 metų mokestiniam
laikotarpiui nekilnojamajam turtui, esančiam Palangos miesto
savivaldybės teritorijoje. Šiuo sprendimu, be kitų punktų, nustatytas ir
3 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės tarifas nekilnojamajam
turtui (neatsižvelgiant į jo paskirtį), kuris yra nenaudojamas, apleistas ir
neprižiūrimas, arba naudojamas ne pagal paskirtį.
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-171 „Dėl žemės mokesčio
tarifų nustatymo 2015 metams“ nustatyti žemės mokesčio tarifai 2015
metams, galiosiantys Palangos miesto savivaldybės teritorijoje
(procentais nuo žemės mokestinės vertės). Šiuo sprendimu, be kitų,
nustatytas ir 4 proc. tarifas nenaudojamos (apleistos) žemės sklypams,
neatsižvelgiant į žemės paskirtį.
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-180 papildyti Palangos
miesto rinkliavų centro nuostatai. Šiuo sprendimu Rinkliavų centrui
suteikti įgaliojimai fiksuoti galimai įvykdytus Kelių eismo taisyklių
pažeidimus draudžiamųjų ženklų 332 ir 333 galiojimo zonose bei
pateikti pažeidimo aktus Palangos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus įgaliotam Palangos miesto savivaldybės administracijos
skyriui.
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-279 nustatyta, kad
prekiauti alkoholiniais gėrimais draudžiama laisvės atėmimo, karinėse
ir sukarintos tarnybos, policijos ir kitose statutinėse, sveikatos
priežiūros, ugdymo įstaigose ir jų teritorijose, taip pat prie šių įstaigų ir
maldos namų arčiau kaip 50 metrų atstumu. Tais atvejais, kai atstumas
yra mažesnis kaip 50 metrų, tačiau yra raštiškas šių įstaigų vadovų ir
religinių bendruomenių sutikimas, konkretų sprendimą priima
Savivaldybės taryba.
2014 m. parengti ir patvirtinti šie teisės aktai: Gyvūnų laikymo
Palangos miesto savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse
taisyklės, Leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, parduoti pavojingus
šunis Palangos miesto savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos
aprašas.
Gyventojų saugumo užtikrinimas
Įgyvendinama Tarybos 2010 m. birželio 17 d. sprendimu Nr. T2195 patvirtinta Savivaldybės 2011–2015 metų žmonių gelbėjimo
vandenyje paslaugos teikimo programa, vykdyta su Palangos miesto
vandens motociklų klubu sudarytos žmonių gelbėjimo paslaugos
vandenyje teikimo sutarties vykdymo priežiūra.
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-97 pakeistas Palangos
miesto savivaldybės paplūdimių ir jų maudyklų įrengimo ir
eksploatavimo bei saugaus elgesio vandenyje taisyklių, patvirtintų
Palangos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo
Nr. T2-58 1 punktu, 18.2 punktas. Šiuo sprendimu 3 valandomis
pailgintas žmonių gelbėjimo vandenyje paslaugą teikiančios
organizacijos darbo laikas gelbėjimo punktuose.
Pasirašytas papildomas susitarimas su Palangos miesto vandens
motociklų klubu „Dėl 2011-05-13 paslaugų sutarties Nr. 38-PS (20112015 metų žmonių gelbėjimo vandenyje paslaugos), kuriame numatyta
įrengti 3 papildomus gelbėjimo punktus bei 10 esamų gelbėjimo
punktų pailginti gelbėtojų darbą 3 valandomis.
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-201 penkeriems metams
vasaros sezono laikotarpiu (nuo birželio 1 dienos iki rugpjūčio 31
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dienos) perduota laikinai neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį
Palangos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir
Palangos miesto savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo
pastato, esančio Šventosios g. 14, Palangoje, 10,51 kv. m patalpa
Klaipėdos apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai priešgaisrinės
saugos funkcijai įgyvendinti.
Problematika
Daugelio Palangos daugiabučių namų būklė prasta, todėl būtina
tęsti daugiabučių namų renovaciją.
Daugiabučių gyvenamųjų namų kiemuose trūksta vietos gyventojų
automobiliams pastatyti. Ši problema dar labiau išryškėja vasarą, kai į
Palangą atvyksta didžiuliai poilsiautojų srautai. Todėl būtina ieškoti
galimybių automobilių stovėjimo vietoms plėsti.
Šventosios seniūnijos žvyro dangos gatvių būklei gerinti trūksta
finansavimo.
Reikia atnaujinti šaligatvius Mokyklos g., Šventosios g., Vilties
take. Reikia atnaujinti apšvietimą Mokyklos g., Topolių g., Žemdirbių
g., Žuvėdrų g.
Reikalingas kapitalinis stacionarių viešųjų tualetų remontas.
Užsitęsė biokuro katilinės statybos darbai.
- Skatinti bei tęsti daugiabučių namų atnaujinimą panaudojant
valstybės paramą. Inicijuoti prasčiausios būklės daugiabučių
gyvenamųjų namų renovaciją.
- Užbaigti rengti biokuro katilinę Palangoje.
- Išplėsti automobilių stovėjimo vietų miesto gatvėse, daugiabučių
namų kiemuose skaičių.
- Didinti lauko treniruoklių aikštelių daugiabučių namų teritorijose
skaičių.
- Didinti modernių vaikų žaidimo aikštelių daugiabučių namų
kiemuose skaičių.
- Įrengti pėsčiųjų perėjų apšvietimą judriausiose Palangos ir
Šventosios gatvėse.
- Parengti Šventosios centrinės aikštės techninį projektą.
- Parengti Grafų Tiškevičių alėjos, Gintaro g., Maironio g.
rekonstrukcijos techninius projektus.
- Tęsti Jūros gatvės rekonstrukcijos darbus.
- Įrengti gyvūnų vedžiojimo aikšteles Palangoje ir Šventojoje.
- Užbaigti žemės reformą Palangos mieste.
III prioritetas. Kurorto patrauklumo didinimas

• Palankios sąlygos verslo ir turizmo paslaugų plėtrai.
• Patrauklus kurorto įvaizdis.
• Išplėtota rekreacinė ir turizmo infrastruktūra.
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-62 apsispręsta paimti 2014
m. ilgalaikę paskolą 4800 tūkst. Lt (1390,2 tūkst. Eur) dešimčiai metų
Palangos miesto savivaldybės 2014–2016 metų veiklos plane
numatytiems investiciniams projektams finansuoti: Palangos vasaros
koncertų salės rekonstrukcijai (2700 tūkst. Lt); Palangos miesto globos
namų rekonstravimui (201 tūkst. Lt); kempingo Palangos mieste
statybai (71 tūkst. Lt); Palangos Birutės parko kompleksinei renovacijai
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(100 tūkst. Lt); Jūratės gatvės rekonstravimui (500 tūkst. Lt); Žvejų
gatvės rekonstravimui (48 tūkst. Lt); Palangos miesto savivaldybės
administracijos pastato rekonstrukcijai (980 tūkst. Lt); Palangos kapinių
sutvarkymui ir kolumbariumo įrengimui (200 tūkst. Lt). Taip pat
apsispręsta garantuoti ilgalaikės paskolos grąžinimą Palangos miesto
savivaldybės biudžeto lėšomis.
Valstybės investicijų programos, ES paramos, valstybės,
savivaldybės biudžeto, paskolos ir kt. lėšomis 2014 metais tęsti, baigti,
ar naujai pradėti įgyvendinti šie projektai:
- Palangos kurhauzo, Vytauto g. 45 – pastato pritaikymo
visuomenės poreikiams bei mūrinės dalies kapitalinio remonto darbai;
- Universalios sporto salės Sporto g. 3, Palangoje, statybos darbai;
- Stadiono bėgimo takų ir lengvosios atletikos sektorių
atnaujinimas;
- Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos rekonstrukcija;
- Sveikatingumo, aktyvaus poilsio ir bėgimo tako „Labrytys“ bei
aktyvaus poilsio zonų įrengimo darbai Palangoje;
- Botanikos parko istorinės dalies renovacija, II etapo darbai;
- Pajūrio kempingo Nemirsetoje, Palangoje, I etapo statybos
darbai;
- Ligoninės, esančios Klaipėdos pl. 76, Palanga, dalies patalpų
kapitalinis remontas;
- Globos namų Klaipėdos pl. 74, Palangoje, rekonstravimas;
- Kęstučio gatvės (nuo Vytauto g. iki Meilės al.) Palangoje
rekonstravimo darbai;
- Palangos vasaros koncertų salės rekonstravimas;
- Administracinio pastato Vytauto g. 112, Palangoje,
rekonstravimas;
- Kapinių kolumbariumo įrengimas ir teritorijos tvarkymas ir kt.
Siekiant užtikrinti Savivaldybės kurorto įmonių ir profesinį
rengimą teikiančių institucijų ryšį, inicijuoti kurorto verslo specialistų
rengimo dermę su verslo aplinka, bendradarbiauti organizuojant
profesinį orientavimą/informavimą, taip pat – vykdyti bendrus
projektus, Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-237 pritarta
Palangos miesto savivaldybės ir Karaliaus Mindaugo profesinio
mokymo centro bendradarbiavimo sutarties projektui.
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-99 atnaujinta 2009 m.
kovo 20 d. Palangos prieplaukos nuomos sutartis dėl Palangos miesto
savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto – Palangos pėsčiųjų
tilto į jūrą prieplaukos, kurios ilgis 45,3 m, plotas 117,80 kv. m,
esančios Palangos mieste, išnuomojimo Palangos miesto vandens
motociklų klubui, nustatytas metinis nuompinigių dydis. Penkerių
metų nuomos terminas – nuo 2014 m. balandžio 1 d. iki 2019 m.
balandžio 1 d.
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-301 nuo 2014 m. spalio 1
d. iki 2015 m. gegužės 1 d. 2014–2015 metų Nacionalinės krepšinio
lygos metu viešoji įstaiga V. Masalskio krepšinio klubas atleista nuo
universalios sporto salės, esančios Sporto g. 3, nuomos mokesčio.
Viešosios įstaigos V. Masalskio krepšinio klubo ir NKL rėmėjai atleisti
nuo reklaminių plotų (pagrindinėje salėje) nuomos.
Sporto objektų statyba
Baigti universalaus sporto komplekso, esančio Sporto g. 3,
Palangoje, statybos darbai.
Pradėti miesto stadiono bėgimo takų ir lengvosios atletikos
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sektorių atnaujinimo darbai.
Sveikatingumo, aktyvaus poilsio ir bėgimo tako „Labrytys“ bei
aktyvaus poilsio zonų įrengimo darbai Palangoje.
Kultūros objektų statyba
Pagal 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos
finansinių mechanizmų programą 2014 m. gautas finansavimas
projektui ,,Palangos istorinės vilos ,,Anapilis“ restauravimas ir
pritaikymas visuomenės poreikiams“ (699,566 tūkst. Eur). Pradėta
vilos „Anapilis“ rekonstrukcija.
Baigti Palangos kurhauzo Vytauto g. 45 pastato pritaikymo
visuomenės poreikiams bei mūrinės dalies kapitalinio remonto darbai.
Tęsti Palangos koncertų salės rekonstrukcijos darbai.
Turizmo objektų statyba
Baigti Europos standartus atitinkančio kempingo įrengimo I etapo
statybos darbai.
Pateikta paraiška dėl papildomo finansavimo skyrimo ,,Kempingo
Nemirsetoje įrengimui (II etapui)“. Finansavimas skirtas 2014 m.
rugpjūčio 20 d. – 917 tūkst. Eur.
Baigti Botanikos parko istorinės dalies renovacijos II etapo darbai.
Kurorto įvaizdžio gerinimas
Palangos kurortas pristatytas 9-iose tarptautinėse turizmo parodose
(Lietuvoje, Norvegijoje, Latvijoje, Danijoje, Rusijoje, Baltarusijoje,
Vokietijoje). Įvyko 6 verslo misijos Maskvoje (2 kartus), Minske,
Kaliningrade, Rygoje ir Taline.
Formuojant teigiamą Palangos miesto įvaizdį, populiarinant
Palangos kurortą Lietuvoje ir užsienyje Baltijos jūros regiono miestų
sąjungos UBC biuleteniuose paskelbtas 2014 m. Palangos kultūros
renginių kalendorius, straipsnis apie Palangos turizmo, kultūros ir
sporto infrastruktūrą, teigiami Palangą reprezentuojantys straipsniai
skelbti miesto ir šalies žiniasklaidoje, taip pat – užsienio (Vokietijos,
Švedijos, Gruzijos, Rusijos, Latvijos, Estijos) žiniasklaidos priemonėse.
Užbaigus Kurhauzo restauravimo darbus ir atsiradus galimybei
Kultūros centrui plėsti gyventojams teikiamų kultūros paslaugų kokybę
ir pasiūlą, taip pat siekiant daugiau dėmesio skirti savarankiškos
funkcijos „Gyventojų bendruomenės kultūros ugdymas ir etnokultūros
puoselėjimas“ Šventosios seniūnijos teritorijoje, Savivaldybės tarybos
sprendimu Nr. T2-56 patvirtintas didžiausias leistinas Palangos
kultūros centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių
darbo užmokestį iš Palangos miesto savivaldybės biudžeto, pareigybių
skaičius – 29,5, iš jų techninio personalo pareigybių skaičius – 8.
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-357 nuo 2015-01-01
viešoji įstaiga Palangos turizmo informacijos centras pertvarkyta į
biudžetinę įstaigą Palangos turizmo informacijos centrą.
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-177 „Dėl patalpų
perdavimo Palangos turizmo informacijos centrui“ apsispręsta perduoti
laikotarpiui nuo 2014 m. birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. pagal
panaudos sutartį Palangos miesto savivaldybei nuosavybės teise
priklausančio ir Palangos botanikos parko patikėjimo teise valdomo
pastato, esančio Vytauto g. 19, Palangoje, patalpą Palangos turizmo
informacijos centrui savivaldybės savarankiškajai funkcijai – sąlygų
verslo ir turizmo plėtrai sudarymui ir šios veiklos skatinimui,
įgyvendinti.
2014 m. Palangos mieste kurortinio sezono metu (nuo 2014-05-16
iki 2014-09-30) veikė 6 viešojo interneto prisijungimo vietos (Jūratės
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ir Kastyčio skvere, centrinėje miesto aikštėje, S. Dariaus ir S. Girėno
gatvėje, skvere prie J. Žemaičio paminklo, Vaikų parke ir Šventojoje
prie kultūros namų „Eldija“).
2014 m. Palanga už bendradarbiavimą su užsienio miestaispartneriais įvertinta garbingu Europos diplomu. Šis apdovanojimas
Palangai įteiktas 2014 m. birželį Prancūzijoje, Strasbūre, Europos
Taryboje.
Įgyvendintas projekto „Kempingo Nemirsetoje, Palangoje,
įrengimas“ I etapas Ūkio ministerijos organizuotuose geriausių ES
paramos projektų rinkimuose pripažintas geriausiu turizmo projektu.
2014 m. Palanga Aplinkos ministerijos pripažinta regiono lydere
daugiabučių namų renovacijos procese.
Miesto įvaizdžiui gerinti Palangoje vykdytas šventinis miesto
puošimas „Palanga – Kalėdų šviesos miestas“.
Kultūros paveldas
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-192 pritarta projekto
paraiškos teikimui 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės
finansinio mechanizmo programos „Europos kultūros paveldo
kultūros ir menų įvairovės skatinimas“ finansavimui gauti. Šiuo
sprendimu taip pat nutarta, gavus ES finansavimą, skirti bendrojo
finansavimo lėšas projektui įgyvendinti iš Palangos miesto savivaldybės
biudžeto – ne mažiau kaip 15 proc. visų Projekto tinkamų išlaidų.
2014 m. teiktos 3 paraiškos Kultūros ministerijai dėl kultūros
paveldo objektų finansavimo („Bažnyčios apžvalgos aikštelė“,
,,Botanikos parko III etapas“ ir ,,vila ,,Anapilis“).
2014 m. vasario mėnesį veiklą pradėjo Palangos kurorto muziejus.
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-9 patvirtintas didžiausias
leistinas Palangos kurorto muziejaus darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Palangos miesto savivaldybės
biudžeto, pareigybių skaičius – 2,5. Savivaldybės tarybos sprendimu
Nr. T2-10 į Palangos kurorto muziejaus direktoriaus pareigas paskirtas
Jūratis Viktoras Liachovičius.
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-355 pritarta paraiškos
teikimui dėl projekto „Palangos kurorto muziejaus ekspozicijos
techninio projekto parengimas“ finansavimo iš Lietuvos kultūros
tarybos programos bei skirta iki 20 proc. lėšų Palangos kurorto
muziejaus ekspozicijos techniniam projektui parengti.
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-176 apsispręsta perduoti
Palangos kurorto muziejui gyventojų bendrosios kultūros ugdymo ir
etnokultūros puoselėjimo funkcijai įgyvendinti Palangos miesto
savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį
(nešiojamąjį kompiuterį) ir nematerialųjį turtą (programinę įrangą)
valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
Kultūriniai renginiai
Siekiant gerinti Palangos įvaizdį, 2014 m. mieste organizuota apie
300 įvairių kultūrinių renginių (valstybinės ir kalendorinės šventės,
parodos ir kt.). Didžiausio žiūrovų skaičiaus sulaukė tradiciniai
renginiai – Kurorto šventė, „Palangos Stinta 2014“, „Palangos stalas
2014“, vasaros pučiamųjų muzikos koncertų ciklas „Dūdų vasara“,
Jurginių papročių festivalis „Jurginės“, Joninės Šventojoje.
2014 m. atgimusiame Kurhauze suorganizuotas 51 renginys.
Palangos miesto savivaldybei pasirašius bendradarbiavimo sutartį
su asociacija „Lietuvos – SPA federacija“, 2014 m. Palangoje įvyko
pirties – SPA festivalis, sulaukęs didelio susidomėjimo. Šio festivalio
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tikslas – pirties kultūros ir tradicijų išsaugojimas, lietuviškos ir baltų
pirties paveldo plėtojimo bei tęstinumo stiprinimas ir puoselėjimas.
Savivaldybės
tarybos
sprendimu
Nr.
T2-304
pritarta
bendradarbiavimo sutarties tarp Lietuvos varinių pučiamųjų
instrumentų orkestrų asociacijos ir Palangos miesto savivaldybės
projektui. Šiuo sprendimu siekiama organizuoti parengiamąjį veiksmų
planą, rengiantis Europos varinių pučiamųjų orkestrų čempionatui
2019–2020 m., kurį siekiama surengti Palangos mieste.
Etninė kultūra
Įgyvendinant Palangos miesto etninės kultūros plėtros 2011–2014
m. programą 2014 m. organizuoti renginiai, seminarai, įsigytas ypač
vertingas šventojiškio Mikelio Balčiaus kolekcijos aprašas, kurį sudaro
kraštotyrininko surinkta Šventosios upės baseino istorinė,
archeologinių tyrinėjimų, radinių aprašymų medžiaga, piešiniai ir
žemėlapiai.
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-390 patvirtinta Palangos
miesto etninės kultūros plėtros 2015–2018 m. programa. Šios
programos tikslas – užtikrinti etninės kultūros savitumo ir papročių
išsaugojimą, pažinimą bei naudojimą.
Ryšiai su užsieniu
Stiprinant tarptautinį bendradarbiavimą 2014 m. dalyvauta 2
nacionalinių ir 2 tarptautinių organizacijų veikloje – Lietuvos
nacionalinėje kurortų asociacijoje, Baltijos miestų sąjungoje,
Tarptautinėje vietos savivaldos institucijų aplinkosaugos organizacijoje
KIMO ir Klaipėdos regiono savivaldybių asociacijoje „Klaipėdos
regionas“.
Europos Taryba 2014 m. balandžio mėn. suteikė Palangos miesto
savivaldybei apdovanojimą „Europos diplomas“, kuris oficialiai buvo
įteiktas Palangos miesto savivaldybei 2014 m. birželio 26 d. Parengta ir
pateikta paraiška „Europos vėliavai“ gauti.
Stiprinant tarptautinį bendradarbiavimą organizuoti 8 oficialių ir
kitų miesto įstaigų delegacijų vizitai į užsienio miestus ir miestuspartnerius: Bergeno miestą Riugene (Vokietija), Liepoją (Latvija),
Pernu (Estija), Svetlogorską (Rusija), Simrishamną (Švedija) ir 11
oficialių delegacijų priėmimai (Bergeno miesto Riugene (Vokietija),
Liepojos, Jūrmalos (Latvija), Svetlogorsko miesto, Svetlogorsko rajono
(Rusija), Bučo (Ukraina).
Organizuoti ir kiti priėmimai: Lietuvos Respublikos Prezidentės,
Seimo, Vyriausybės, kitų valstybinių institucijų, užsienio atstovybių
atstovų šventės „Palangos stinta 2014“, Universalios sporto salės
atidarymo metu, Prancūzijos ambasadorės, LR aplinkos ministro,
Rusijos Federacijos generalinio konsulato atstovų, LR policijos
generalinio komisaro, Sankt Peterburgo žurnalistų, Lietuvos
automobilių kelių direkcijos atstovų, Lietuvos, Latvijos, Estijos ir
Lenkijos policijos vadovų, LR kultūros paveldo departamento
direktoriaus, LR vidaus reikalų ministro, Lietuvos policijos komisariatų
vadovų, atidarant naująjį Palangos policijos komisariato pastatą,
Palangos miesto verslininkų, kultūros atstovų bei Palangos miesto
garbės piliečio iš Simrishamno Thomo Larssono ir jo žmonos Gunillos
priėmimai.
Problematika
Palangoje trūksta baseinų ar kitų objektų, galinčių privilioti
turistus į Palangą ir ne kurortinio sezono metu, trūksta vaikų žaidimo
aikštelių.
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Rekomendacijos

Palangos miesto
plėtros iki 2020
metų strateginio
plano prioritetas
Tikslai
Veikla/ rezultatas

Vasarą Palanga susiduria su automobilių spūsčių, o kartu ir
aplinkos užterštumo automobilių išmetamosiomis dujomis problema.
Siekiama skatinti poilsiautojus bei palangiškius kurorte kuo daugiau
vaikščioti pėsčiomis arba rinktis ekologiškas transporto priemones,
tačiau mieste nėra patogu važinėti dviračiu, tad reikėtų ieškoti būdų
užtikrinti saugų eismą dviračiais.
Mieste trūksta automobilių stovėjimo aikštelių.
Nesant Palangos aplinkkelio, didelė dalis sunkiasvorių transporto
priemonių, vykstančių į Latviją, tranzitu kerta Palangą, važiuoja per
gyvenamuosius rajonus. Taip didinama kurorto tarša, keliamas
triukšmas bei sudaromos spūstys gatvėse.
Siekiant kurortą padaryti patrauklesnį svečiams, būtina ieškoti
galimybių gerinti susisiekimo, ypač oro transportu, infrastruktūrą.
Iki 2015 m. pabaigos įgyvendinti Koncertų salės rekonstravimo
projekto I etapą.
Tęsti kempingo Nemirsetoje statybos darbus.
Tęsti vilos „Anapilis“ restauracijos darbus bei, juos baigus, perkelti
čia Palangos kurorto muziejų.
Parengti baseino komplekso techninį projektą, ieškoti galimybių
įgyvendinti šį projektą.
Ieškoti galimybių gerinti susisiekimo, ypač oro transportu,
infrastruktūrą.
Siekti Europos vėliavos įvertinimo.
IV prioritetas. Miesto savivaldos gerinimas

• Efektyvus savivaldybės darbo organizavimas.
Savivaldybės administracijos pastato klausimas
Vykdyti administracinio pastato, esančio Vytauto g. 112, Palangoje,
rekonstrukcijos darbai. Visi Savivaldybės administracijos skyriai
persikėlė į naująsias patalpas.
Savivaldybės veiklos gerinimas
Parengti ir Tarybos sprendimu patvirtinti Palangos miesto
savivaldybės 2014–2016 m. planavimo metmenys. Parengtas 2014–
2016 metų strateginio veiklos plano projektas (2014–2016 metų
strateginis veiklos planas patvirtintas Tarybos 2014-01-30 sprendimu
Nr. T2-6).
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-354 patvirtinti Palangos
miesto savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano
metmenys. Taip siekiama užtikrinti efektyvų trejų 2015–2017 metų
strateginių veiklos planų rengimą.
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-65 nustatytas Palangos
miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje didžiausias leistinas
valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir
gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto (išskyrus
darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo
užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos
finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus
techninės paramos lėšas), pareigybių skaičius – 3.
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-66 nustatytas Palangos
miesto savivaldybės administracijoje didžiausias leistinas valstybės
tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių
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darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto (išskyrus darbuotojus,
dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš
Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės
paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės
paramos lėšas), pareigybių skaičius – 109.
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-351 nustatytas Palangos
miesto savivaldybės administracijoje didžiausias leistinas valstybės
tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių
darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto (išskyrus darbuotojus,
dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš
Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės
paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės
paramos lėšas), pareigybių skaičius – 110. Šiuo sprendimu siekiama
sudaryti sąlygas savivaldybės vykdomajai institucijai ir administracijai
įsteigti atskirą valstybės tarnautojo pareigybę mobilizacijos
administravimui.
Siekiant užtikrinti kokybišką ir nepertraukiamą vadovavimą
Savivaldybės administracijai, Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2278 pavesta Palangos miesto savivaldybės administracijos Juridinio ir
personalo skyriaus vedėjui Petrui Kaminskui atlikti ir Palangos miesto
savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašyme
nustatytas funkcijas Palangos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus ir Palangos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojo atostogų ar ligos metu, taip pat kai jie laikinai
negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių.
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-297 pakeista 2014–2016
metų Palangos miesto savivaldybės strateginio veiklos plano Bendroji
programa, patvirtinta Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014 m.
sausio 30 d. sprendimu Nr. T2-6, „Elektroninių paslaugų, teikiamų
savivaldybėje, plėtra“ priemonę papildant rodikliu „Priemonių,
mažinančių administracinę naštą juridiniams ir fiziniams asmenims,
taikymas“.
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-352 patvirtinta Palangos
miesto savivaldybės kovos su korupcija 2015–2017 metų programa bei
Palangos miesto savivaldybės kovos su korupcija 2015–2017 metų
programos įgyvendinimo priemonių planas.
2014 m. dalyvauta Vidaus reikalų ministerijos projekto
,,Centralizuotos viešųjų ir administracinių paslaugų sistemos kūrimas ir
diegimas įgyvendinant vieno langelio principą“ I etape. Baigus
įgyvendinti šį projektą, bus atliekama ir administracinių paslaugų
kokybės stebėsena.
Naudojantis Paslaugų ir gaminių kontaktinio centro pranešimų
sistema (www.verslovartai.lt) elektroniniu būdu priimami elektroniniu
parašu pasirašyti dokumentai visų rūšių leidimams/licencijoms įsigyti,
papildyti, patikslinti.
Informacijos viešinimas
Naudojant Tarybos posėdžių salės posėdžių įgarsinimo ir įrašymo į
kompiuterines laikmenas sistemą, įrašyti visi 2014 m. įvykę posėdžiai,
įrašai pateikiami Savivaldybės kompiuteriniame tinkle. Tarybos
posėdžių medžiaga skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje
http://taryba.palanga.lt/Tarybos sprendimų projektai.
Užtikrinant viešumą ir skaidrumą, Savivaldybės interneto
svetainėje skelbiami Tarybos sprendimų projektai, priimti Tarybos
sprendimai, Mero potvarkiai ir Administracijos direktoriaus įsakymai
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veiklos klausimais, privaloma informacija apie vidutinį darbo
užmokestį, viešuosius pirkimus. Interneto svetainėje taip pat galima
peržiūrėti visų Tarybos posėdžių įrašus.
Savivaldybės tinklapyje, skiltyje „Aktualijos/Naujienos“ nuolat
skelbiama gyventojams aktuali informacija.
Gyventojams aktuali informacija skelbiama ir vietos bei
respublikinėje spaudoje.
2014 m. balandžio 10 d. Palangos miesto savivaldybėje surengta
spaudos konferencija vietos žiniasklaidos atstovams, kurios metu
pristatyta Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus veikla
bei darbo rezultatai.
Visuomenės įtraukimas į veiklą
Siekiant skatinti vietos bendruomenių savivaldą ir savarankiškumą,
tenkinant vietos bendruomenių poreikius, bei didinti bendruomenės
narių atsakomybę už jų bendruomenėse sprendžiamus klausimus,
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-130 „Dėl Tarybos 2013 m.
birželio 6 d. sprendimo Nr. T2-152 pakeitimo“ pakeistas Vietos
bendruomenių savivaldos 2013–2015 metų programos lėšų vietos
bendruomenių sprendimams įgyvendinti Palangos miesto savivaldybėje
skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas.
Atsižvelgiant į Šventosios seniūnijos bendruomenės 2014 m.
lapkričio 24 d. raštą Nr. 14 „Dėl patalpų skyrimo“, Savivaldybės
tarybos sprendimu Nr. T2-407 bendruomenei perduota laikinai
neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį penkeriems metams
Palangos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir
Palangos miesto savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo
pastato, esančio Šventosios g. 14, Palangoje, patalpą Šventosios
seniūnijos bendruomenės įstatuose nurodytai veiklai vykdyti. Patalpų
panaudos laikotarpiu Šventosios seniūnijos bendruomenė atleista nuo
mokesčių už komunalines paslaugas. Taip siekiama užtikrinti
Šventosios seniūnijos bendruomenės įstatuose nurodytos veiklos
įgyvendinimą.
Problematika
Savivaldybės administracijos pastatai išsidėstę po visą miestą, dėl
to kenčia administravimo kokybė, didėja pastatų išlaikymo išlaidos,
nepatogumų patiria gyventojai. Tik dalis Savivaldybės administracijos
skyrių įsikūrė naujajame Savivaldybės pastate, esančiame Vytauto g.
112, tad 2015 m. pradžioje reikia užbaigti naujojo Savivaldybės pastato
remonto darbus bei perkelti į jį visus Savivaldybės administracijos
skyrius, išskyrus Civilinės metrikacijos skyrių.
Siekiant kokybiško ir saugaus Savivaldybės darbo su
kompiuteriniais duomenimis, būtina atnaujinti kompiuterinę ir
programinę įrangą, nes nuo 2014 m. balandžio 8 d. „Microsoft“
nutraukė „Windows XP“ ir „Office 2003“ programinių įrangų
palaikymą ir saugumo spragų taisymą, o nuo 2012 m. spalio 4 d.
nutrauktas „Windows Vista“ visų versijų palaikymas (dauguma
kompiuterių su programine įranga įsigyti 2004 m. ir jau nebeatitinka
interneto ryšio ir šiuolaikinių programinių įrangų reikalavimų
kompiuterinei ir programinei įrangai bei duomenų saugumui).
Nuo 2014 m. spalio mėnesio sustabdytas operacinių sistemų
„Windows 7“, „Windows 8“ programinių įrangų naujinimas paliekant
tik klaidų taisymą. 2015 m. sausio mėn. pristatyta nauja operacinė
sistema „Windows 10“, todėl nuo 2015 m. pereinama prie naujos
operacinės sistemos „Windows 10“ su nauja internetine naršykle. Dėl
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„Windows Internet Explorer“ visų versijų panaikinimo bus
nebetvarkomos saugumo spragos, todėl būtina pertvarkyti dokumentų
valdymo sistemą KONTORA, pritaikant ją veiklai su visomis
žinomomis interneto naršyklėmis.
Pritaikyti naująjį Savivaldybės pastatą Savivaldybės administracijos
reikmėms bei perkelti į jį visus Savivaldybės administracijos skyrius,
išskyrus Civilinės metrikacijos skyrių.
Ieškoti galimybių atnaujinti Savivaldybės administracijos
kompiuterinę ir programinę įrangą.

Atsižvelgiant į Vietos savivaldos įstatyme numatytus Mero įgaliojimus:
Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatyme numatytais Mero įgaliojimais, 2014 m.
sušaukta 12 Palangos miesto savivaldybės tarybos posėdžių, priimta 415 sprendimų. Palangos
miesto savivaldybei atstovauta Klaipėdos regiono plėtros taryboje. Palangos meras taip pat yra
Lietuvos kurortų asociacijos narys, Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos narys, asociacijos
„Klaipėdos regionas“ narys, Europos savivaldybių ir regionų tarybos (CEMR) Politikos komiteto
narys.
Įgalioti Savivaldybės administracijos specialistai 2014 m. Palangos miesto
savivaldybei ir Administracijai atstovavo 121 byloje. Šioms byloms surinkti įrodymai, vertinta jų
reikšmė, parengti procesiniai dokumentai (2 bylos išspręstos ne Savivaldybės naudai).
Atstovaujant Palangos miesto gyventojų interesams teismuose su UAB „Palangos butų ūkis“ dėl
daugiabučių namų administratoriaus pakeitimo, laimėta per 20 bylų. Teismams pateikti 91
pareiškimas ir ieškiniai dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio skolos. Visos Savivaldybės kovos
su korupcija programos įgyvendinimo priemonių plane 2013–2014 metams numatytos priemonės
įgyvendintos.
2014 m. išleistas 31 mero veiklos potvarkis. Mero veiklos potvarkiais 2014 m.:
- Nustatytos 7-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės 2014 metų tarybos
posėdžių preliminarios datos (2014 m. sausio 30 d. Nr. M1-3, 2014 m. liepos 8 d. Nr. M1-20).
- Nustatyta Palangos miesto savivaldybės mero elektroniniu parašu pasirašytų teisės
aktų atspausdintų egzempliorių saugojimo tvarka (2014 m. spalio 30 d. Nr. M1-26).
- Sudaryta komisija sklandžiam šilumos ūkio perdavimui UAB „Palangos šilumos
tinklai“ (2014 m. lapkričio 20 d. Nr. M1-28).
Mero potvarkiais iš Mero fondo 2014 m. skirta lėšų:
- Liepojos miesto mero pavaduotojo Jurijaus Chodorovičiaus priėmimui organizuoti
(2014 m. birželio 13 d. Nr. M1-14).
- Kompozitoriaus Balio Dvariono jubiliejaus minėjimui organizuoti (2014 m. birželio
18 d. Nr. M1-15).
- Bučos miesto (Ukraina) delegacijos priėmimui organizuoti 2014 m. birželio 20−22
d. (2014 m. birželio 20 d. Nr. M1-16).
- Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos atstovų priėmimui organizuoti 2014 m.
liepos 1 d. (2014 m. birželio 30 d. Nr. M1-19).
- Atminimo dovanai įsigyti, skirtai Telšių vyskupui J. E. Jonui Borutai 70-mečio
proga (2014 m. spalio 17 d. Nr. M1-23).
- 2014 metų veiklos aptarimui organizuoti (2014 m. gruodžio 22 d. Nr. M1-30).
- 2014 metų veiklos aptarimams su Palangos miesto verslininkais ir Palangos miesto
biudžetinių įstaigų vadovais organizuoti (2014 m. gruodžio 29 d. Nr. M1-31).
Mero potvarkiais Nr. M1-1, Nr. M1-4, Nr. M1-9 ir Nr. M1-13 jubiliejiniais
Palangos miesto 760-mečio medaliais už nuopelnus miestui apdovanota 10 Palangos miesto
gyventojų bei Palangai nusipelniusių asmenų.
2014 m. vykta į komandiruotes:
- 2014 m. gegužės 21–23 d. į Vilnių, Lietuvos Respublikos energetikos ministeriją ir
Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją daugiabučių namų renovacijos klausimais (M3-33);
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- 2014 m. birželio 25–26 d. į Strasbūrą, į Prancūzijos Respubliką, dalyvauti Europos
diplomo įteikimo ceremonijoje ir susitikime su Lietuvos nacionalinės atstovybės prie Europos
Tarybos atstovais (M3-42).
- 2014 m. liepos 5–6 d. į Vilnių dalyvauti XIX Lietuvos dainų šventės „Čia – mano
namai“ Palangos atstovų eisenoje (M3-46).
- 2014 m. lapkričio 18–19 d. į Vilnių, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje tartis dėl
Savivaldybės projektų finansavimo bei dalyvauti Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos
posėdyje (M3-74).
2014 m. meras dalyvavo susitikimuose su visuomene:
2014 m. vasario 19 d. – su Šventosios bendruomenės nariais;
2014 m. kovo 26 d. – su Palangos Trečiojo amžiaus universiteto studentais;
2014 m. gegužės 5 d. – su UAB „Palangos vandenys“ darbuotojais;
2014 m. gegužės 12 d. – su Klaipėdos regiono „Rotary“ klubo nariais;
2014 m. gruodžio 29 d. – su Palangos viešbučių ir restoranų asociacijos nariais;
2014 m. gruodžio 29 d. – su Palangos miesto biudžetinių įstaigų vadovais.

______________________________

PRITARTA
Palangos miesto savivaldybės tarybos
2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-131
3 punktu
PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
2014 M. VEIKLOS ATASKAITA
I. ĮVADAS
Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. veiklos ataskaita
parengta ir teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8
dalies 9 punktu, Palangos miesto savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) veiklos reglamento,
patvirtinto Tarybos 2011-09-08 sprendimo Nr. T2-151 1 punktu, 232 punktu, Palangos miesto
savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) veiklos nuostatų, patvirtintų Tarybos 200908-13 sprendimu Nr. T2-211, 12 punkto nuostatomis dėl atsiskaitymo už veiklą, užtikrinančią
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 ir 30 straipsniuose reglamentuotų savivaldybės
vykdomosios institucijos ir Administracijos prievolių vykdant savivaldybės 42 savarankiškąsias
(Konstitucijoje ir įstatymuose nustatytas (priskirtas) ir 25 valstybines (valstybės perduotas
savivaldybėms) funkcijas įgyvendinimą. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu
reglamentuotos savivaldybės funkcijos įgyvendinamos per Administracijos kaip viešojo
administravimo biudžetinės įstaigos struktūrinius padalinius, didžioji jų dalis vykdoma integruotai
įgyvendinant trejų metų Savivaldybės strateginį veiklos planą. Pagal Palangos miesto savivaldybės
2014–2016 m. strateginį veiklos planą buvo parengtos ir įgyvendinamos 2014 metų programos
(patvirtinta Tarybos 2014-02-26 sprendimu Nr. T2-60). Detali informacija apie ilgalaikio ir
vidutinės trukmės strateginių veiklos planų vykdymą 2014 m. pateikiama atskirose ataskaitose.
Administracijos direktorius viešąsias paslaugas teikiančių subjektų darbą koordinavo
ir kontroliavo bei kitas pagal įstatymus ir Tarybos sprendimus jam priskirtas Savivaldybės
juridinių asmenų valdymo funkcijas atliko per Administracijos struktūrinius padalinius ar tiesiogiai
įgaliodamas atskirus valstybės tarnautojus. Nustatyta tvarka atstovauta turtiniams ir neturtiniams
Savivaldybės (kaip dalininko (savininko) ar akcininko) interesams viešosiose įstaigose ir
uždarosiose akcinėse bendrovėse.
2014-01-01 Administracijos struktūrą sudarė Administracijos direktorius,
Administracijos direktoriaus pavaduotojas, 17 struktūrinių padalinių, 1 struktūrinis-teritorinis
padalinys – Šventosios seniūnija (Administracijos filialas) bei 1 valstybės tarnautojas,
nepriklausantis struktūriniams padaliniams, struktūra 2014 m. nesikeitė.
Tarybos 2014-11-27 sprendimu Nr. T2-351 Administracijai nustatytas didžiausias
leistinas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo
užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičius – 110 (iki priimant sprendimą – 108).
Administracijoje 2014-12-31 buvo įsteigtos 109 pareigybės, iš jų 104 – užimtos.
Administracijos vidaus administravimą, kurio tikslas – užtikrinti, kad Administracija
galėtų tinkamai atlikti viešojo administravimo funkcijas, reglamentuoja įstatymai, poįstatyminiai
teisės aktai, jų pagrindu priimti Savivaldybės vidaus teisės aktai (nuostatai, tvarkos, taisyklės,
pareigybių aprašymai, vidaus tvarkos taisyklės). Siekiant gerinti Administracijos veiklos kokybę,
užtikrinti aukštesnį lankytojų pasitenkinimo Savivaldybės darbu lygį teikiamos administracinės
paslaugos perkeliamos į elektroninę erdvę – Viešųjų ir administracinių paslaugų katalogo
informacinę sistemą (PASIS) pagal projektą „Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į
elektroninę erdvę“, siekiant užtikrinti atliekamų darbų kokybę perkeliant administracines
paslaugas sudaryta projekto Savivaldybėje vykdymo darbo grupė, paskirti asmenys, atsakingi už
konkrečių projekto veiklų vykdymą (baigiamasis diegimo ir testavimo etapas), pateiktas prašymas
kaip partneriui dalyvauti Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos planuojamame 2016–2018 m.
vykdyti pilotiniame „Administracinės naštos ir prisitaikymo išlaidų verslui vertinimo ir mažinimo
savivaldybėse“ projekte (vykdant projektą Savivaldybėje būtų identifikuoti administracinę naštą ir
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prisitaikymo išlaidas verslui sukeliantys įpareigojimai, atliktas administracinės naštos ir
prisitaikymo išlaidų vertinimas pinigine išraiška, parengti pasiūlymai reguliavimo naštai verslui
mažinti, organizuoti valstybės tarnautojų mokymai vertinti administracinę naštą ir prisitaikymo
išlaidas verslui), keisti skyrių nuostatai, pareigybių aprašymai (pvz., Statybos skyriaus), organizuoti
tiksliniai Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
mokymai.
Šioje Administracijos direktoriaus veiklos ataskaitoje trumpai apžvelgiama
Administracijos struktūrinių padalinių veikla, įgyvendinant Savivaldybės funkcijas pagal sritis, ir
jų pagrindiniai 2014 m. veiklos rezultatai.
II. FINANSAI
Vadovaudamasis teisės aktų nuostatomis ir strateginio planavimo principais
Administracijos direktorius administravo Savivaldybės tarybos Administracijai skirtus asignavimus
bei Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka administravo Savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus
piniginius išteklius. Administracijos direktorius organizavo Savivaldybės biudžeto vykdymą,
Savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą, administravo Savivaldybės turtą. Išsami informacija apie tai
pateikiama Palangos miesto savivaldybės strateginio veiklos plano ir Savivaldybės biudžeto
įvykdymo ataskaitose.
Biudžeto skyrius, kuriame dirbo 6 valstybės tarnautojai, administravo Savivaldybės
iždo ir biudžeto pajamas bei biudžeto asignavimus, valstybinės žemės nuomos mokestį, tvarkė
Savivaldybės vardu paimtų paskolų apskaitą, parengė nustatytas biudžeto vykdymo, iždo
finansines ir kitas ataskaitas, Savivaldybės konsoliduotąsias finansines ataskaitas, kurias laiku teikė
valstybės įstaigoms ir institucijoms, teikė duomenis Suteiktos valstybės pagalbos registrui,
papildomai koordinavo pasirengimą euro įvedimui.
Savivaldybės 2014 m. biudžetas parengtas ir laiku pateiktas tvirtinti Tarybai. Tarybos
2014-02-26 sprendimu Nr. T2-61 patvirtintą biudžetą sudarė 60529,4 tūkst. Lt pajamų ir 71196,6
tūkst. Lt asignavimų išlaidoms bei turtui įsigyti (asignavimai viršijo pajamas 6820,6 tūkst. Lt
paskolų lėšomis ir 3846,6 tūkst. Lt nepanaudotu 2013 m. lėšų likučiu), metų eigoje Tarybos
sprendimais tikslintas. Iš Savivaldybės biudžeto finansuotos 25 biudžetinės įstaigos, iš jų 16 –
švietimo, 3 – kultūros, 2 – socialinių paslaugų, 2 – viešojo administravimo ir 2 – kitos įstaigos.
Savivaldybės biudžeto pajamos. Savivaldybės 2014 m. biudžeto pajamos sudarė
62962,8 tūkst. Lt, pajamų patikslintas planas įvykdytas 102,7 proc., arba gauta viršplaninių pajamų
1629,3 tūkst. Lt.
Pajamų iš mokesčių ir rinkliavų buvo gauta 37725,3 tūkst. Lt, tai sudarė 60 proc. visų
biudžeto pajamų. Šių pajamų metinis planas įvykdytas 102,5 proc., palyginus su 2013 m. pajamos
didesnės 11,2 proc., arba 3797,9 tūkst. Lt. Gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM), gaunamo
iš Valstybinės mokesčių inspekcijos, plano įvykdymas sudarė 96,5 proc., arba gauta mažiau 559,9
tūkst. Lt, nei buvo nustatyta mokesčio užduotis. Tačiau Lietuvos Respublikos finansų ministerija
pervedė 8177 tūkst. Lt lėšų GPM savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti, arba 588
tūkst. Lt daugiau, nei planuota bei pervedė 165 tūkst. Lt savivaldybių pajamoms iš GPM išlyginti,
atsižvelgiant į šio mokesčio plano nevykdymą, todėl iš viso pajamų iš GPM planas buvo įvykdytas
100,1 proc.
Turto mokesčių gauta 7660,1 tūkst. Lt, iš jų nekilnojamojo turto mokesčio – 4453,8
tūkst. Lt, žemės mokesčio – 3131,3 tūkst. Lt, paveldimo turto mokesčio – 75 tūkst. Lt. Žemės
mokesčio planas įvykdytas 136,1 proc., arba gauta viršplaninių mokesčio įplaukų 831,3 tūkst. Lt
bei gauta 904,3 tūkst. Lt daugiau, palyginus su 2013 m. mokesčio įplaukomis.
Prekių ir paslaugų mokesčių bei rinkliavų surinkta 6147,1 tūkst. Lt, iš jų vietinių
rinkliavų – 5862 tūkst. Lt (už leidimus prekiauti miesto viešosiose vietose – 1263,1 tūkst. Lt, už
leidimus įrengti reklamą – 249,8 tūkst. Lt, už naudojimosi nustatytomis miesto vietomis
automobiliams statyti – 812 tūkst. Lt, už naudojimosi gyvenamųjų vietovių viešąja infrastruktūra
– 747,4 tūkst. Lt, už leidimus vykdyti komercinius renginius – 46 tūkst. Lt, už leidimus atlikti
kasinėjimo darbus – 80,2 tūkst. Lt bei už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą – 2663,5
tūkst. Lt); valstybės rinkliavų – 192,8 tūkst. Lt; mokesčio už aplinkos teršimą – 92,3 tūkst. Lt.

3
Vietinių rinkliavų planas įvykdytas 100,4 proc., palyginus su 2013 m. vietinių rinkliavų surinkta
505,9 tūkst. Lt daugiau, arba 9,5 proc.
Kitų pajamų iš viso gauta 5864,9 tūkst. Lt, iš jų pajamų už prekes ir paslaugas
(biudžetinių įstaigų pajamos) – 2530,3 tūkst. Lt, nuomos mokesčio už valstybinę žemę – 2824,5
tūkst. Lt, mokesčio už gamtos išteklius – 45,9 tūkst. Lt, kompensacijos už želdinius – 105,8 tūkst.
Lt, palūkanų už depozitus – 42,1 tūkst. Lt, pajamų iš baudų – 192 tūkst. Lt, dividendų – 8,7
tūkst. Lt, kitų neišvardintų pajamų – 115,6 tūkst. Lt. Žemės nuomos mokesčio planas įvykdytas
100,9 proc. Siekiant sumažinti minėto mokesčio nepriemoką, skolininkams išsiųsta 250 priminimų
ir 38 suderinimo aktai, teikti duomenys Juridinio ir personalo skyriui dėl 1482,2 tūkst. Lt
nepriemokos išieškojimo vykdymo teismine tvarka. Dėl šių priemonių 2014 m. 9 mėn. mokesčio
nepriemoka buvo sumažinta 25 proc., palyginus su buvusia metų pradžioje, tačiau apskaičiavus
2014 m. mokestį bei pagal papildomai gautą informaciją perskaičiavus mokestį vienam juridiniam
asmeniui už 2011–2013 m., mokesčio nepriemoka 2015-01-01, palyginus su 2014-01-01,
padidėjo. Mokesčiai už valstybinės žemės nuomą 2015-01-01 sudarė 3801,4 tūkst. Lt, iš jų
juridinių asmenų – 3451,5 tūkst. Lt, fizinių asmenų – 349,9 tūkst. Lt.
Materialiojo turto pardavimo pajamų gauta 1069,2 tūkst. Lt, iš jų už valstybinės
žemės pardavimą – 956,3 tūkst. Lt.
Lietuvos Respublikos valstybės specialiųjų tikslinių dotacijų skirta 18610,3 tūkst. Lt,
iš jų mokinio krepšeliui finansuoti – 10701 tūkst. Lt, valstybinėms (valstybės perduotoms
savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 3564,3 tūkst. Lt, kitų dotacijų lėšų – 905 tūkst. Lt
(Sanatorinei mokyklai išlaikyti – 290,6 tūkst. Lt, švietimo įstaigų specialiųjų ugdymosi poreikių
turintiems mokiniams išlaikyti – 230,4 tūkst. Lt, socialinio būsto fondui plėtoti – 225 tūkst. Lt,
kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui didinti – 96 tūkst. Lt, kompensacijai patirtų išlaidų,
pritaikant informacines sistemas euro įvedimui – 37,8 tūkst. Lt, Lietuvos Nepriklausomybės Akto
signataro atminimui įamžinti – 18,2 tūkst. Lt bei užsienyje mirusių asmenų palaikų parvežimui –
7 tūkst. Lt); valstybės investicijoms – 3440 tūkst. Lt (Sporto salės ir stadiono statybai – 2556
tūkst. Lt, Kurhauzo pastato rekonstrukcijai – 591 tūkst. Lt ir Vl. Jurgučio pagrindinės mokyklos
rekonstravimui – 293 tūkst. Lt). Valstybės specialiosios tikslinės dotacijos sudarė 29 proc. visų
pajamų, palyginus su 2013 m. dotacijų gauta mažiau 5392,3 tūkst. Lt, arba 22,5 proc. (dėl
pasikeitusių teisės aktų nuostatų, kad socialinės pašalpos ir išmokos finansuojamos iš savivaldybių
biudžetų lėšų bei mažiau skirta valstybės biudžeto lėšų investiciniams projektams finansuoti).
Valstybės institucijoms ir įstaigoms, iš kurių buvo gautos lėšos, grąžinta 2014 m. pagal tikslinę
paskirtį nepanaudotų dotacijų – 303,3 tūkst. Lt.
Pagal prašymą Lietuvos Respublikos finansų ministerija 2014 m. suteikė Savivaldybei
trumpalaikę paskolą – 2000 tūkst. Lt laikinam apyvartinių lėšų trūkumui dengti (darbo
užmokesčiui – 1700 tūkst. Lt, socialinio draudimo įmokoms – 300 tūkst. Lt), kuri buvo laiku
grąžinta ir sumokėta 2,7 tūkst. Lt palūkanų.
2014 m. Savivaldybė paėmė 6662,5 tūkst. Lt ilgalaikių paskolų vykdomiems miesto
investiciniams projektams finansuoti, grąžino paskolų – 2441,7 tūkst. Lt, nepaimtų paskolų lėšų
likutis metų pabaigoje sudarė 208 tūkst. Lt.
Savivaldybės biudžeto asignavimai (kartu su gautų ilgalaikių paskolų lėšomis)
panaudoti atskiroms programoms ir priemonėms finansuoti, iš jų švietimui – 25182,7 tūkst. Lt
(36,4 proc. visų asignavimų), ekonomikai – 10398,8 tūkst. Lt (15 proc.), būstui, komunaliniam
ūkiui ir aplinkos apsaugai – 5393 tūkst. Lt (7,8 proc.), sveikatai ir socialinei apsaugai – 6112,4
tūkst. Lt (8,8 proc.), poilsiui ir kultūrai – 11775,5 tūkst. Lt (17 proc.), bendroms valstybės
paslaugoms – 10093,3 tūkst. Lt (14,6 proc.), gynybai ir viešajai tvarkai – 190,6 tūkst. Lt (0,3
proc.).
Pagrindines Savivaldybės biudžeto išlaidas sudarė darbo užmokestis – 22127,9 tūkst.
Lt (32 proc. visų išlaidų), socialinio draudimo įmokos – 6834,1 tūkst. Lt (9,9 proc.), prekės ir
paslaugos – 19942,3 tūkst. Lt (28,8 proc., iš jų komunalinės paslaugos – 2192,2 tūkst. Lt, miesto
tvarkymas – 9335,2 tūkst. Lt, mityba – 1203,1 tūkst. Lt, turto einamasis remontas – 1491,5 tūkst.
Lt, kitos paslaugos – 3900,3 tūkst. Lt), socialinės išmokos (pašalpos) – 3776,3 tūkst. Lt (5,5
proc.), materialiojo turto įsigijimas – 12884 tūkst. Lt (18,6 proc.), kitos išlaidos – 946,6 tūkst. Lt
(1,4 proc.), ilgalaikių paskolų grąžinimas – 2380,2 tūkst. Lt (3,4 proc.), banko palūkanų
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mokėjimas – 254,8 tūkst. Lt (0,4 proc.). Savivaldybės biudžetinės įstaigos pagal jų paraiškas 2014
m. buvo finansuojamos laiku.
Savivaldybės biudžeto mokėtinų lėšų likutis (kreditinis įsiskolinimas) 2014-12-31
sudarė 15746,8 tūkst. Lt, iš jų finansiniai įsipareigojimai dėl ilgalaikių paskolų grąžinimo –
13915,1 tūkst. Lt. Savivaldybės įsiskolinimai padidėjo 4217,8 tūkst. Lt, palyginus su buvusiais
metų pradžioje (11529 tūkst. Lt) dėl finansinių įsipareigojimų už ilgalaikes paskolas didėjimo
4232,3 tūkst. Lt. Pagal Lietuvos Respublikos 2014 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų
finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 14 straipsnio 4 dalies nuostatas šio įstatymo 6 priedėlyje
nurodyta suma – 1044 tūkst. Lt Savivaldybės biudžete buvo paskirstyta pradelstų įsiskolinimų
padengimui (2014-01-01 sudarė 997 tūkst. Lt). Savivaldybės pradelsti įsiskolinimai, kuriuos
galima buvo padengti, padengti (2014-12-31 nepadengti 256,6 tūkst. Lt dėl vykstančių teisminių
ginčų).
Valstybės pagalbos teikimas. Savivaldybės biudžeto sąskaita 2014 m. 38 ūkio
subjektams suteikta valstybės pagalba (mokesčių ir vietinės rinkliavos lengvatos) už 401,5 tūkst. Lt
(2013 m. atitinkamai – 9 ir 191,7 tūkst. Lt; 2012 m. – atitinkamai 11 ir 242,2 tūkst. Lt.
III. MIESTO PLĖTRA, ĮVAIZDIS IR PLANAVIMAS
Miesto strateginį planavimą ir plėtrą koordinavo Ekonominės plėtros skyrius, kuriame
dirbo 4 valstybės tarnautojai ir 1 darbuotojas, dirbantis pagal terminuotą darbo sutartį.
Organizuotas strateginių veiklos planų rengimas, programų rengimas ir stebėsena, teiktos
paraiškos Valstybės investicijų programai, ES programoms, fondams bei kitoms projektus
įgyvendinančioms institucijoms dėl lėšų pritraukimo Savivaldybės investiciniams projektams ir
ekonominės-socialinės plėtros programoms (bendradarbiauta su kitais struktūriniais padaliniais),
organizuotas ir koordinuotas Savivaldybės investicinių projektų rengimas ir įgyvendinimas,
analizuota turizmo būklė ir rekreaciniai ištekliai mieste, koordinuotas nemokamos turizmo
informacijos teikimas bei kurorto pristatymas tarptautinėse turizmo mugėse. Su infrastruktūros,
socialinės ir ekonominės raidos planavimu, strateginių plėtros ir veiklos planų rengimu, programų
rengimu susiję beveik visi Administracijos struktūriniai padaliniai.
Įgyvendinant Palangos miesto strateginį plėtros planą iki 2020 m. Tarybos sprendimu
patvirtinta vienuolika 2014 m. programų, vykdytas jų monitoringas, įvyko 3 Strateginės plėtros
tarybos ir 3 Strateginio planavimo grupės posėdžiai. Parengta ir Tarybos sprendimu patvirtinta
Palangos miesto savivaldybės 2013 metų strateginio veiklos bei plėtros planų įgyvendinimo
ataskaita. Parengti ir Tarybos sprendimu patvirtinti Palangos miesto savivaldybės 2015–2017 m.
plano metmenys. Parengtas 2015–2017 m. strateginis veiklos planas (2015–2017 metų strateginis
veiklos planas patvirtintas Tarybos 2015-01-30 sprendimu Nr. T2-12).
2014 m. skyriaus darbuotojai koordinavo ir administravo 13 projektų (2013 m. – 16), iš
dalies finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis: „Vasaros koncertų salės
Palangoje, Vytauto g. 43, rekonstravimas – daugiafunkcinio kultūros pastato įrengimas, I etapas“,
„Palangos miesto savivaldybės administracijos darbuotojų mokymai“, „Rąžės, Ošupio ir Žiogupio
upių Palangoje ekologinės būklės gerinimas“, „Palangos miesto globos namų modernizavimas“,
„Palangos miesto Kęstučio gatvės rekonstrukcija“, „Palangos lopšelio-darželio ,,Žilvinas“ patalpų
ir įrangos atnaujinimas“, „Socialinių paslaugų plėtra ir veiklos sąlygų gerinimas Palangos miesto
socialinių paslaugų tarnyboje“, „Klaipėdos regiono savivaldybių darbuotojų, atsakingų už
projektų, finansuotinų iš įvairių finansinių šaltinių, planavimą, valdymą ir įgyvendinimą,
mokymai“, „Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos pastato atnaujinimas“, „Kempingo
Nemirsetoje, Palangoje, įrengimas“, „Palangos Botanikos parko istorinės dalies restauracija ir
pritaikymas viešosioms reikmėms, II etapas“, „Sveikatingumo ir aktyvaus poilsio tako „Labrytys“
pratęsimas ir aktyvaus poilsio zonų įrengimas Palangos miesto savivaldybėje“, „Baltijos turistų
žaidynės - turizmo potencialo plėtrai Baltijos regione“. Pateikta 18 ataskaitų (teikiamos 5 metus
po projekto užbaigimo).
2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų
programai pateikta paraiška projektui „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo gerinimas Palangos
miesto savivaldybės ugdymo įstaigose“ finansuoti, iš programos gautas finansavimas projektui
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„Palangos istorinės vilos „Anapilis“ restauravimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“, pateikta
paraiška dėl papildomo finansavimo „Kempingo Nemirsetoje įrengimui (II etapui)“ (skirtas
finansavimas). 2014 m. teiktos 3 paraiškos Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai dėl kultūros
paveldo objektų finansavimo („Bažnyčios apžvalgos aikštelė“, „Botanikos parko III etapas“ ir „Vila
,,Anapilis“). Parengtas investicijų projektas „Palangos miesto savivaldybės kultūros paskirties
pastato Vytauto g. 43, Palangoje, rekonstravimas į kultūros ir mokslo paskirties pastatą (I etapas)
pateiktas įtraukti į 2015–2017 m. Valstybės investicijų programą.
Dalyvauta viešbučių ir motelių klasifikavimo komisijos veikloje vertinant 53
apgyvendinimo įstaigas (miesto kaip ir visos Lietuvos viešbučiai klasifikuojami pagal Valstybinio
turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu nustatytus reikalavimus).
Koordinuota VšĮ Palangos turizmo informacijos centras, kurioje per 2014 m.
apsilankė 67693 turistai (2013 m. – 6557; 2012 m. – 616287), įstaigos interneto svetainėje 2014
m. apsilankė daugiau kaip 88 tūkstančiai lankytojų, išleisti 8 rūšių informaciniai leidiniai bendru
131,450 tūkst. egzempliorių tiražu (2013 m. – atitinkamai 5 ir 45), suorganizuoti 5 pažintiniai
turai Rusijos (2), Baltarusijos, Danijos, Lenkijos turų operatorių ir žurnalistų delegacijoms, 6
verslo misijos Maskvoje (2 kartus), Minske, Kaliningrade, Rygoje ir Taline, Palangos kurortas
pristatytas 9-iose tarptautinėse turizmo parodose – „Reiselivsmessen“, Osle, Norvegijoje,
„Adventur“, Vilniuje, Lietuvoje, „Balttour'“, Rygoje, Latvijoje, „Ferie & Fritid i Bella“,
Kopenhagoje, Danijoje, „Jantur“, Kaliningrade, Rusijos Federacijoje, „Leisure“, Minske,
Baltarusijoje, „Leisure without borders. Summer“, Sankt Peterburge, Rusijoje, „MITF“,
Maskvoje, Rusijos Federacijoje, „Ярмарка земляков“, Bad Salzuflene, Vokietijoje.
Miesto teritorinį planavimą ir urbanistinę plėtrą koordinavo 7 Architektūros ir
teritorijų planavimo skyriaus valstybės tarnautojai.
2014 m. išduoti 308 specialieji architektūriniai reikalavimai statiniams (2013 m. –
392; 2012 m. – 180; 2011 m. – 144). Teritorijų planavimo komisijoje derinti 138 detalieji ir
specialieji planai (2013 m. – 82), iš jų svarstyti Savivaldybei svarbių 3 objektų detalieji ir
specialieji planai (teritorijos Kunigiškėse detalusis planas, žemės sklypo Vytauto g. 43 ir greta
esančios teritorijos detalusis planas, Virbališkės ir Medvalakio teritorijų architektūrinėsurbanistinės ir inžinerinės plėtros specialusis planas). 2014 m. išduoti 53 (2013 m. – 116; 2012 m.
– 69) sąlygų sąvadai detaliojo ir 63 (2013 m. – 113; 2012 m. – 75) teritorijų planavimo
dokumentams rengti (iš jų detaliesiems planams – teritorijos, pagal Palangos miesto bendrąjį planą
patenkančios į K10 rajoną, detalusis planas, teritorijos tarp Vytauto g., žemės sklypo Vytauto g.
18, valstybinio miško, teritorijos, pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į N6 rajoną,
detalusis planas); patvirtinta 10 žemės sklypų planų, prilyginamų detaliojo teritorijų planavimo
dokumentui; leista rengti bei išduoti rengimo reikalavimai 41 žemės sklypo formavimo ir
pertvarkymo projektui (10 projektų suderinta, iš jų 5 projektai patvirtinti). Tarybos sprendimu
patvirtinti 68 detalieji planai. Savivaldybės interneto svetainėje paskelbti apie 129 pradėti rengti ir
parengti teritorijų planavimo dokumentai. Nuo 2014 m. informacinėje sistemoje „Infostatyba“
pradėti derinti projektiniai pasiūlymai (suderinti – 4), kurie vadovaujantis Lietuvos Respublikos
statybos įstatymo nuostatomis rengiami teritorijoje, kuriai neparengti detalieji planai (gali būti
vykdoma statyba, atitinkanti savivaldybės lygmens bendrojo plano sprendinius). 2014 m.
peržiūrėti ir suderinti 229 inžinerinių tinklų planai (2013 m. – 195; 2012 m. – 183) bei 160
topografinių nuotraukų; parengta 150 Administracijos direktoriaus įsakymų, kuriais suteikti
(pakeisti) adresai žemės sklypams, numeriai pastatams, patalpoms, butams; peržiūrėta ir suderinta
143 prašymai dėl reklamos (2013 m. – 103; 2012 m. – 60), išduoti 199 leidimai laikiniems
statiniams, prekybos įrenginiams (2013 m. – 142).
2014 m. 35 teritorijų planavimo dokumentai įregistruoti Lietuvos Respublikos
teritorijų planavimo dokumentų registre (2013 m. – 54).
Tęsiant žemės reformos darbus 2014 m. įvykdžius viešųjų pirkimų procedūras,
pradėti rengti detalieji planai – teritorijos Kunigiškėse; teritorijos, pagal Palangos miesto bendrąjį
planą patenkančios į K10 rajoną; teritorijos, pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į
VM7 rajoną; teritorijos, pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į N4 rajoną (315
žemės sklypų nuosavybės teisėms atkurti).
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IV. MIESTO ŪKIS, STATYBOS IR TURTO VALDYMAS
Miesto ūkio ir turto valdymo, socialinio būsto, daugiabučių gyvenamųjų namų
renovacijos bei jų bendrojo naudojimo objektų administravimo klausimais rūpinosi Ūkio ir turto
skyrius, kuriame dirbo 6 valstybės tarnautojai.
Koordinuojant darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimą Tarybos sprendimu
patvirtinta Savivaldybės 2014 m. viešųjų darbų programa, organizuotas konkursas viešųjų darbų
programoje numatytiems darbams atlikti. Atrinkta 13 įmonių, organizavusių viešuosius darbus
(planuota įdarbinti 180 bedarbių, vidutinė darbų trukmė 2 mėn., faktiškai įdarbinti 202 bedarbiai,
vidutinė darbų trukmė 1,9 mėn.). Viešuosius darbus dirbo 55 ilgalaikiai bedarbiai, 115 bedarbių
virš 50 metų amžiaus, 12 neįgalumą turinčių bedarbių (2013 m. atitinkamai 12 įmonių, 36, 127 ir
11).
Įgyvendinama Tarybos 2010-06-17 sprendimu Nr. T2-195 patvirtinta Savivaldybės
2011–2015 metų žmonių gelbėjimo vandenyje paslaugos teikimo programa, vykdyta su Palangos
miesto vandens motociklų klubu sudarytos žmonių gelbėjimo paslaugos vandenyje teikimo
sutarties vykdymo priežiūra. Pasirašytas papildomas susitarimas, pagal kurį įrengti 3 papildomi
gelbėjimo punktai.
Organizuotas daugiabučių namų atnaujinimo programos, skirtos energinio efektyvumo
didinimui daugiabučiuose pastatuose, II etapo įgyvendinimas. Metų pradžioje vykdytas viešasis
pirkimas, 2014-03-21 pasirašyta paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartis su investicinių planų
rengėjais, suorganizuoti 2 įvadiniai susirinkimai, 58 susirinkimai preliminariems investicinių
planams aptarti (atsižvelgiant į gyventojų pastabas planai koreguoti). 2014-09-30 Tarybos
sprendimu Nr. T2-252 papildyta daugiabučių namų renovacijos programa. Renovacijai pritarė 35
daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojai.
2014 m. pagal daugiabučių namų gyventojų prašymus buvo organizuoti susirinkimai
bei balsavimai raštu dėl bendrojo naudojimo objektų valdytojo (administratoriaus) pasirinkimo. Jų
pagrindu Administracijos direktoriaus įsakymais pakeistas 21 gyvenamojo daugiabučio namo
administratorius iš UAB „Palangos butų ūkis“ į UAB „Palangos komunalinis ūkis“ (2013 m. –
29).
Palangos miesto teritorijos tvarkymas ir priežiūra vykdoma įgyvendinant
Administracijos ir UAB „Palangos komunalinis ūkis“ 2011-09-22 paslaugų teikimo sutartį Nr. 69PS (2014-01-09 papildomas susitarimas Nr. 4-PS, 2014-03-31 papildomas susitarimas Nr. 25-PS,
2014-12-01 papildomas susitarimas Nr. 130-PS ir 2014-12-19 papildomas susitarimas Nr. 135PS). Paslaugos teikiamos pagal Tarybos 2011-09-08 sprendimu Nr. T2-152 patvirtintus (2012 m.,
2013 m. ir 2014 m. atitinkamai 3, 1 ir 2 kartus papildytus) Palangos miesto teritorijų tvarkymo ir
priežiūros paslaugų įkainius.
Atliekų tvarkymas Savivaldybės teritorijoje organizuojamas, siekiant įgyvendinti
Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014–2020 m. plane bei Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo
plane numatytas užduotis. Siekiant užtikrinti tinkamą atliekų tvarkymo sistemos funkcionavimą
Tarybos sprendimais patvirtintos naujos redakcijos Palangos miesto savivaldybės atliekų tvarkymo
taisyklės, Palangos miesto komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės stebėsenos ir
kontrolės vykdymo bei stebėsenos ir kontrolės rodiklių ir jų kriterijų nustatymo tvarkos aprašas,
Savivaldybės 2014–2020 m. komunalinių atliekų tvarkymo planas.
Organizuojant komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų tvarkymą pagal
2013 m. sudarytas 2 bendradarbiavimo sutartis 2014 m. įsigyti 1000 vnt. atliekų surinkimo
konteinerių, skirtų pakuočių atliekų surinkimui iš individualių namų valdų, išdalinti Rytų kvartalo
bei Palangos miesto centrinės dalies gyventojams. 2014 m. su VšĮ „Pakuočių tvarkymo
organizacija“ pasirašius sutartį dėl papildančios atliekų surinkimo sistemos diegimo Savivaldybės
teritorijoje atidaryti 3 pakuočių atliekų supirkimo punktai (Topolių g. 3A, Šventoji, Taikos g. 2,
Palanga, ir Vytauto g. 85, Palanga), kuriuose 2014 m. IV ketv. surinkta 12 tonų popieriaus ir
kartono atliekų, 5,793 tonos plastikinės pakuotės atliekų, 1,807 tonos metalinės pakuotės atliekų ir
31,648 stiklo pakuotės atliekų. Iš viso 2014 m. surinkta ir išvežta iš Savivaldybės gyventojų,
perduodant perdirbti, 110,33 tonos stiklo, 60,58 tonų popieriaus ir kartono, 50,77 tonų plastiko ir

7
16,99 tonų kombinuotos pakuotės atliekų (2013 m. atitinkamai 55, 31 ir 19), 5 tonos PET
pakuotės atliekų.
Įgyvendinant visuotinumo principą Savivaldybės teritorijoje veikia konteinerinė
atliekų surinkimo sistema, kuria naudojasi visi miesto gyventojai ir svečiai. Atliekos surenkamos
pagal atliekų vežėjo parengtą bei su Administracijos direktoriumi suderintą grafiką. 2014 m. iš
Palangos miesto teritorijos buvo surinkta ir tinkamai sutvarkyta 9495,29 tonos mišrių komunalinių
atliekų, 806,5 tonos stambiagabaričių atliekų ir 64,27 tonos biologiškai skaidžių atliekų (2013 m.
atitinkamai – 12266,62, 973,03 ir 1255,13; 2012 m. – atitinkamai 11050,37, 798,35 ir 2395,49).
Siekiant tinkamai sutvarkyti bešeimininkes padangų atliekas 2014 m. parengta paraiška
Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšomis finansuojamam projektui „Padangų
atliekų išvežimas iš Palangos miesto“, tačiau finansavimas gautas nebuvo. 2014 m. Savivaldybės
aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis surinkta bei tinkamai sutvarkyta 80
tonų bešeimininkių padangų atliekų.
Siekiant pristabdyti intensyvų Lietuvos Baltijos jūros kranto degradavimą įgyvendintas
projektas „Pajūrio juostos tvarkymo programos įgyvendinimas Palangos miesto savivaldybės
teritorijoje“ (projekto vertė 285,7 tūkst. Lt). Savivaldybės teritorijos krantuose įdiegtos
krantotvarkos priemonės sumažino kopagūbrio degradacijos procesų plėtrą, smėlio išpustymo į
užkopės mišką galimybes, padidino akumuliaciją kopagūbrio vakariniame šlaite, sudarė sąlygas
defliacijos pažeistose vietose įsitvirtinti augalijai, padidino kranto „atsparumą“ būsimų stiprių
audrų poveikiui (pagaminta ir paklota 950 m2 medinių takų, suremontuota 100 m2 laiptų pakopų
ir 200 m laiptų turėklų, jautriausiose kopagūbrio vietose suklota 15 160 m2 šakų klojinių).
Įgyvendinant Tarybos sprendimu patvirtintą Palangos miesto savivaldybės aplinkos
apsaugos rėmimo specialiosios programos 2014 m. priemonių planą programos lėšomis pradėta
Palangos miesto želdynų ir želdinių inventorizacija (atlikta daugiabučių namų kvartale 45,1 ha
plote, parengtas želdynų ir želdinių tvarkymo projektas). Įsigyti 76 vnt. medžio sodinukų
pasodinti Vytauto, Kęstučio ir J. Basanavičiaus gatvėse bei Virbališkės take, nupjauta 18 sausų,
pavojingų medžių, surinkta ir utilizuota 30 tonų jūros dumblių, paremta knygos „Su dvivamzdžiu
ir plunksna“ leidyba, paremtos 2 nevyriausybinių organizacijų priemonės.
Vykdant savivaldybės teritorijoje esančių želdynų, želdinių apsaugą ir tvarkymą 2014
m. organizuotas Savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos darbas, parengti,
suderinti ir nustatyta tvarka išduoti 179 leidimai saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo
ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams (leidimai išduodami po patikrinimo vietoje ir
rekomendavus komisijai); nugenėta 3412 medžių, 10002 krūmai ir 8493 kv. m gyvatvorės,
pašalinta 50 medžių, išfrezuotas 181 vnt. medžių kelmas.
Organizuota 12 (2013 m. – 11, 2012 m. – 14) Eismo saugumo komisijos posėdžių,
kuriuose pagal gyventojų ir organizacijų prašymus, komisijos narių siūlymus išnagrinėti 127
klausimai, susiję su kelio ženklų pastatymu, kitomis eismo organizavimo bei reguliavimo
problemomis. Nuspręsta įrengti papildomai 1 automobilių stovėjimo vietą neįgaliesiems
daugiabučių namų kiemuose, nustatyta eismo organizavimo tvarka miesto švenčių bei vasaros
sezono metu.
Pagal keleivių vežimo miesto ir priemiesčio maršrutais (maršrutai nesikeitė, reisų
skaičius padidėjo – 19, atidarius naują autobusų stotį bei gyventojų patogumui) sudarytas sutartis
vežėjui UAB „Vlasava“ už lengvatinį 140344 keleivių (2013 m. – 131868, 2012 m. – 137584)
vežimą sumokėta 302,5 tūkst. Lt (2013 m. – 290, 2012 m. – 297,5) kompensacijų, įmonei
sumokėta 200 tūkst. Lt (2013 m. – 200; 2012 m. – 218) kompensacijų už vežėjo nuostolius,
susidarančius dėl būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų teikimo visuomenei. Įgaliojimai
atlikti valstybinę kelių transporto kontrolę suteikti Palangos miesto rinkliavų centrui.
Vykdant šilumos tiekimo organizavimo funkciją 2014 m. parengtas ir Tarybos
sprendimu patvirtintas atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis,
kuris Klaipėdos apygardos administracinio teismo sprendimu buvo panaikintas, o Taryba
įpareigota iš naujo svarstyti UAB „Litesko“ filialo „Palangos šiluma“ atsiskaitomųjų karšto
vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio projektą ir jo pagrindimą bei priimti sprendimą.
Dalyvauta 4 investicijų priežiūros komisijos posėdžiuose. Nustatytos UAB „Lamberta“ tiekiamos
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šilumos bazinės kainos dedamosios bei šilumos bazinės kainos dedamosios pirmais galiojimo
metais.
Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje
įstatymą pakeista 13 Tarybos sprendimų, vykdyta Savivaldybės biudžetinių įstaigų kainų
perskaičiavimo, teikimo ir skelbimo kontrolė.
Įgyvendinant Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008–2015 metų plėtros
strategijoje iškeltą tikslą – pasiekti, kad kuo daugiau gyventojų (vartotojų) gautų viešai tiekiamą
geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas viešasis vandens tiekėjas Savivaldybės
teritorijoje – UAB „Palangos vandenys“ plėtojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūrą (vandentiekio tinklų ilgis padidėjo 1,1 km, buitinių nuotekų – 0,5 km). Bendras
vandentiekio tinklų ilgis 2014-12-31 siekė 177,6 km, nuotekų – 193,6 km. Vartotojų padidėjo
565, abonentų – 21 (2014-12-31 duomenimis, iš viso – 11658 vartotojai ir abonentai).
Ataskaitiniais metais buvo likviduoti 444 avariniai gedimai (užsikimšimai) savitekiniuose buitinių
nuotekų tinkluose ir 3 avarijos slėginėse linijose.
Iš Tarybos šaligatvių remontui skirtų 100 tūkst. Lt pakeista 224 m M. Valančiaus g.
bortų, įrengta 271 kv. m šaligatvių pagrindų bei dangos ir 360 m J. Piktuižio g. bordiūrų.
Gerinant poilsio infrastruktūrą nupirkti bei pastatyti įrenginiai 4 vaikų žaidimų
aikštelėse (Laukų, Sodų, Jūratės bei Žuvėdrų gatvėse), sutvarkyta aikštelių ir jų prieigų teritorija
(bendra vertė – 113,1 tūkst. Lt), papildomi 2 įrenginiai – Šermukšnių g. vaikų žaidimo aikštelėje
(vertė – 26 tūkst. Lt), įrengtos ir aptvertos dar 2 vaikų žaidimų aikštelės (be žaidimų įrenginių)
Druskininkų ir Medvalakio gatvėse (vertė – 41,1 tūkst. Lt); įsigyti ir Druskininkų g. įrengti 7
lauko treniruokliai suaugusiems bei daugiabučių gyvenamųjų namų kvartale šalia l. d. „Gintarėlis“
esančios vaikų žaidimo aikštelės 1 daugiafunkcinis šešiavietis lauko treniruoklis vaikams (vertė –
44,7 tūkst. Lt); suremontuotas viešasis tualetas Meilės al. 10, Palangoje; įsigyta 40 naujų
paplūdimio persirengimo kabinų.
2014 m. vykdant vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrą, taisymą pagal sudarytas
sutartis sutvarkyta 6,5 tūkst. kv. m asfaltbetonio dangų (2013 m. – 5,72); atliktas J. Janonio g.
atkarpos (nuo Žvejų g. iki Gintaro g.) šaligatvių ir važiuojamosios dalies paprastasis remontas
(vertė – 520,3 tūkst. Lt); 24 Savivaldybės vietose įrengtas 41 kryptinis pėsčiųjų perėjų apšvietimo
šviestuvas su 36 pėsčiųjų perėjų signaliniais žymėjimo žiburiais (vertė – 189,9 tūkst. Lt); žvyruota
bei greideriuota formuojant išilginius bei skersinius nuolydžius 10837 kv. m plotas žvyro dangos
10 gatvių (Lazdynų, Kaštonų, Sermiesčio, Ajerų, Paliepgirių, Vilimiškės, Valteriškės, Saulėlydžio,
Priešaušrio bei Plaušės) (vertė – 100,0 tūkst. Lt).
Tvarkant daugiabučių kiemų infrastruktūrą pravažiavime tarp Sodų ir Taikos g., prie
daugiabučių gyvenamųjų namų Sodų g. 47, 49, 39, 41, 31, 51, 53, 55 bei Taikos g. 13, 15, 17 ir
19 įrengtos papildomos automobilių stovėjimo vietos, atnaujinta 359 kv. m gazonų, 2510 kv. m
asfalto dangos, perklota 819 kv. m šaligatvių (vertė – 418,86 tūkst. Lt). Renovuoto daugiabučio
namo Žvejų g. 38 kieme įrengti 106 kv. m ploto betono trinkelių dangos šaligatviai, atnaujinta
894 kv. m gazonų (vertė – 31,2 tūkst. Lt).
Skyrius vykdė turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo, privatizacijos, teisinės
registracijos, įstaigų (įmonių) steigimo, socialinio būsto ir savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos,
garantijų nuomininkams užtikrinimo funkcijas. Per ataskaitinį laikotarpį iš viso parengta 40 Tarybos
sprendimų, 12 direktoriaus įsakymų, 14 sutarčių, susijusių su turto perdavimu ar perėmimu
patikėjimo teise ar panaudos pagrindais bei nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymo paslaugų
pirkimu, 32 turto perdavimo ir priėmimo aktai, parengti ir išsiųsti raštiški atsakymai, susiję su
Savivaldybės turto valdymu ir naudojimu. Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms ir
kontroliuojamoms įmonėms reguliariai teiktos konsultacijos (žodžiu ir telefonu) turto valdymo
klausimais. Atlikti 6 mažos vertės pirkimai dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio
privatizuojamo turto rinkos vertės nustatymo ir šių objektų reklamos šalies spaudoje. Patikėjimo
teise valdyti, naudoti ir disponuoti perimtas valstybinės žemės sklypas Vytauto g. 170, Palangoje.
2014 m. parduotas Savivaldybės nekilnojamasis turtas – sandėlio pastatas, esantis Užkanavės g. 46,
Palangoje (gauta 135 tūkst. Lt), penkeriems metams atnaujinta Palangos tilto prieplaukos nuomos
sutartis.
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2014 m. įvyko 9 Savivaldybės turto privatizavimo komisijos posėdžiai. Per metus gauta
2925,042 tūkst. Lt privatizavimo pajamų, panaudota (įskaitant likutį 2014-01-01) – 3422,494
tūkst. Lt. Iš privatizavimo fondo gautos lėšos panaudotos Palangos kurhauzo restauravimo
darbams, Palangos vasaros koncertų salės rekonstrukcijai, privatizuojamam nekilnojamajam turtui
vertinti ir kitoms su Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymu susijusioms
reikmėms. Parengti 7 Tarybos sprendimai, susiję su Savivaldybės turto privatizavimo fondo (dėl
lėšų panaudojimo ataskaitos ir sąmatos) ir privatizavimo komisijos veikla, privatizavimo objektų
sąrašo papildymu. Parengtos ir viešai skelbtos 6 Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių
nekilnojamojo turto objektų privatizavimo programos, viešo aukciono būdu parduoti trys
privatizuojami objektai (poilsio patalpos J. Basanavičiaus g. 36 su joms priskirta valstybinės žemės
sklypo dalimi; poilsio pastatas Kęstučio g. 21 su jam priskirtu valstybinės žemės sklypu,
administracinis pastatas Vytauto g. 21 su jam priskirtu valstybinės žemės sklypu).
VĮ Registrų centrui pateiktas 21 užsakymas dėl nekilnojamojo turto objektų teisinės
registracijos ir kitų su Nekilnojamojo turto registro duomenų pakeitimu susijusių veiksmų.
Savivaldybės nuosavybės teise įregistruota 15 objektų, 15 valstybinės žemės panaudos sutarčių, 1
valstybinės žemės sklypo patikėjimo teise sutartis, atlikti kiti darbai, susiję su turto juridinių faktų
ar daiktinių teisių įregistravimu, išregistravimu ar pakeitimu.
Įstaigų (įmonių) steigimo funkcija įgyvendinama vadovaujantis funkciniu požiūriu, t. y.
Administracijos struktūriniai padaliniai pagal jų veiklos sritis ir jiems priskirtas funkcijas
organizavo šios funkcijos įgyvendinimą. 2014-12-31 iš Savivaldybės biudžeto buvo išlaikomos 23
biudžetinės įstaigos (neįskaitant Administracijos ir Kontrolės ir audito tarnybos). Savivaldybė
2014 m. buvo 3 viešųjų įstaigų (Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centro, Palangos
turizmo informacijos centro, A. Mončio namų-muziejaus) dalininkė (savininkė) ir 6 akcinių
bendrovių (UAB ,,Palangos komunalinis ūkis“, UAB ,,Palangos šilumos tinklai“, UAB ,,Palangos
vandenys“, UAB ,,Palangos autobusų stotis“, UAB ,,Palangos Klevas“, UAB Klaipėdos regiono
atliekų tvarkymo centras) akcininkė. 2014 m. parengti 6 Tarybos sprendimai ir 7 Administracijos
direktoriaus įsakymai, susiję su Savivaldybės kontroliuojamomis įmonėmis, įstaigomis, vykdyta BĮ
Palangos botanikos parko priežiūra. 2014 m. į Savivaldybės biudžetą pervesta 8,7 tūkst. Lt
dividendų (UAB ,,Palangos Klevas“). Tarybos sprendimais nuo 2015 m. keičiasi VšĮ Palangos
turizmo informacijos centro statusas (BĮ), pakeitus VšĮ Palangos pirminės asmens sveikatos
priežiūros centro pavadinimą ir įstatus – išplėstas teikiamų paslaugų spektras (galimybė teikti
antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas).
Savivaldybei nuosavybės teise priklauso 115 būstų (iš jų 2 gyvena po du nuomininkus),
kurių bendras plotas 5154,20 kv. m. Savivaldybės gyvenamosios patalpos nuomojamos
nekomerciniu pagrindu. Parengti ir pasirašyti papildomi susitarimai prie Savivaldybės gyvenamųjų
ir socialinių būstų nuomos sutarčių su 16 Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininkais.
Išnagrinėti prašymai ir suteiktos nuomos mokesčio lengvatos 6 asmenims (šeimoms), 31
Savivaldybės būsto nuomininkams (2013 m. – 13) išsiųsti įspėjimai dėl susidariusių įsiskolinimų
už nuomą ir komunalinius patarnavimus.
Į Savivaldybėje sudaromus asmenų, turinčių teisę į savivaldybės socialinį būstą arba
jo sąlygų pagerinimą, sąrašus įrašyta 13 naujų asmenų (šeimų), išbraukta iš sąrašų – 23, išnuomoti
5 socialiniai būstai eilėje įrašytiems asmenims (šeimoms) (2013 m. atitinkamai – 14, 5 ir 2). Per
ataskaitinį laikotarpį buvo atliekami patikrinimai siekiant įvertinti, kaip naudojami Savivaldybei
nuosavybės teise priklausantys (socialiniai ir gyvenamieji) būstai ir surašyta 33 faktinių aplinkybių
patikrinimo aktai (po patikrinimų dalis nuomininkų padengė įsiskolinimus už būsto nuomą ir
komunalinius patarnavimus bei atnaujino nuomos sutartis). Teisės aktų nustatyta tvarka, siekiant
užtikrinti socialinio būsto fondo plėtrą, iš valstybės biudžeto lėšų skelbiamų derybų būdu nupirkti
du socialiniai būstai (2 kambarių Medvalakio g. 11-33 (121 tūkst. Lt) ir 1 kambario Sodų g. 28-16
(103 tūkst. Lt), atnaujintos (sudarytos) ir viešajame registre įregistruotos (išregistruotos) 14
gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių. Be to, pagal 3 papildomus susitarimus organizuoti 2
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių butų remonto darbai bei Savivaldybei nuosavybės
teise priklausančių neišnuomotų gyvenamųjų patalpų (butų) užkonservavimo darbai (Liepojos pl.
10A-1, Liepojos pl. 10B-1 ir Liepojos pl. 10B-3).
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2014 m. Savivaldybei kartu su Klaipėdos miesto ir rajono, Kretingos, Skuodo, Šilutės
rajonų, Neringos savivaldybėmis skirtas 2190 tūkst. Lt valstybės remiamų būsto kreditų limitas
banke AB „Swedbank“. Dėl kredito gavimo žodžiu kreipėsi 8 asmenys, tačiau 2014 m. valstybės
parama būstui įsigyti (lengvatiniu kreditu) pasinaudojo tik viena šeima, nes dėl kitų asmenų
bankams nepakako klientų mokumo įrodymų (2013 m. nepasinaudojo nė viena). 1 socialiai
remtinai šeimai, gavusiai lengvatinę paskolą ankstesniais metais, buvo dengiamos palūkanos.
Vykdant Lietuvos Respublikos kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį
turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų,
numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymą,
2014 m. 7 nuomininkams, pasirinkusiems valstybės garantijos formą – savivaldybės nuomojamas
patalpas, Savivaldybė dengia nuompinigius (kontroliuota, kaip vykdomos sutartys).
Ritualinių paslaugų teikimo funkciją mieste vykdė UAB ,,Palangos komunalinis ūkis“.
Statybos skyrius, kuriame dirbo 6 valstybės tarnautojai ir 1 darbuotojas pagal
terminuotą darbo sutartį, vykdė užsakovo funkcijas statant, rekonstruojant, remontuojant
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančius statinius, organizuodamas ir koordinuodamas
projektų, susijusių su pastatų statybos, susisiekimo bei inžinerinių komunikacijų tiesimo darbais,
rengimą ir tvirtinimą, viešųjų pirkimų dokumentų parengimą paslaugoms ir darbams pirkti, darbų
koordinavimą, techninę, projekto vykdymo priežiūrą; užtikrino statybą leidžiančių dokumentų
išdavimą, vykdė statinių naudojimo Savivaldybės teritorijoje priežiūrą, Administracijos direktoriui
pavedus specialistai dalyvavo pastatytų, rekonstruotų statinių Palangos mieste statybos užbaigimo
komisijose. Be to, vykdyta vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros, taisymo, tiesimo funkcija,
derinti teritorijų planavimo dokumentai ar teiktos pastabos, susijusios su inžinerinės
infrastruktūros plėtra, rengtos techninės sąlygos lietaus nuotekų tinklų prisijungimui, vykdyta
infrastruktūros plėtojimo sutarčių įgyvendinimo priežiūra, dalyvauta rengiant strateginio veiklos
plano programas, investicinius projektus, projektų paraiškas ES paramai gauti, teikiant lėšų
poreikio paskaičiavimus jiems įgyvendinti.
Panaudojant informacinę sistemą ,,Infostatyba“ 2014 m. patikrinti, registruoti
dokumentai ir išduota 211 (2013 m. – 375) statybą leidžiančių dokumentų. Patikrinti pateikti
dokumentai ir teisės aktų nustatyta tvarka išduoti 199 (2013 m.– 178) rašytiniai pritarimai statinio
projektui. Iš viso skyriaus vadovai bei specialistai patikrino 812 (2013 m. – 529) pateiktų projektų
ir pateikė atitinkamas išvadas.
Vykdant statinių naudojimo priežiūrą, atnaujintos statinių tinkamos priežiūros
taisyklės, savivaldybės teritorijoje esančių apleistų ir neprižiūrimų, naudojamų ne pagal paskirtį
statinių nustatymo tvarkos aprašas, sudaryta apleistų ir neprižiūrimų, naudojamų ne pagal paskirtį
statinių, sąrašo tikrinimo komisija, patvirtintas apleistų ir neprižiūrimų, naudojamų ne pagal
paskirtį pastatų ir statinių sąrašas pateikti VMI ir Biudžeto skyriui administruojamiems
mokesčiams perskaičiuoti. Be to, papildytas statinių naudotojų sąrašas nuo 860 iki 1471 (sąraše
205 ypatingi statiniai) (2013 m. – 96), daugiabučių gyvenamųjų namų, kurių aukštingumas iki 5
aukštų – 312 (2013 m. – 273). 2014 m. atlikti patikrinimai ir surašyti 185 (2013 m. – 73) statinio
techninės priežiūros patikrinimo aktai (iš jų – 27 ypatingų pastatų bei 19 ypatingų inžinerinių
statinių). Kas ketvirtį rengta ir teikta informacija (ataskaita) Administracijos direktoriui apie
atliktus patikrinimus bei ataskaita Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie
Aplinkos ministerijos apie 2014 m. statinių priežiūros rezultatus ir apie statinius, kurie neturi
savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pirmą kartą organizuotas pasitarimas su Savivaldybės
biudžetinių įstaigų vadovais jų naudojamų statinių techninės priežiūros klausimais.
Dalyvauta 60 (2013 m. – 48) statinių (pastatų, susisiekimo bei inžinerinių
komunikacijų) statybos užbaigimo komisijų darbe, pateikiant išvadas apie pastatytų statinių ir
teritorijos sutvarkymo tinkamumą.
Parengta pagal prašymus 30 techninių projektavimo sąlygų prisijungimui prie miesto
lietaus nuotekų tinklų, derinta ar teiktos pastabos teritorijų planavimo dokumentams. Derinti žemės
darbų leidimai, dalyvauta priimant minėtus darbus pagal išduotus leidimus.
Vykdant vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros, taisymo, tiesimo funkciją, Lietuvos
automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2014 m. perduotomis lėšomis
investicijoms – 3 474 tūkst. Lt, vykdyti Jūratės gatvės su aikšte, Žvejų gatvės rekonstravimo
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darbai, pradėta Jūros gatvės rekonstrukcija, įvažiavimo į polikliniką iš Vasario 16-osios g. tiesimas,
Sodų ir Druskininkų gatvių remontas, pritaikant automobilių stovėjimui, parengtas Užkanavės
gatvės Palangoje rekonstravimo techninis darbo projektas. Prie šių susisiekimo infrastruktūros
objektų tvarkymo prisidėta 637 tūkst. Lt savivaldybės biudžeto, paskolos lėšomis.
Valstybės investicijų programos, ES paramos, valstybės, Savivaldybės biudžeto,
paskolos ir kt. lėšomis (iš viso daugiau kaip 24 000 tūkst. Lt) 2014 m. tęsti, baigti ar naujai pradėti
įgyvendinti projektai ir projektų veiklos pagal rangos darbų sutartis: Palangos kurhauzo, Vytauto
g. 45 – pastato pritaikymo visuomenės poreikiams bei mūrinės dalies kapitalinio remonto darbai;
universalios sporto salės, Sporto g. 3, Palangoje, statybos darbai; stadiono bėgimo takų ir
lengvosios atletikos sektorių atnaujinimas; Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos rekonstrukcija;
sveikatingumo, aktyvaus poilsio ir bėgimo tako „Labrytys“ bei aktyvaus poilsio zonų įrengimo
darbai Palangoje; Botanikos parko istorinės dalies renovacija, II etapo darbai; Pajūrio kempingo
Nemirsetoje, Palangoje, I etapo statybos darbai; ligoninės, esančios Klaipėdos pl. 76, Palanga,
dalies patalpų kapitalinis remontas; Globos namų Klaipėdos pl. 74, Palangoje, rekonstravimas;
Kęstučio gatvės (nuo Vytauto g. iki Meilės al.) Palangoje rekonstravimo darbai; Palangos vasaros
koncertų salės rekonstravimas; Administracinio pastato Vytauto g. 112, Palangoje, rekonstravimas;
kapinių kolumbariumo įrengimas ir teritorijos tvarkymas ir kt. 2014 m. pilnai užbaigta 10 projektų
(įformintos užbaigimo procedūros): ,,Baltijos“ vidurinės mokyklos rekonstravimas; l. d. „Žilvinas“
modernizavimas; l. d. „Ąžuoliukas“ modernizavimas; l. d. „Gintarėlis“ modernizavimas; Stasio
Vainiūno meno mokyklos pastato modernizavimas; ligoninės, esančios Klaipėdos pl. 76, Palanga,
dalies patalpų kapitalinis remontas; Žvejų gatvės rekonstravimas; Universalios sporto salės statyba;
Kęstučio gatvės rekonstravimas; kolumbariumo statyba ir teritorijos tvarkymas; kitų – darbai
užbaigti, tačiau užbaigimo procedūros dar neatliktos (parengti ar komplektuojami statybos
užbaigimo dokumentai): Kempingo Nemirsetoje I etapo statyba, bėgimo tako „Labrytys“
įrengimas, Meilės alėjos rekonstravimas, Kurhauzo pastato mūrinės dalies pritaikymas, Sodų ir
Druskininkų gatvių remontas, pritaikant automobilių stovėjimui, Vlado Jurgučio pagrindinės
mokyklos rekonstravimo ir teritorijos tvarkymo darbai.
Rinkliavų skyrius, kuriame dirbo 3 valstybės tarnautojai, vykdė leidimų (licencijų)
išdavimo įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka funkciją, Savivaldybės biudžetinės įstaigos –
Palangos miesto rinkliavų centro, administruojančio 2 vietines rinkliavas (už naudojimąsi
Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti ir už
komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą) priežiūrą.
Per ataskaitinį laikotarpį parengti 23 Tarybos sprendimai ir 171 Administracijos
direktoriaus įsakymas. Administruojant Tarybos nustatytas vietines rinkliavas išduoti 143 leidimai
įrengti išorinę reklamą Savivaldybės teritorijoje (surinkta 259,8 tūkst. Lt), 53 leidimai renginiams
organizuoti Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo
teritorijose (surinkta 46,0 tūkst. Lt), 80 leidimų kasinėjimo darbams atlikti, teritorijai atitverti ir
(ar) eismui apriboti (surinkta 80,2 tūkst. Lt), 734 leidimai (2013 m. – 652) prekiauti ar teikti
paslaugas Tarybos nustatytose viešosiose vietose, iš jų 647 (įskaitant ir leidimus, išduotus prekybai
miesto švenčių, religinių švenčių metu ir prie miesto kapinių) Palangos mieste, 87 – Šventosios
seniūnijoje (surinkta 1256,9 tūkst. Lt vietinės rinkliavos, 140,6 tūkst. Lt daugiau, palyginus su
2013 m., vykdyta 10 atrankų dėl leidimų prekiauti ar teikti paslaugas Tarybos nustatytose
viešosiose vietose išdavimo ir surinkta 700,2 tūkst. Lt viešųjų vietų verslo aplinkai ir
infrastruktūrai gerinti, kurie panaudoti Jūratės gatvės aikštės grojantiems fontanams įrengti. 2014
m. deklaruota 733,2 tūkst. Lt vietinės rinkliavos už naudojimąsi Palangos kurorto viešąja
infrastruktūra (iš jų juridiniai asmenys – 478,4 tūkst. Lt, fiziniai – 254,8 tūkst. Lt, Šventosios
seniūnijoje – 164,7 tūkst. Lt). Iš viso surinkta virš 2 mln. vietinių rinkliavų.
Be to, išnagrinėti 198 prašymai dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais
gėrimais, 48 prašymai dėl licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimo,
papildymo, patikslinimo (patenkinti atitinkamai 188 ir 38 prašymai). Už licencijas surinkta 83,8
tūkst. Lt valstybės rinkliavos (2013 m. – 82,4 tūkst. Lt). Išnagrinėta ir patenkinta 20 prašymų vežti
keleivius lengvaisiais automobiliais taksi (surinkta 1,1 tūkst. Lt valstybės rinkliavos), išduotas 1
leidimas važiuoti vietinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto
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priemonėmis (2013 m. - 8), 2 leidimai verstis prekybos naftos produktais veikla (surinkta 2,6
tūkst. Lt valstybės rinkliavos).
Naudojantis Paslaugų ir gaminių kontaktinio centro pranešimų sistema
(www.verslovartai.lt) elektroniniu būdu priimami elektroniniu parašu pasirašyti dokumentai visų
rūšių leidimams/licencijoms įsigyti, papildyti, patikslinti, tačiau 2014 m. sistema pasinaudojusių
pareiškėjų nebuvo.
Vykdant prekybos ir kitų paslaugų teikimo tvarkos savivaldybių ar jų kontroliuojamų
įmonių administruojamose turgavietėse ir viešose vietose nustatymo funkciją vadovaujantis
Prekybos savivaldybės turgavietėse (prekyvietėse) taisyklėse nustatyta tvarka administruota 1
turgavietė.
V. SOCIALINĖ APSAUGA
Socialinės rūpybos skyriuje dirbo 9 valstybės tarnautojai ir 2 darbuotojai, dirbantys
pagal darbo sutartis. Skyrius teikė piniginę socialinę paramą miesto gyventojams ir mokiniams,
administravo socialines paslaugas, socialines išmokas, vykdė socialines paslaugas teikiančių įstaigų
priežiūrą, organizavo ir vykdė socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje bei
socialinių projektų atranką ir juos administravo.
Nuo 2014-01-01 socialinės pašalpos skyrimas ir teikimas tapo savarankiška
savivaldybės funkcija. Per ataskaitinį laikotarpį socialinės pašalpos paskirtos 548 mažas pajamas
turinčioms šeimoms (vienam gyvenančiam asmeniui), šioms pašalpoms išmokėta 1022,8 tūkst. Lt
(2013 m. atitinkamai – 932 ir 1615,1). 2014 m. kompensuotos išlaidos už būsto šildymą 1239
šeimoms (2013 m. – 1845), už suvartotą geriamą vandenį – 445 asmenims (2013 m. – 553) ir
karštą vandenį – 1055 asmenims (2012 m. – 1349), paskirtos ir išmokėtos 206 vienkartinės
laidojimo pašalpos (2013 m. – 227). Kompensacijos už būsto šildymą ir kitas paslaugas skirtos 2
Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų, nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po
to vykdytos SSRS agresijos šeimoms (išmokėta 3,4 tūkst. Lt). Skirta ir išmokėta valstybės
finansinė parama užsienyje 1 mirusio Lietuvos Respublikos piliečio palaikų parvežimo į Lietuvos
Respubliką išlaidoms iš dalies apmokėti (7 tūkst. Lt), iš Savivaldybės biudžeto 72 šeimoms skirtos
vienkartinės pašalpos, išmokėta 31,6 tūkst. Lt (2013 m. atitinkamai 92 ir 34,5), išnagrinėti 220
šeimų, turinčių teisę į vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir
atliekų tvarkymą lengvatą, prašymai (2013 m. – 269), 160 šeimų prašymai paramai maisto
produktais pagal Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims
Bendrijoje programą (2013 m. – 337). Parengtos ir pateiktos 43 formos (2013 m. – 54) ES šalių
kompetentingoms įstaigoms apie Lietuvos Respublikos piliečių Savivaldybės gyventojų,
gyvenančių ir dirbančių kitose ES šalyse, teisę į socialines išmokas šeimai arba gautas socialines
išmokas Lietuvoje.
Be to, skirtos ir mokėtos šalpos išmokos - šalpos pensijos neįgaliajam – 120 gavėjų
(2013 m. – 124), šalpos pensija neįgaliajam vaikui iki 18 m. – 66 gavėjams (2013 m. – 53), šalpos
pensija už vaiko invalido slaugą – 2 gavėjams (2013 m. – 3), šalpos pensija sukakusiam senatvės
pensijos amžių – 24 gavėjams (2013 m. – 26), šalpos našlaičių pensijos – 17 gavėjų (2013 m. –
20), šalpos kompensacijos daugiavaikei motinai – 5 gavėjams (2013 m. – 4), šalpos kompensacija
už vaikų invalidų ar I ir II gr. invalidų nuo vaikystės slaugą 2 gavėjams (2013 m. – 2), slaugos
išlaidų tikslinė kompensacija – 354 gavėjams (2013 m. – 328), priežiūros (pagalbos) išlaidų
tikslinė kompensacija – 409 gavėjams (2013 m. – 371), transporto išlaidų kompensacija – 26
gavėjams (2012 m. – 27). Šalpos išmokoms mokėti 2014 m. panaudota 4333,2 tūkst. Lt (2013 m.
–3791,9 tūkst. Lt).
Išmokoms vaikams 2014 m. išmokėta 650,7 tūkst. Lt (2013 m. – 688,7 tūkst. Lt).
Mokėta išmoka vaikui 231 gavėjui (2013 m. – 288), vienkartinė išmoka nėščiai moteriai – 22
gavėjoms (2013 m. – 21), vienkartinė išmoka gimus vaikui – 139 gavėjams (2013 m. – 160),
vienkartinė išmoka įsikurti – 12 gavėjų (2013 m. – 6), globos (rūpybos) išmoka – 36 gavėjams
(2013 m. – 33) ir globos (rūpybos) tikslinis priedas – 2 gavėjams (2013 m. – 2).
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2014 m. gauti 29 daugiavaikių motinų prašymai antrojo laipsnio valstybinei pensijai
skirti (pensijos skirtos pagal visas 28 skyriaus parengtas ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai
išsiųstas bylas), pagal 54 prašymus parengtos ir išduotos vaikų charakteristikos.
2014 m. nemokamas maitinimas paskirtas 311 mokinių (2013 m. – 427 mokiniams), iš
jų 20 – besimokantiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą, 291 – besimokantiems pagal
bendrojo lavinimo programas (2013 m. – atitinkamai 30 ir 397). Parama mokinio reikmenims
įsigyti skirta ir išmokėta 211 mokinių (2013 m. – 283 mokiniams). 2014 m. socialinei paramai
mokiniams panaudota 206,2 tūkst. Lt (2013 m. – 334,6 tūkst. Lt).
Vykdant daugiabučių namų atnaujinimą (renovaciją), 2014 m. Socialinės rūpybos
skyrius nustatė 15 butų savininkų teisę į apmokėjimą kredito, paimto daugiabučiam namui
atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanas ir šį apmokėjimą vykdė (2013 m. – 2).
Vykdant socialinių paslaugų teikimo administravimą Tarybos sprendimu patvirtintas
2014 m. socialinių paslaugų planas, pagal kurį socialines paslaugas teikė Savivaldybės biudžetinės
įstaigos (Palangos miesto globos namai, Palangos miesto socialinių paslaugų tarnyba, Palangos
lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“) ir pagal sutartis – kitos ne Savivaldybės socialinės globos įstaigos.
2014 m. gauti 38 gyventojų prašymai – paraiškos socialinėms paslaugoms gauti (2013 m. – 35), iš
jų 36 – ilgalaikei socialinei globai, 2 – specialiojo transporto paslaugai. Organizuota 17 Socialinių
paslaugų skyrimo komisijos posėdžių (priimti 87 sprendimai dėl socialinių paslaugų skyrimo,
tęsimo ar nutraukimo). 2015-01-01 eilėje ilgalaikei socialinei globai gauti buvo įrašyta 16 asmenų
(2014-01-01 – 4, iš jų į Palangos miesto globos namus – 13, į kitas – 3.
Palangos miesto globos namai teikė ilgalaikės socialinės globos paslaugas
pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims, kurie dėl senatvės ar negalios negali savarankiškai gyventi
savo namuose – 2014-12-31 paslaugų gavėjų skaičius – 30. Vykstant pastato rekonstrukcijai,
naujų paslaugų gavėjų apgyvendinimas įstaigoje sustabdytas. Savivaldybės biudžeto lėšomis
finansuota 31 suaugusio asmens socialinė globa ne Savivaldybės įstaigose (2013 m. – 8). Socialinė
globa teikta 53 asmenims su sunkia negalia (2013 m. – 51), iš jų ilgalaikė Palangos miesto globos
namuose – 26 asmenims, kitose įstaigose – 18 asmenų, dienos globa – 9 asmenims Palangos
miesto socialinių paslaugų centre.
Palangos miesto socialinių paslaugų tarnyba (nuo 2014-11-27 Palangos miesto
socialinių paslaugų centras) 2014 m. teikė pagalbos į namus paslaugas 18 asmenų (2013 m. – 12),
specialiojo transporto paslaugas – 18 asmenų (2013 m. – 14), socialinę priežiūrą – 21 socialinės
rizikos šeimai (2013 m. – 23), aprūpinimą techninėmis pagalbos priemonėmis – 189 asmenims
(2013 m. – 181), dienos globą – 9 asmenims (2013 m. – 10). Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė
globa vaikams, likusiems be tėvų globos, socialinės rizikos vaikams teikta Palangos lopšeliodarželio „Ąžuoliukas“ vaikų socialinės globos skyriuje, Siručių šeimynoje – 2 vaikams (vidutinis
metinis vaikų skaičius atitinkamai 5 ir 2 vaikai).
Įgyvendinant teisės aktus, reglamentuojančius specialiųjų poreikių nustatymo bei
tenkinimo, apmokėjimo už paslaugas tvarką, 2014 m. vertintas ir nustatytas specialiųjų poreikių
lygis 170 pensinio amžiaus asmenims (2013 m. – 192), įvertintos finansinės galimybės mokėti už
socialines paslaugas – 122 asmenims (2013 m.- 54), išduoti 185 šalpos pensininko ar neįgaliojo
pažymėjimai (2013 m. –192). Nustatant globą (rūpybą) suaugusiam asmeniui surašyti 8 gyvenimo
sąlygų tyrimo aktai (2013 m. – 7), parengtos 8 išvados (2013 m. – 7), dalyvauta teismo
posėdžiuose.
Organizuotas Socialinių projektų atrankos konkursas (iš Savivaldybės biudžeto
finansuoti 2 projektai), atrinkti 2 finansuotini Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems
bendruomenėje projektai (finansuoti 69,96 tūkst. Lt – iš valstybės biudžeto ir 13,6 tūkst. Lt – iš
Savivaldybės biudžeto lėšų).
VI. SVEIKATOS APSAUGA
Savivaldybės gydytojas vykdė pirminės asmens, visuomenės sveikatos priežiūrą,
organizavo sveikatinimo veiklą, rengė Savivaldybės sveikatos programas ir organizavo jų
įgyvendinimą, koordinavo paramos teikimą Savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrai. Parengtas
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ir Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas Palangos miesto savivaldybės užkrečiamųjų
ligų profilaktikos ir kontrolės organizacinių priemonių 2015-2017 m. planas.
Palangos mieste 2014 m. veikė dvi pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos – VšĮ
Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centras (toliau – PASPC) ir IĮ S. Kulikauskienės
bendrosios praktikos gydytojo centras (toliau – BPGC), kuriuose 2014-12-31 buvo registruota
atitinkamai 6983 ir 9847 (atitinkamai 2013-12-31 – 6 969 ir 9 843) gyventojai. 2014 m. bendras
apsilankymų skaičius VšĮ Palangos PASPC – 45 736 (2013 m. – 45 300).
IĮ S. Kulikauskienės BPGC – 62 327 (2013 m. – 45 980). 2014 m. slaugos ir
palaikomojo gydymo paslaugos suteiktos 232 asmenims (2013 m. – 213; 2012 m. – 185; 2011 m.
– 184), iš jų 23 – iš Savivaldybės biudžeto lėšų (2013 m. – 11; 2012 m. – 13); lovadienių skaičius
– 10 362 (2013 m. – 12 132; 2012 m. – 9 768). Antrinio lygio ambulatorinės-konsultacinės bei
stacionarinės pacientų hospitalizacijos rodiklis 54,6 (2013 m. – 62,2; 2012 m. – 64,1), paslaugos
Palangos miesto gyventojams 2014 m. teiktos VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės Palangos
departamente (Klaipėdos pl. 76, Palanga).
Pirmines visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas mieste pagal 2014 m. atnaujintą
sutartį teikė Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras. Rengiama Palangos miesto
savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2012–2014 metų programos vykdymo ataskaita.
Tarybos sprendimu patvirtinta parengta Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų
2013 m. įgyvendinimo ataskaita. Sutarties su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
pagrindu visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijomas vykdyti skirta 153,7 tūkst. Lt.
Sveikatos priežiūros paslaugos penkiose bendrojo lavinimo mokyklose buvo
vykdomos pagal patvirtintą Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Palangos miesto mokyklose
2014 metų programą. Paslaugas teikė 2 visuomenės sveikatos priežiūros specialistai (mokyklose
organizavo ir įgyvendino visuomenės sveikatos priežiūros programą, teikė sveikatinimo veiklos
metodines konsultacijas mokytojams, dėstė sveikatinimo veiklos pagrindus mokiniams ir jų
tėvams (globėjams), ugdė ir konsultavo mokinius asmens higienos klausimais), kurių išlaikymas
finansuotas Privalomojo sveikatos draudimo fondo (2/3) ir Savivaldybės biudžeto (1/3) lėšomis.
2014 m. užregistruota 148 moksleivių apsilankymai pas sveikatos priežiūros specialistą mokykloje,
iš jų 53 – dėl pirmosios pagalbos (2013 m. atitinkamai – 110 ir 49), suteiktos 95 asmeninės
konsultacijos sveikatos klausimais (2013 m. – 61). Sveikatos priežiūros specialistai organizavo 92
renginius, kuriuose dalyvavo 3439 dalyviai (2013 m. – atitinkamai 94 ir 4786).
2014 m. parengta ir Tarybos sprendimais patvirtinta Savivaldybės Sveikatinimo (Nr.
7) ir visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programos, organizuotas jų įgyvendinimas,
koordinuota parama Savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrai. Nemokamas dantų protezavimas
į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos administruojamą asmenų, kurie laukia dantų protezavimo,
sąrašą, įrašytiems miesto gyventojams kompensuojamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo
biudžeto lėšomis ir remiamas Savivaldybės biudžeto lėšomis (iš Savivaldybės biudžeto skirta 17
tūkst. Lt). 2014 m. iš Savivaldybės biudžeto nemokamos dantų protezavimo paslaugos suteiktos
15 asmenų (2013 m. – 12). Siekiant gerinti sveikatos paslaugų prieinamumą ir kokybę užtikrinta
nepertraukiama pediatrinė pagalba pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų nedarbo ir vasaros
sezono metu, antrinio lygio ambulatorinių chirurgijos paslaugų teikimas visą parą, stiprinta
paslaugas teikiančių įstaigų materialinė techninė bazė.
Iš visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos finansuoti 3 konkurso būdu
atrinkti sveikatos projektai (2013 m. – 5) – „Tuberkuliozės profilaktika mieste“, „Diabeto
komplikacijų prevencija ir kontrolės mokymas“ (organizuoti mokymai ir gydytojų specialistų
konsultacijos, seminarai), „Pasirūpink ir savo sveikata. Cure te ipsum“ (200 dalyvių), pagal sutartį
vykdyta maudyklų stebėsena, bendradarbiaujant ir saugant Palangos priešgaisrinės gelbėjimo
tarnybos darbuotojų (kurie pirmieji atvyksta į nelaimės židinius) gyvybes ir sveikatą, nupirktas
kenksmingų ir sprogimui pavojingų cheminių medžiagų koncentracijos matavimo prietaisas –
detektorius ir įrenginys „Nilfisk-ALTO ATTIX 961–01“.
2014 m. įvyko 4 VšĮ Palangos ASPC stebėtojų tarybos posėdžiai (vadovo veiklos ir
finansų, užduočių įvykdymo ataskaitų, darbo užmokesčio, medikamentų ir medicinos priemonių
normatyvų, einamų metų privalomų užduočių nustatymo, įstaigos pavadinimo bei įstatų
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pakeitimo klausimais) bei 2 Palangos miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos
posėdžiai (nustatomos ir priimamos prioritetinės kryptys sveikatos projektams finansuoti).
VII. VAIKO TEISIŲ APSAUGA
Vaiko teisių apsaugos skyriuje dirbo 3 valstybės tarnautojai. Vykdant vaikų teisių
apsaugą atstovauta ir ginti vaikų interesai, tvarkyta be tėvų globos likusių vaikų bei socialinės
rizikos šeimų apskaita, spręstos mokyklos nelankymo, bėgimo iš pamokų ir namų, elgetavimo ir
kitos socialinės problemos.
Įgyvendinant vaiko teisių apsaugą mieste 101 teismo posėdyje (2013 m. – 108)
atstovauta nepilnamečiams civilinėse, baudžiamosiose ir administracinėse bylose (atitinkamai 76,
23 ir 2 bylos). Tėvų valdžia jų vaikų atžvilgiu teismo sprendimu apribota 2 asmenims (2013 m. –
11), tarpininkauta ir teiktos išvados dėl trijų vaikų sugrąžinimo tėvams pasikeitus šeimos
aplinkybėms; dalyvauta apklausiant nepilnamečius liudytojus, pažeidėjus teisėsaugos institucijose
67 kartus (2013 m. – 65), lankytasi jų šeimose, pateikta informacija prokuratūrai ir policijai apie
nepilnamečio gyvenimo ir auklėjimo sąlygas, vaikui ir šeimai pasiūlytos psichologinės pagalbos
paslaugos; išnagrinėti 196 gyventojų prašymai (2013 m. – 102), susiję su vaikų teisių pažeidimais
ir jų interesų apsauga, surašyta 90 buities tyrimo aktų (2013 m. – 102), Palangos miesto apylinkės
teismui išduotos 49 pažymos dėl nekilnojamojo turto pardavimo, įkeitimo, dovanojimo (2013 m.
– 42), pateiktos 36 išvados dėl vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, bendravimo su vaikais
tvarkos nustatymo tėvų skyrybų metu (2013 m. – 28).
Parengti 33 Administracijos direktoriaus įsakymų projektai dėl laikinosios vaiko
globos (rūpybos) nustatymo, nutraukimo, šeimų įrašymo ir išbraukimo iš socialinės rizikos šeimų
apskaitos (2013 m. – 37). 2014 m. į socialinės rizikos šeimų apskaitą dėl socialinių įgūdžių stokos
ar (ir) smurto artimoje aplinkoje įrašytos 7 naujos šeimos, auginančios nepilnamečius vaikus (2013
m. – 8), išnykus įrašymo į apskaitą priežastims išbrauktos 4 šeimos. 2014-12-31 sąraše buvo 26
socialinės rizikos šeimos. Gyventojams laikinai išvykus į užsienio valstybes 12 vaikų (2013 m. 19)
buvo nustatyta laikinoji globa tėvų prašymu, paskirtas įstatyminis atstovas. 2014 m. tėvų globos
neteko 7 vaikai (2013 m. – 3). 2014-12-31 registruotas 41 vaikas, likęs be tėvų globos, iš jų 36
vaikai globojami globėjų šeimose, 4 vaikai – lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ socialinės globos
skyriuje, 1 vaikas – Siručių šeimynoje, ir 14 vaikų, atvykusių iš kitų savivaldybių. Vykdant
globojamų vaikų priežiūrą surašytas 41 globojamų vaikų aplankymo aktas (2013 m. – 39).
Administracijos vaiko gerovės komisijai pateikta 6 išvados (2013 m. – 10) dėl
minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių vaikui skyrimo, pratęsimo, nutraukimo ir dalyvauta
komisijos posėdžiuose priimant sprendimus. 2014 m. pagal gautus pranešimus apie 39 mokyklos
nelankančius vaikus išsiaiškinta jų faktinė gyvenamoji ir mokymosi vieta (visi jie su tėvais išvykę į
užsienio valstybes, tačiau neišsideklaravę iš Palangos miesto; 2013 m. – 22 pranešimai, nelankymo
priežastis analogiška). Kartu su Palangos probacijos tarnyba vykdytos prevencinės priemonės
nuteistųjų, kuriems bausmės vykdymo laikas atidėtas, atžvilgiu. Bendradarbiauta su Kalėjimų
departamentu teikiant informaciją apie nuteistųjų šeimas, jų ryšį su vaikais, rūpinimąsi vaikais iki
įkalinimo. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos smurto artimoje aplinkoje įstatymą, iš policijos
gauti 7 pranešimai apie smurto atvejus šeimose nepilnamečių vaikų akivaizdoje. Smurtautojams
surašyti ATP protokolai, vaikams teikta specialistų pagalba. Skyriaus iniciatyva organizuoti
Savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos posėdžiai (temos „Veiksmo savaitė – be
patyčių“, „Vaikų emocinis saugumas ir patyčių poveikis vaiko asmenybės raidai“, „Vaikų sveikatos
problemos ir prevencija“, „Jaunimo situacija darbo rinkoje ir priemonės jaunimo užimtumui
skatinti“).
2014 m. įsigyta 1000 lankstinukų švietėjiškai veiklai (informuoti apie vaiko teisių
apsaugą), organizuotas mažas pajamas gaunančių šeimų (34 vaikams) vasaros poilsis stovykloje
„Ten kur saulę nusineša jūra“. Organizuoti kultūriniai renginiai, skirti Vaikų gynimo dienai
(birželio 1-ai), kalėdinė popietė (dalyvavo 140 vaikų). Bendradarbiaujant su ROTARY klubo
nariais ir laikraščio ,,Palangos tiltas“ redakcija materialinė parama suteikta 48 šeimoms (2013 m. –
40), iš jų – daugiavaikėms šeimoms bei vienišoms mamoms, auginančioms vaikus. Skyriaus
specialistams prisijungus prie Lietuvoje organizuotos akcijos „Vaikų svajonės“ išpildytos 22 vaikų,
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augančių socialinės rizikos šeimose, svajonės. Vykdyta tęstinė akcija „Vaikas neturi elgetauti“.
Ginant vaikų teises bei jų teisėtus interesus bendradarbiauta su prokuratūros, policijos pareigūnais,
Administracijos Švietimo, Socialinės rūpybos skyriais, Palangos miesto socialinių paslaugų
tarnyba, Pagalbos švietimui tarnyba, miesto vaikų ugdymo įstaigomis. Teiktos ataskaitos apie
vaikus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Vidaus reikalų ministerijai, Vaiko teisių apsaugos
kontrolieriaus įstaigai. Duomenys apie vaiko teisių pažeidimus, atstovavimą vaikų interesams
teismuose sistemingai įvedami į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinę duomenų
sistemą.
2014 m. pabaigoje gauti trys pranešimai apie tai, kad Skandinavijos šalyse paimami
vaikai iš lietuvių šeimų ir negrąžinami tėvams. Siekiant padėti šeimoms bendradarbiauta su
Valstybės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Teikta
informacija ministerijai apie šeimas, siekiančias vaikų globėjų teisių.
VIII. VIEŠOJI TVARKA IR NUSIKALSTAMUMO PREVENCIJA
Viešosios tvarkos skyrius, kuriame 2014 m. dirbo 7 valstybės tarnautojai,
bendradarbiaudamas su policija, kitomis įstaigomis bei organizacijomis padėjo užtikrinti viešąją
tvarką mieste, įgyvendino nusikaltimų prevencijos priemones, Sanitarijos inspekcijai priskirtas
funkcijas. 2014 m. parengtos ir patvirtintos Gyvūnų laikymo Palangos miesto savivaldybės
teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklės, Leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, parduoti
pavojingus šunis Palangos miesto savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintos
triukšmo prevencijos zonos ir triukšmo rodikliai bei nustatytos triukšmo prevencijos ir mažinimo
priemonės 2014-2016 m., vykdyta triukšmo lygio stebėsena (2014 m. birželio, liepos, rugpjūčiorugsėjo mėnesiais atlikti atitinkamai 51, 45, 51 garso slėgio lygio matavimai, iš jų 21, 15 ir 19
matavimų nakties metu). Savarankiškai bei bendradarbiaujant su Palangos policijos, Viešojo
saugumo tarnybos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Palangos valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos, Palangos miesto aplinkos apsaugos agentūros pareigūnais atlikta daugiau kaip 150
patikrinimų, kurių metu nustatyti pažeidimai, surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolai.
Bendradarbiauta su UAB „Palangos vandenys“, UAB „Komunalinis ūkis“, Statybos
inspekcijos, Darbo inspekcijos pareigūnais.
2014 m. už administracinius teisės pažeidimus pagal ATPK 20 straipsnių (jų dalių)
surašyta 4850 ATP protokolų (2013 m. – 1610), iš jų daugiausia 3647 – už kelių eismo taisyklių
pažeidimus (pasikeitus ATPK nuostatoms dėl įgaliojimų), 828 – už vietinės rinkliavos už
naudojimąsi savivaldybių tarybų patvirtintomis nustatytomis vietomis automobiliams statyti
nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimus, 163 – už savivaldybių
tarybų patvirtintų miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimus, 66
– už savivaldybių tarybų patvirtintų prekybos viešosiose vietose taisyklių pažeidimus, 52 – už
savivaldybių tarybų patvirtintų išorinės reklamos įrengimo taisyklių nesilaikymą, 17 – už
savivaldybių tarybų patvirtintų triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių nesilaikymą, 31 –
už keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais-taksi taisyklių pažeidimus, 12 – už gyvūnų įvežimo,
įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo, vežimo, naudojimo, prekybos jais ar kitokio jų perdavimo
reikalavimų bei atskirų rūšių gyvūnų ženklinimo ir registravimo taisyklių pažeidimą. Teismuose
vykstant administracinių bylų dėl skyriaus priimtų nutarimų bei bylų, kuriose sprendimus priima
teismai, nagrinėjimui, 2014 m. daugiau kaip 20 kartų atstovauta Savivaldybės interesams.
Vykdant triukšmo prevenciją atsakingiems už kavinių veiklą asmenims įteikti 42
įspėjimai (2013 m. – 42), kuriuose nurodyta apie gresiančią administracinę atsakomybę už teisės
aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, pažeidimus.
Siekiant sumažinti apleistų pastatų, statinių, neprižiūrimų žemės sklypų skaičių
mieste atlikta virš 140 patikrinimų (2013 m. – 140), už miesto tvarkymo ir švaros taisyklių
pažeidimus surašyti 163 ATPK protokolai ir žemės sklypų savininkams išsiųsta 40 įspėjimų (2013
m. – 35), dėl ko apleistų, neprižiūrėtų pastatų savininkai buvo priversti sutvarkyti jiems
priklausančius pastatus bei žemės sklypus. Šventosios seniūnijoje žemės sklypų savininkams
įteikus oficialius įspėjimus nušienauta 20 žemės sklypų.
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Vykdant laikinų statinių – kioskų pastatymo kontrolę 2014 m. nukeldinta 20
nelegalių kioskų, palapinių (2013 m. – 32; 2012 m. – 11).
Vadovaujantis Išorinės reklamos įrengimo taisyklėmis užfiksuoti 90 (2013 m. – 89,
2012 m. – 71) pažeidimų, iš kurių 16 atvejų savininkai po perspėjimo reklamines iškabas
išmontavo, 52 surašyti ATP protokolai, likę išsiėmė leidimus skleisti išorinę reklamą mieste.
Vykdant nusikalstamumo prevenciją miestas stebėtas 15 vaizdo kamerų, vasaros
sezono metu viešąją tvarką palaikyti padėjo policijos pareigūnai iš aplinkinių rajonų.
Leidimų įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti agresyvius šunis ir prekiauti jais Palangos
mieste 2014 m. nebuvo išduota.
IX. ŠVIETIMAS IR SPORTAS
Švietimo ir su juo susijusių funkcijų įgyvendinimą koordinavo Švietimo skyrius,
kuriame 2014 m. dirbo 4 valstybės tarnautojai ir 2 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
Vykdytas švietimo administravimas 15 Tarybai pavaldžių mokyklų ir Pagalbos švietimui tarnyboje,
administruotos mokinio krepšelio lėšos (2014 m. skirta mokinio krepšelio lėšų – 10701 tūkst. Lt),
organizuotas neatlygintinas pavėžėjimas į mokyklas, koordinuotas maitinimo paslaugų teikimas
švietimo įstaigose, įgyvendinančiose mokymą pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo
ugdymo programas.
Švietimo įstaigose vykdytos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio,
vidurinio, pradinio ir pagrindinio specialiojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo ir neformalioji
suaugusiųjų švietimo programos. Į bendrojo ugdymo mokyklas mokinių priėmimas
organizuojamas centralizuotai.
Bendrasis ugdymas. 2014-09-01 duomenimis, bendrojo ugdymo mokyklose mokėsi
1478 mokiniai (stebima mokinių skaičiaus, atitinkamai ir klasių komplektų, mažėjimo tendencija),
švietimo įstaigose dirbo 366 pedagoginiai darbuotojai (palyginti 2012–2013 m. m. – 392). 2013–
2014 m. m. pagrindinį išsilavinimą įgijo 178 mokiniai (palyginus 2012–2013 m. m. atitinkamai –
194), paliktų kartoti kursą dešimtųjų klasių mokinių nebuvo. 2013–2014 m. m. vidurinį
išsilavinimą įgijo 161 mokinys (palyginti 2012–2013 m. – 178 mokiniai). Gerinant mokymo
kokybę reikėtų atnaujinti bendrojo ugdymo mokyklų kompiuterines klases ir IT priemones,
rekonstruoti Palangos senosios gimnazijos pastatą.
Ikimokyklinis ugdymas. 2014-09-01 duomenimis, ikimokyklinio ugdymo įstaigas
lankė 653 vaikai (2013 m. – 643; 2012 m. – 768; 2011 m. – 691; 2010 m. – 674), iš jų 163 –
lopšelio grupes (2013 m. – 186; 2012 m. – 154; 2011 m. – 108; 2010 m. – 126), 490 – darželio
grupes (2013 m. – 457; 2012 m. – 469; 2011 m. – 431; 2010 m. – 420), 167 – priešmokyklinio
ugdymo grupes (2013 m. – 159; 2012 m. – 145; 2011 m. – 152; 2010 m. – 128). Savivaldybės
ikimokyklinėse įstaigose 2014 m. veikė 50 grupių, iš jų 13 – lopšelio, 27 – darželio, 9 –
priešmokyklinio ugdymo, 1 – globos. Jau ketveri metai stebimas vaikų skaičiaus augimas
ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Gerinant ugdymo sąlygas reikėtų sutvarkyti darželiuose virtuvių
ventiliacijos sistemas, kai kuriose ikimokyklinio ugdymo įstaigų grupėse atnaujinti grindų dangą,
vaikams skirtą inventorių, baldus ir mokymo priemones.
Neformalusis ugdymas. 2014-10-01 duomenimis, neformaliojo vaikų švietimo įstaigas
lankė 904 vaikai (2009 m. – 974, 2010 – 926; 2011 m. – 907; 2012 m. – 938; 2013 – 904), t. y.
48,4 % nuo bendro mokinių skaičiaus. Lankančių neformaliojo ugdymo mokyklas vaikų skaičius
nepakito. Pastebima tendencija, kad vis mažiau mokinių renkasi Moksleivių klubo siūlomas
neformaliojo vaikų švietimo programas (2011-2012 m. m. 8,7 % mokinių nuo bendro mokinių
skaičiaus, 2012-2013 m. m. – 8,9 %, 2013-2014 m. m. – 8,1 %). 2014 m. atliktas Stasio Vainiūno
meno mokyklos veiklos išorės vertinimas, kurio metu ugdymo kokybė buvo įvertinta gerai (3
lygiu iš 4), t. y. veikla tinkama, paveiki, turi savitų bruožų, potenciali, lanksti. Minėta mokykla
kasmet įsigyja bent po kelis naujus, kokybiškus instrumentus, po 1 kompiuterį, atnaujintos ir
suremontuotos 3 teorinių dalykų klasės.
2014 m. pagerėjo Sporto centro trenerių ir ugdytinių ugdymo sąlygos – sportininkai
pradėjo treniruotis Universaliojoje sporto salėje.
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Švietimo pagalbos teikimas. 2014-09-01 visose švietimo įstaigose (ikimokyklinio
ugdymo ir bendrojo ugdymo) mokėsi 354 mokiniai (2013 m. – 325 mokiniai), kuriems teikiama
pagalba, iš jų 114 vaikų, turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų, 121 – specialiųjų ugdymosi
poreikių mokiniai. 2013-2014 m. m. pagalbą mokiniams, jų tėvams teikė mokyklose ir Pagalbos
švietimui tarnyboje dirbantys specialistai (2014 m. – 296 pedagoginiai psichologiniai vertinimai,
konsultacijos mokiniams, tėvams, pedagogams; palyginus 2013 m. – 355).
Brandos egzaminai ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas. Savivaldybėje 2014
m. valstybinius brandos egzaminus laikė 163 abiturientai (2013 m. – 178 abiturientai). Kandidatai
laikė 10 dalykų valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros – 148, matematikos
– 97, biologijos – 47, istorijos – 81, fizikos – 12, chemijos – 15, informacinių technologijų – 10,
anglų kalbos – 125, rusų (užsienio) kalbos – 3, geografijos – 24 bei 2 dalykų mokyklinius brandos
egzaminus (lietuvių kalbos ir literatūros – 14, menų – 1). 100 proc. išlaikyti rusų kalbos,
matematikos, informacinių technologijų, biologijos, chemijos, fizikos, istorijos ir geografijos
valstybiniai brandos egzaminai. 100 balų gavo 2 abiturientai iš lietuvių kalbos ir literatūros
valstybinio brandos egzamino ir 5 abiturientai – iš anglų kalbos valstybinio brandos egzamino.
2014 m. į užsienio aukštąsias mokyklas, skaičiuojant nuo bendro abiturientų
skaičiaus, išvyko 13 (arba 8 proc.) abiturientų (2012 m. – 17 (9,6 proc.) abiturientų, 2013 m. – 15
(8,4 proc.).
Mokinių lankomumo rodikliai. Vienas bendrojo ugdymo mokyklų mokinys per 20132014 m. m. vidutiniškai praleido 70,9 pamokos (2010-2011 m. m. – 76,6; 2011-2012 m. m. –
63,9; 2012-2013 m. m. – 77,4), nepateisintų pamokų skaičius – 1 mokiniui tenka 8,8 pamokos
(2009-2010 m. m. – 7,4; 2010-2011 m. m. – 5,8; 2011-2012 m. m. – 9,8; 2012-2013 m. m. –
9,6). Palyginus su ankstesniais mokslo metais bendras praleistų pamokų skaičius mažėja.
Manytina, kad lankomumą mokyklose gerina įvestas elektroninis dienynas.
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo
nuostatas Savivaldybėje sudaryta Vaiko gerovės komisija, kuri 2014 m. posėdžiavo 5 kartus (2013
– 7; 2012 m. – 9; 2011 m. – 5). Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas davė pagrindą
sukurti vieningą sistemą darbui su elgesio problemų turinčiais vaikais, teikti jiems socialinę
pedagoginę, psichologinę ir kitokią pagalbą. 2014 m. 2 vaikams buvo taikytos minimalios
priežiūros priemonės (2013 m. – 5; 2012 m. – 6; 2011 – 5), o vidutinės priežiūros priemonės
taikytos 1 vaikui (2013 m. – 3). Vaikams skiriamos kelios suderintos minimalios priežiūros
priemonės (2 – įpareigojimas mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą, 2 – paskirtos
specialisto konsultacijos, 1 – įpareigojimas dalyvauti socialinio ugdymo, reabilitacijos, integracijos,
prevencijos, edukacinėse ir kitose programose).
Švietimo stebėsenos vykdymas. Švietimo skyrius vykdė Savivaldybės švietimo
stebėseną, sistemino duomenis apie Savivaldybės švietimo kokybę, mokyklos teikė veiklos
ataskaitas pagal Švietimo skyriaus vedėjo patvirtintas formas ir rodiklių apskaičiavimo metodiką.
Mokyklų veiklos ataskaitų ir patvirtintų stebėsenos rodiklių pagrindu parengtas 2013-2014 mokslo
metų Savivaldybės švietimo būklės vertinimas (informacija skelbiama Savivaldybės interneto
svetainėje www.palanga.lt). Savivaldybės mokyklų tinklo pertvarka baigta 2012 m., vykdyta
Bendrojo plano stebėsena.
Mokyklų vadovų atestacija. Savivaldybės švietimo įstaigose dirba 32 mokyklų vadovai,
iš jų 13 – direktorių ir 19 – direktoriaus pavaduotojų ugdymui. 2014 m. atestuota 15 vadovų, iš jų
4 – aukštesnei kategorijai, 4 – atestavosi pirmą kartą, 7 – pasitvirtino atitiktį turimai vadybinei
kategorijai.
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas. Palangos bendrojo ugdymo mokyklose,
ikimokyklinio ugdymo įstaigose, neformaliojo vaikų švietimo mokyklose dirba atitinkamai 234,
115 ir 66 pedagogai (mokytojai metodininkai ir mokytojai ekspertai sudarė atitinkamai 53,9
proc., 37 proc. ir 51 proc.), iš kurių 50 pagal antraeilių pareigų darbo sutartis.
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimą ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą vykdė
Švietimo pagalbos tarnyba. 2014 m. suorganizuoti 55 kvalifikacijos tobulinimo renginiai (2013 m.
– 37), kuriuose dalyvavo 1367 Palangos miesto ir kitų savivaldybių pedagogai (2013 m. – 947),
įteikti pažymėjimai pirmiesiems Palangos Trečiojo amžiaus universiteto 2 metų programą
išklausiusiems dalyviams. Siekiant užtikrinti vyresnio amžiaus žmonių geresnę socialinę integraciją
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į visuomenę, skatinti jų efektyvų, produktyvų, sveikesnį ir turiningą gyvenimą 2014 m. spalio
mėn. organizuotas prašymų mokytis pagal trimetę programą priėmimas (321 senjorų prašymas,
suformuoti 4 fakultetai (sveikos gyvensenos, kraštotyros ir turizmo, dvasinės kultūros, menų).
Mokyklų veiklos priežiūra. Vykdytas vienas veiklos srities patikrinimas ir dviejų
skundų tyrimas, administruotos 7 duomenų bazės (Mokinių registras, Pedagogų duomenų bazė,
KELTAS ir kt.).
Mokinių pavėžėjimas. Mokinius į mokyklą ir atgal paveža mokyklų darbo dienomis
specialiais tiesioginiais reisais ir reguliaraus priemiesčio susisiekimo maršrutais UAB „Kretingos
autobusų parkas“ ir UAB „Vlasava“. Iš viso Kretingos kryptimi buvo pavežami 46 mokiniai (2013
m. – 56; 2012 m. – 55); Klaipėdos kryptimi – 61 mokinys (2013 m. – 74; 2012 m. – 73); į SB
„Medvalakis“ – 25 mokiniai (2013 m. – 31; 2012 m. – 39), į Šaipių k. – 5 (Palangos „Baltijos“
pagrindinė mokykla).
Šventosios pagrindinės mokyklos 36 mokiniai iš Būtingės ir aplinkinių kaimelių bei
„Baltijos“ pagrindinės mokyklos 12 specialiųjų poreikių mokinių (2013 m. – 7 mokiniai)
pavežami geltonaisiais autobusiukais.
Mokyklose organizuotas mokinių maitinimas pagal su Klaipėdos visuomenės sveikatos
centro Palangos skyriumi suderintus valgiaraščius.
Kūno kultūros ir sporto plėtojimas. Palangos sporto centras 2014 m. įgyvendino
Savivaldybės sporto puoselėjimo programas. Organizuotos sporto šventės, varžybos Tarptautinei
vaikų gynimo dienai ir Rugsėjo 1-osios dienoms paminėti, „Sportuok su šypsena“, skirta miesto
bendrojo ugdymo mokyklų moksleiviams (525 dalyviai), dalyvauta Lietuvos mokinių ,,Olimpinis
festivalis 2014“ tarpmokyklinėse, zoninėse, tarpzoninėse, finalinėse varžybose (atitinkamai 350,
180, 60 ir 12 dalyvių), vykdytos Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamento programos
,,Sporto visiems sąjūdžio plėtotės – Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių“ I-ojo etapo ir II-ojo etapo
,,Pamario zonos“ zoninės varžybos, kuriose dalyvavo Klaipėdos, Šilutės, Skuodo, Kretingos
rajonų, Palangos, Neringos ir Klaipėdos miestų komandos, finansuotos 4 konkurso būdu atrinktos
neformaliojo vaikų švietimo veiklų (sporto) programos (VšĮ futbolo klubas „Gintaras“ – 6390 Lt,
VšĮ Palangos sambo akademija – 2325 Lt, VšĮ Palangos teniso mokykla – 1680 Lt), VšĮ Žvėrys
Gym – 2000 Lt).
Vykdytos Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių II etapo zoninės ,,Pamario zonos“
varžybos (6 rajonų ir 3 miestų seniūnijų komandos).
Savivaldybės bendruomenės sporto renginiams buvo skirta iš savivaldybės biudžeto
92,7 tūkst. Lt, mieste veikiančių sporto klubų, viešųjų įstaigų sporto renginiams ir projektams
finansuoti skirta 30 tūkst. Lt, didelio meistriškumo komandoms (krepšinio komandai „Palanga“ ir
futbolo komandai „FK Palanga“) – 105,9 tūkst. Lt, 7 masinio naudojimo krepšinio ir pliažo
aikštelėms prižiūrėti ir treniruokliams įsigyti – 115,7 tūkst. Lt. Vienas reikšmingiausių ir
plačiausiai žinomų masinių sporto, sporto mėgėjų ir aktyvaus poilsio renginių mieste yra kasmet
organizuojamas respublikinis sporto festivalis „Sportas visiems“, moterų asociacijos sporto šventė
,,Auksinis ruduo“ bei tarptautinis futbolo turnyras ,,Palangos Juzė“ (vienas seniausių turnyrų
Lietuvoje). Bendras visų 2014 m. renginių dalyvių skaičius – 9452.
X. KULTŪRA, KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGA, TARPTAUTINIS
BENDRADARBIAVIMAS, JAUNIMO TEISIŲ APSAUGA
Kultūros skyriaus 5 valstybės tarnautojai koordinavo gyventojų bendrosios kultūros
ugdymą ir etnokultūros puoselėjimą mieste, vykdė kultūros paveldo apsaugos priežiūrą ir
kontrolę, kultūros įstaigų priežiūrą, Savivaldybės užsienio ryšių administravimą, 1 valstybinę
(valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją – jaunimo teisių apsaugą.
2014 m. skyriaus prižiūrimos 4 kultūros įstaigos surengė apie 300 įvairių renginių
(valstybinės ir kalendorinės šventės, parodos ir kt.). Didžiausio žiūrovų skaičiaus sulaukė
tradiciniai renginiai – Kurorto šventė, „Palangos Stinta 2014“, „Palangos stalas 2014“, vasaros
pučiamųjų muzikos koncertų ciklas „Dūdų vasara“, Jurginių papročių festivalis „Jurginės“.
Šventoji jau antrus metus iš eilės įvardyta kaip Lietuvos Joninių sostinė. Praeitais metais
atgimusiame kurhauze suorganizuotas 51 renginys. Savivaldybei pasirašius bendradarbiavimo
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sutartį su asociacija „Lietuvos – SPA federacija“ mieste startavo pirties kultūrą bei tradicijas
puoselėjantis pirties – SPA festivalis.
Šventiniu Kalėdų šviesos laikotarpiu Palangoje vyko įvairiausių pramogų – jau
tradicija tampanti Šventos šeimos diena, Elfų mokyklėlė mažiesiems, edukaciniai užsiėmimai
Kalėdų Senelio namelyje, šventiniai renginiai kurhauze.
Savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir VšĮ A. Mončio namuose-muziejuje
organizuotos parodos, seminarai, konferencijos, naujų knygų pristatymai, susitikimai su autoriais
ir atlikėjais, filmų peržiūros (įsimintiniausi praeitais metais organizuoti renginiai – konferencija
„15 metų: ką darom toliau?“, skirta Antano Mončio namų-muziejaus 15 metų veiklai, paroda
„Talpyklos“, Vaidoto Jarulio kūrybos paroda „Sausas mūrijimas“, susitikimas „Kaip prakalbinti
medžio širdį“ su grafike Jūrate Strauskaite), išleistas leidinys „Palangos atsiminimai. Pabėgėlės
užrašai“, kur publikuojami palangiškės Stasės Vaineikienės atsiminimai apie politinius įvykius
Lietuvoje 1914–1921 m., Palangos istorinę praeitį.
2014 m. vasario mėnesį pradėjo veikti ilgai lauktas Palangos kurorto muziejus
(pradėti muziejaus formavimo darbai, įsijungta į projektinę veiklą, renginių organizavimą).
Palangos miesto kultūros centre veikia 7 meno kolektyvai, kuriems vadovauja
kvalifikuoti meno vadovai. Kolektyvuose dalyvauja 188 nariai. Meno kolektyvai nuolat
koncertuoja įvairiuose renginiuose, dalyvauja tarptautiniuose, respublikiniuose, regioniniuose
projektuose, miesto kalendorinėse, valstybinėse, žanrinėse ir proginėse šventėse, bendradarbiauja
su šalies ir užsienio menininkais, atlikėjų kolektyvais, garsina Palangą kaip kultūros tradicijas
puoselėjantį miestą. 2014 m. vykusioje Lietuvos dainų šventėje „Čia – mūsų namai“ Palangai
atstovavo 10 kolektyvų (6 suaugusiųjų ir 4 moksleivių; 233 dalyviai). Intensyvi kultūros centro
veikla garantuoja meninio ugdymo kokybės didinimą, didesnes piliečių galimybes dalyvauti
kultūros kūrimo procesuose, skatina kultūrinį turizmą.
2014 m. iš dalies finansuota 9 konkurso būdu atrinkti projektai (2013 m. – 10),
projektai sėkmingai įgyvendinti.
Įgyvendinant Palangos miesto etninės kultūros plėtros 2011–2014 m. programą
praėjusiais metais įvykdytos visos 9 priemonės (suorganizuoti renginiai, seminarai, įsigytas ypač
vertingas šventojiškio Mikelio Balčiaus kolekcijos aprašas, kurį sudaro kraštotyrininko surinkta
Šventosios upės baseino istorinė, archeologinių tyrinėjimų, radinių aprašymų medžiaga, piešiniai ir
žemėlapiai), parengta ir Tarybos sprendimu patvirtinta programa 2015–2018 m.
2014-12-31 Kultūros vertybių registre buvo įregistruota 113 Palangos kultūros
paveldo objektų, iš kurių 61 stebėseną vykdo skyrius. Paveldo objektų būklės patikrinimo aktai ir
kita aktuali informacija, susijusi su kultūros paveldu, paskelbta Savivaldybės interneto svetainės
skiltyje ,,Kultūra“.
Nupirkti apskaitos dokumentai, reikalingi trijų naujai išaiškintų Palangos
nekilnojamųjų kultūros vertybių – pastatų J. Basanavičiaus g. 2 ir J. Basanavičiaus g. 35 bei
Senosios vaistinės (Vytauto g. 33) – įrašymui į Kultūros vertybių registrą. Organizuotas
Savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos darbas.
Stiprinant tarptautinį bendradarbiavimą dalyvauta 2 nacionalinių ir 2 tarptautinių
organizacijų veikloje – Lietuvos nacionalinėje kurortų asociacijoje, Baltijos miestų sąjungoje,
Tarptautinėje vietos savivaldos institucijų aplinkosaugos organizacijoje KIMO ,,Baltic Sea“ ir
Klaipėdos regiono savivaldybių asociacijoje „Klaipėdos regionas“, parengta ataskaita organizacijai
„KIMO Baltic Sea“. 2014 m. balandžio mėn. Europos Taryba suteikė Palangos miesto
savivaldybei apdovanojimą „Europos diplomas“ už pasiekimus tarptautiniame bendradarbiavime,
kuris oficialiai buvo įteiktas Savivaldybės merui Strasbūre 2014-06-26, parengta ir pateikta
paraiška „Europos vėliavai“ gauti.
Organizuoti 8 oficialių ir kitų miesto įstaigų delegacijų vizitai į užsienio miestus ir
miestus-partnerius (Bergeno miestą Riugene (Vokietija), Liepoją (Latvija), Pernu (Estija),
Svetlogorską (Rusija), Simrishamną (Švedija) ir 11 oficialių delegacijų priėmimai (Bergeno miesto
Riugene (Vokietija), Liepojos, Jūrmalos (Latvija), Svetlogorsko miesto, Svetlogorsko rajono
(Rusija), Bučo (Ukraina). Be to, organizuoti Lietuvos Respublikos Prezidentės, Seimo,
Vyriausybės, kitų valstybinių institucijų, užsienio atstovybių atstovų šventės „Palangos stinta
2014“, Universalios sporto salės atidarymo metu; Prancūzijos ambasadorės, Lietuvos Respublikos
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aplinkos ministro, Rusijos Federacijos generalinio konsulato atstovų, Lietuvos Respublikos
policijos generalinio komisaro, Sankt Peterburgo žurnalistų, Lietuvos automobilių kelių direkcijos
atstovų, Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos policijos vadovų, Lietuvos Respublikos kultūros
paveldo departamento direktoriaus, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Lietuvos
policijos komisariatų vadovų, atidarant naująjį Palangos policijos komisariato pastatą; Palangos
miesto verslininkų, kultūros atstovų bei Palangos miesto garbės piliečio iš Simrishamno Thomo
Larssono ir jo žmonos Gunillos priėmimai.
Formuojant teigiamą Palangos miesto įvaizdį, populiarinant Palangos kurortą Lietuvoje
ir užsienyje Baltijos jūros regiono miestų sąjungos UBC biuleteniuose paskelbtas 2014 m.
Palangos kultūros renginių kalendorius, straipsnis apie Palangos turizmo, kultūros ir sporto
infrastruktūrą, buvo teigiamų pranešimų Palangos miesto, kitose Lietuvos ir užsienio (Vokietijos,
Švedijos, Gruzijos, Rusijos, Latvijos, Estijos) žiniasklaidos priemonėse apie Palangą (vien Palangos
leidiniuose apie 36), išsiųstas nufilmuotas Savivaldybės mero sveikinimas Kobuleti miesto
Gruzijoje gyventojams, pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos varinių pučiamųjų
instrumentų orkestrų asociacija.
Įsigyta suvenyrų su Palangos miesto atributika, Palangos miesto garbės piliečio
ženklai, Palangos vėliavos, Lietuvos istorinė vėliava, suvenyrai su gintariniu inkliuzu, marškinėliai
ir skarelės Dainų šventės dalyviams, reprezentaciniai skėčiai, puodeliai, maišeliai, reprezentaciniai
gėrimai, tušinukai, ES ir kitų pasaulio šalių stalo vėliavėlės.
Vykdant jaunimo teisių apsaugą, siekiant stiprinti Savivaldybėje veikiančias jaunimo ir
su jaunimu dirbančias organizacijas 2014 m. vyko Savivaldybės jaunimo iniciatyvų konkursas,
gauta ir iš dalies patenkinta 10 paraiškų (panaudoti skirti 30 tūkst. Lt). Aptarus temas su miesto
švietimo įstaigų moksleiviais organizuoti 2 mokymai („Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų
efektyvumo atstovaujant jaunimo interesus savivaldybėje didinimas“ bei saugaus elgesio ir
pirmosios pagalbos mokymai „Sužinok. Išmok. Pritaikyk“). Stiprinant tarpinstitucinį
bendradarbiavimą jaunimo politikos srityje Savivaldybės lygmeniu 2014 m. institucijų vykdomoje
veikloje dalyvavo 75 savanoriai, pasirašyti 5 bendradarbiavimo susitarimai tarp Klaipėdos
teritorinės darbo biržos ir Savivaldybės jaunimo organizacijų, jaunimo įgyvendinamuose
projektuose partneriu tapo Lietuvos paramedikų asociacija, kurios savanoriai rūpinosi projektų
dalyvių saugumu, vedė mokymus, teikė konsultacijas. Kartu su Palangos miesto teritorijoje
veikiančiomis NVO, valstybinėmis institucijomis, rėmėjais įgyvendinti 3 projektai (jaunųjų
žurnalistų festivalis „Dramblys“, jaunimo alternatyvios mados festivalis „KILiMAS“, Tarptautinei
jaunimo dienai skirtas renginys). Palangos miesto Tūkstančio stalų šventėje laimėtas masiškiausio
stalo apdovanojimas – naujais partneriais renginyje tapo Klaipėdos AVPK Palangos miesto
policijos komisariatas. Tarptautinei draugo dienai skirtame renginyje pristatytos dalykinės jaunimo
iniciatyvų projektų vykdytojų ataskaitos, sudarytos galimybės partnerių bei rėmėjų paieškai (mini
kontaktų mugė).
XI. VALSTYBINIŲ (VALSTYBĖS PERDUOTŲ SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJŲ
VYKDYMAS
Civilinės metrikacijos skyriaus 2 valstybės tarnautojai ir 1 darbuotojas, dirbantis pagal
darbo sutartį, registravo civilinės būklės aktus, tvarkė įstatymuose priskirtus registrus ir teikė
duomenis valstybės registrams, tvarkė gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis ir
gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenis, organizavo valstybės rinkliavos už
civilinės metrikacijos įstaigų teikiamas paslaugas surinkimą, išdavė leidimus laidoti Palangos
miesto kapinėse.
2014 m. įregistruoti 154 gimimo (2013 m. – 177, 2012 m. – 153), 225 mirties (2013
m. – 231, 2012 m. – 211), 260 santuokos (2013 m. – 225, 2012 m. – 197), 55 santuokos
nutraukimo įrašai (2013 m. – 64, 2012 m. – 45), 188 civilinės būklės akto įrašo papildymo,
pakeitimo ar ištaisymo įrašai (2013 m. – 206, 2012 m. – 140), 2014 m., palyginus su 2013 m.,
civilinės būklės aktų įrašų sudaryta 2,33 proc. mažiau. Į apskaitą įtraukta 50 užsienio valstybėse
gimusių kūdikių įrašų (2013 m. – 50, 2012 m. - 49), išduotos 28 pažymos apie Palangos
gyventojų šeiminę padėtį santuokai užsienio valstybėje registruoti (2013 m. – 9, 2012 m. – 16),
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įregistruota 51 santuoka jaunavedžių pasirinktoje vietoje (2013 m. – 34), išduoti 1002 įvairūs
liudijimai (2013 m. – 999, 2012 m. – 895), 139 civilinės būklės aktų įrašų kopijos ar pažymos
(2013 m. – 71), išduoti 198 leidimai laidoti Palangos ir Šventosios civilinėse kapinėse (2013 m. –
202, 2012 m. – 194).
2014 m. priimtos 1899 gyvenamosios vietos apskaitos deklaracijos (2013 m. – 1513,
2012 m. – 1344), iš jų 1364 atvykimo (2013 m. – 1244, 2012 m. – 1022), 244 išvykimo (2013 m.
– 269, 2012 m. – 322), priimti 79 sprendimai dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ir
panaikinimo (2013 m. – 71, 2012 m. – 111), į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų sąrašą
gyvenančių miesto teritorijoje įtraukta 212 asmenų (2013 m. – 166, 2012 m. – 174), išduotos
2165 įvairios gyvenamosios vietos duomenis žyminčios pažymos (2013 m. – 1941, 2012 m. –
2022). 2015-01-01 gyvenamąją vietą Palangos mieste buvo deklaravę 17 676 asmenys (2014-0101 – 17 620), į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Palangos miesto savivaldybėje
įtraukta 910 gyventojų (2013 m. – 865, 2012 m. – 818). Skyriuje apsilankė apie 6500 interesantų.
Tvarkant Valstybinio gyventojų registro duomenų bazę 2014 m. ypatingas dėmesys
skirtas iki 1990 metų sudarytiems įrašams, duomenų elektroniniu būdu paskelbimui registrų
bazėse, kad dokumentus asmenys galėtų išsiimti bet kuriame metrikacijos skyriuje, o ne tik ten,
kur buvo sudarytas įrašas, teiktos konsultacijos gyventojams šeimos teisės klausimais. Galimybe
per Metrikacijos elektroninių paslaugų informacinę sistemą (MEPIS) teikti prašymus dėl civilinės
būklės aktų įrašų registravimo 2014 m. pasinaudojo 10 žmonių (sistema nepakankamai efektyvi –
dokumento atsiimti pareiškėjas turi atvykti į skyrių). Elektroninėmis priemonėmis iš asmenų,
turinčių elektroninį parašą, priimta 130 gyvenamosios vietos deklaracijų.
XII. VIDAUS ADMINISTRAVIMO VEIKLA
Savivaldybės vykdomoji institucija – Administracijos direktorius, vadovaudamasis
jam įstatymų nustatytais ir Tarybos perduotais įgaliojimais, įgyvendina jam priskirtas funkcijas.
Administracijos direktorius būdamas tiesiogiai ir asmeniškai atsakingas už įstatymų, Vyriausybės ir
Tarybos sprendimų įgyvendinimą Savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais
planavo ir organizavo Administracijos veiklą duodamas pavedimus, leisdamas įsakymus ir
kontroliuodamas jų įgyvendinimą.
Bendrasis skyrius, kuriame dirbo 6 valstybės tarnautojai ir 10 darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis, be vidaus administravimo vykdė ir 3 valstybines (valstybės perduotas
savivaldybėms) funkcijas (valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės, savivaldybėms
pagal teisės aktus priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo ir civilinės saugos organizavimo).
2014 m. Administracijos direktorius savo kompetencijos klausimais pasirašė 2389
įsakymus, iš jų veiklos klausimais – 1354, kadrų – 151, atostogų, komandiruočių – 884 (2013 m.
– 2312, atitinkamai – 1332, 117 ir 863), priėmė 104 interesantus (2013 m. – 22), sudaryta 840
įvairių sutarčių (2013 m. – 673). Administracijoje naudojantis kompiuterizuota dokumentų
valdymo sistema KONTORA užregistruoti 28752 dokumentai (2013 m. – 25778, dokumentų
srautas padidėjo 11,5 proc.), iš jų gauti raštai – 15801 (Administracijos – 9374, Architektūros ir
teritorijų planavimo skyriaus – 2120, Biudžeto skyriaus – 2686, Buhalterijos – 1621), piliečių
prašymai – 1711, siunčiami raštai – 11240 (2013 m. gauti – 16236 (Administracijos – 9232,
Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus – 2844, Biudžeto skyriaus – 2634, Buhalterijos –
1526), piliečių – 1821 ir siunčiami – 7529). Dokumentų apyvartos kontrolę užtikrino ,,vieno
langelio“ viešojo administravimo principu dirbantys Bendrojo skyriaus 1 valstybės tarnautojas ir 2
darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį. Kas savaitę buvo sudaromas neatsakytų ir negrąžintų
raštų bei neatsakytų prašymų kontrolinis sąrašas, vieną kartą per mėnesį Administracijos
direktoriui teikiamos vardinės neatsakytų raštų suvestinės.
Organizuoti bei techniškai ir ūkiškai aptarnauti Tarybos (13 posėdžių), jos komitetų
posėdžiai (87 posėdžiai), komisijos, darbo grupės bei kiti renginiai. Administracija parengė ir
pateikė svarstyti Tarybai 417 (2013 m. – 317) sprendimų projektų, darbo grupės parengė 6,
komisijos – 7, Tarybos nariai – 2 bei Tarybos komitetai – 2 sprendimų projektus (iš viso pateikta
svarstyti (įregistruota) – 434, priimta – 415).
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Naudojant Tarybos posėdžių salės posėdžių įgarsinimo ir įrašymo į kompiuterines
laikmenas sistemą, įrašyti visi 2014 m. įvykę posėdžiai, įrašai pateikiami Savivaldybės
kompiuteriniame tinkle. Tarybos posėdžių medžiaga skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje
http://taryba.palanga.lt/Tarybos sprendimų projektai.
Užtikrinant viešumą ir skaidrumą Savivaldybės interneto svetainėje skelbiami
Tarybos sprendimų projektai, priimti Tarybos sprendimai, Mero potvarkiai ir Administracijos
direktoriaus įsakymai veiklos klausimais, privaloma informacija apie vidutinį darbo užmokestį,
viešuosius pirkimus, įgyvendinant Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo
nuostatas minėtos svetainės skyrius ,,Veikla“ papildytas nauja sritimi ,,Administracinės naštos
mažinimas“. Interneto svetainėje taip pat galima peržiūrėti visų Tarybos posėdžių įrašus.
Nupirktas 1 multifunkcinis įrenginys (Juridinis ir personalo skyrius), spausdintuvai
(Buhalterija, Socialinės rūpybos skyrius), Administracijoje naudojamai kompiuterizuotų
dokumentų valdymo sistemai ,,Kontora“ ir Palangos miesto savivaldybės tarybos ir administracijos
priimamų teisės aktų aktualizavimo, sutvarkymo ir asmens duomenų nuasmeninimo bei
paskelbimo interneto svetainės dokumentų paieškos sistemai – palaikymo paslaugos,
kompiuterizuotų dokumentų valdymo sistemai ,,Kontora“ – norminių teisės aktų dokumentų
projektų ir originalų ruošimo ir publikavimo modulis į Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų
registrą TAIS ir TAR; atnaujinamos Socialinės rūpybos, Biudžeto skyriaus, Buhalterijos ir
Ekonominės plėtros skyriaus programos „Parama“, „BiudžetasVS“, ,,MASIS“, „QPR“. Be to,
nuolat administruojami elektroninio pašto vartotojai ir diegiami pakeitimai nemokamai
elektroninio pašto stočiai ,,Zimbra“; nuolat atliekami kompiuterinės technikos priežiūros darbai
bei garantinis ir pogarantinis remontas (Savivaldybėje yra 132 kompiuteriai, 17 tarnybinių stočių
ir 6 e. demokratijos projekto tarnybinės stotys Tarybos posėdžiams aptarnauti); siekiant užtikrinti
gyventojų aptarnavimo kokybę bei spartesnį programinės įrangos darbą, kiekvienos dienos vakare
kuriamas tarnybinių stočių kompiuterinių duomenų archyvas.
Parengti ir 2014-07-30 perduoti Teisės aktų registro (TAR) tvarkytojui (Lietuvos
Respublikos Seimo kanceliarijai) 2014-01-01 galiojančių 189 norminių teisės aktų duomenys.
Nuo 2014-01-01 visų norminių aktų duomenys buvo teikiami Teisės aktų registrui.
Naujame savivaldybės pastate Vytauto g. 112 tarnybinių kompiuterinių darbo stočių
patalpoje sumontuota ir sukomutuota kompiuterinio tinklo valdymo įranga su darbo vietomis.
Persikraustymo laikotarpiui į naujas savivaldybės patalpas Vytauto g. 112 pajungtas laikinas optinis
ryšys tarp pastatų Vytauto g. 73 ir Vytauto g. 112. Naujai priimtiems valstybės tarnautojams ir
darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, yra sukuriamos paskyros, suteikiančios teisę
prisijungti prie Palangos miesto savivaldybės administracijos kompiuterizuotų informacinių
sistemų.
Siekiant kokybiško ir saugaus savivaldybės darbo su kompiuteriniais duomenimis
būtina atnaujinti kompiuterinę ir programinę įrangą, nes nuo 2014-04-08 „Microsoft“ nutraukė
„Windows XP“ ir „Office 2003“ programinių įrangų palaikymą ir saugumo spragų taisymą, o nuo
2012-10-04 nutrauktas „Windows Vista“ visų versijų palaikymas, nuo 2014 m. spalio mėn.
sustabdytas operacinių sistemų „Windows 7“, „Windows 8“ programinių įrangų naujinimas
paliekant tik klaidų taisymą (dauguma kompiuterių su programine įranga įsigyti 2004 m. ir jau
nebeatitinka interneto ryšio ir šiuolaikinių programinių įrangų reikalavimų kompiuterinei ir
programinei įrangai bei duomenų saugumui). 2015 m. sausio mėn. pristatyta nauja operacinė
sistema „Windows 10“, todėl nuo 2015 m. pereinama prie naujos operacinės sistemos „Windows
10“ su nauja internetine naršykle. Dėl „Windows Internet Explorer“ visų versijų panaikinimo bus
nebetvarkomos saugumo spragos, todėl būtina pertvarkyti dokumentų valdymo sistemą
KONTORA, pritaikant ją veiklai su visomis žinomomis interneto naršyklėmis.
2014 m. kaip ir 2013 m. Palangos mieste vasaros kurortinio sezono metu (nuo 201405-16 iki 2014-09-30) veikė 6 viešojo interneto prisijungimo vietos (Jūratės ir Kastyčio skvere,
centrinėje miesto aikštėje, S. Dariaus ir S. Girėno gatvėje, skvere prie J. Žemaičio paminklo, vaikų
žaidimų aikštelėje prie poilsio namų „Pušynas“ ir Šventojoje prie kultūros namų „Eldija“).
2014 m. patikrinta 14 įmonių (įstaigų, organizacijų) vidaus dokumentų kalba ir
raštvedyba, vidaus viešieji užrašai, valstybinės kalbos mokėjimas ir vartojimas (2013 m. – 25),
suderinta 1660 Administracijos dokumentų (2013 m. – 2000), suderinti 286 įmonių (įstaigų,
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organizacijų) reklamos projektai ir viešieji užrašai (2012 m. – 42), kalbos vartojimo ir
taisyklingumo klausimais konsultuoti Savivaldybės įmonių (įstaigų, organizacijų), Administracijos
struktūrinių padalinių darbuotojai, kiti kalbos vartotojai. Savivaldybės interneto svetainėje
paskelbtos 3 atmintinės kalbos vartotojams. Patikrintos 5 įmonių (įstaigų, organizacijų) interneto
svetainės (2013 m. – 10), 2 spaudos leidiniai, vietos spaudoje išspausdinti 2 straipsniai apie
Palangos viešųjų užrašų kalbą.
Suderinti 13 biudžetinių įstaigų 2015 m. dokumentacijų planai, registrų sąrašai,
dokumentų naikinimo aktai ir saugomų bylų apyrašai.
2014 m. tolimesniam saugojimui priimti 55 likviduojamų įmonių archyviniai
dokumentai, t. y. 40,46 tiesiniai metrai arba 1374 apskaitos vienetai (2013 m. – 22 įmonės),
išduota 481 archyvinė pažyma apie darbo stažą arba draudžiamąsias pajamas (2013 m. – 569).
Teisės aktų nustatyta tvarka atrinkta naikinti ir nurašyta 28,81 metro arba 3168 apskaitos vienetai
likviduotų įmonių dokumentų, kurių saugojimo terminas pasibaigęs.
Organizuojant civilinę saugą surengti 3 Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdžiai,
įvykdyta 19 Administracijos civilinės saugos 2014 m. veiklos plano priemonių, patikslinti
Palangos miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų ir Rizikos analizės planai, įvykdytos 7
Prevencijos priemonių plano priemonės, 6 civilinės saugos švietimo priemonės. Organizuoti
gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos (GPIS) techninės priežiūros darbai, 2 kartus
vykdytas sirenos įjungimas, konsultuoti ūkio subjektų darbuotojai, atsakingi už civilinę saugą,
teikta metodinė informacija, 31 klausytojui organizuoti mokymai Klaipėdos APGV ir Ugniagesių
gelbėtojų mokykloje, 73 Administracijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems
pagal darbo sutartį, 2 val. civilinės saugos mokymai, patikrinta civilinės saugos būklė 15 ūkio
subjektų.
Įvykdytas pavojingo objekto AB „Orlen Lietuva“ Būtingės terminalo išorės avarinio
plano patikrinimas ir objekto civilinės saugos būklės pasirengimas. Dalyvauta respublikinėse
pratybose „Vieningas atsakas – 2014“.
Be vidaus administravimo, Juridinio ir personalo skyriuje, kuriame dirbo 4 valstybės
tarnautojai (skyriuje įsteigtos 5 pareigybės), vykdyta ir valstybinė (valstybės perduota
savivaldybėms) funkcija (valstybės garantuotos pirminės teisinės pagalbos teikimas).
Organizuoti 42 konkursai ir atrankos dėl priėmimo į pareigas (2013 m. – 16), iš jų: 8 –
į biudžetinių bei viešųjų įstaigų ir UAB direktorių pareigas (2013 m. – 4), 12 – į karjeros valstybės
tarnautojų.
Į karjeros ir pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas, įskaitant tarnybinį kaitumą,
paskirti ir priimti 9 asmenys (2013 m. – 5), iš pareigų atleista 11 valstybės tarnautojų (2013 m. –
4), 5 – biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovai (2013 m. nebuvo); užregistruotos 4 darbo sutartys
(2013 m. – 16), nutraukta 20 darbo sutarčių (2013 m. – 10), komisijose įvertinta 37 valstybės
tarnautojų tarnybinė veikla (2013 m. – 33), iš jų 23 – labai gerai (2013 m. – 24); į kitas pareigas
toje pačioje įstaigoje perkelti 7 (2013 m. – 6) valstybės tarnautojai (iš jų 3 – į laisvas pareigas
tarnybinio kaitumo būdu (2013 m. – 1), 4 – į aukštesnes pareigas po tarnybinės veiklos vertinimo
(2013 m. – 5), pagal pavedimus ištyrus 9 galimus nusižengimus skirtos 4 nuobaudos valstybės
tarnautojams (2013 m. – atitinkamai 7 ir 4), tvarkomas valstybės tarnautojų registras, išduota 14
Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos posistemės „Savitarna“ prisijungimo kortelių
(2013 m. – 23; 2012 m. – 37; 2011 m. – 2).
Organizuotas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
mokymas pagal patvirtintus prioritetus ir vykdant Europos socialinio fondo 2007–2013 m.
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioritetą ,,Administracinių gebėjimų
stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ baigta įgyvendinti priemonė
„Klientų (interesantų) aptarnavimo savivaldybių institucijose ir įstaigose tobulinimo, klientų
(interesantų) aptarnavimo kokybės valdymo mokymas“. Bendras mokymų dalyvių skaičius – 146
(96 asmenys) (atitinkamai 2013 m. – 77 (43 asmenys). Iš viso Administracijos personalo
mokymams, neįskaitant valstybės ir ES paramos lėšų, panaudota 16 tūkst. Lt (2013 m. – 8, 9
tūkst. Lt). Pagal sutartis su aukštojo mokslo įstaigomis organizuota 4 studentų praktika (2013 m.
– 5).
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Atstovauta Savivaldybei ir Administracijai 121 byloje (2010 m. – 129; 2011 m. – 131;
2012 m. – 119; 2013 m. – 115). Minėtoms byloms surinkti įrodymai, vertinta jų reikšmė, parengti
procesiniai dokumentai (2 bylos išspręstos ne Savivaldybės naudai). Teismams pateikti 91
pareiškimai ir ieškiniai dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio skolos priteisimo (bendra
reikalavimų suma beveik 1445,4 tūkst. Lt, iš jų 77,9 tūkst. Lt delspinigių). Įgyvendintos visos
Savivaldybės kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių plane 2013–2014 m.
numatytos priemonės.
Suteikta pirminė teisinė pagalba 349 pareiškėjams (2013 m. – 278; 2012 – 190; 2011
m. – 273), iš jų 178 – civilinės teisės ir civilinio proceso, 91 – šeimos teisės, 37 – administracinės
teisės ir administracinio proceso, 14 – darbo teisės, 9 – baudžiamojo proceso, po 6 – socialinės
apsaugos teisės, notarų ir antstolių veiklos, 4 – nuosavybės teisių atkūrimo, 3 – baudžiamosios
teisės, 1 – žemės teisės klausimais. Pareiškėjams surašyti ar padėta surašyti 72 prašymai suteikti
antrinę teisinę pagalbą (2013 m. – 36, 2012 m. – 49, 2011 m. – 40), parengti 33 dokumentai,
skirti valstybės ir savivaldybių institucijoms (2013 m. – 26). Apie valstybės garantuotos pirminės
teisinės pagalbos galimybes informuota vietinėje spaudoje, informacija nuolat skelbiama
Savivaldybės interneto svetainėje, Savivaldybės ir miesto apylinkės teismo skelbimų lentose,
platinami lankstinukai.
Viešųjų pirkimų skyriuje dirbo 2 valstybės tarnautojai ir 1 darbuotojas, dirbantis pagal
darbo sutartį. 2014 m. surašyti 364 Viešojo pirkimo komisijos protokolai (2013 m. – 333), 25
apklausos pažymos (2013 m. – 13), paskelbti 69 prekių, paslaugų ir darbų viešieji pirkimai (2013
m. – 56), iš jų 53 – elektroniniai pirkimai. (2013 m. – 43, 2012 m. – 40). 12 pirkimų (2013 m. –
11) procedūros buvo nutrauktos (iki nustatyto termino nepateiktas nė vienas pasiūlymas;
pasiūlymas atmestas kaip neatitinkantis konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų; pasiūlytos per
didelės, nepriimtinos kainos). 2014 m. užtikrinta, kad prekių, paslaugų ir darbų viešieji pirkimai
elektroninėmis priemonėmis sudarytų ne mažiau kaip 50 proc. Administracijos viešųjų pirkimų
bendrosios vertės (faktiškai 85 proc.).
Bendra 2014 m. pasirašytų sutarčių vertė – 20 857 645,44 Lt, įskaitant PVM (2013
m. – 33 516 mln. Lt, 2012 m. – 33 516 mln. Lt). 2014 metais pasirašytos 4 sutartys, kurių vertės
didesnės nei 1 mln. litų: projekto ,,Universali sporto salė Sporto g. 3, Palangoje“ papildomų darbų
pirkimas apklausos (derybų) būdu – 2 284 000 Lt, įskaitant PVM; bėgimo tako Sporto g. 3,
Palangoje kapitalinio remonto darbų pirkimas supaprastinto atviro konkurso būdu – 2 202 181
Lt, įskaitant PVM; Jūros gatvės (nuo Ošupio tako iki Šventosios gatvės) Palangoje rekonstrukcijos
darbų pirkimas supaprastinto atviro konkurso būdu – 5 200 000 Lt, įskaitant PVM; senosios vilos
,,Anapilis“ Birutės al. 34A, Palangoje remonto, restauravimo ir pritaikymo kultūros poreikiams
darbų pirkimas – 2 752 077,08 Lt, įskaitant PVM. Atliktos visos pirkimų viešinimo procedūros.
Buhalterijoje dirbo 2 valstybės tarnautojai ir 3 darbuotojai, dirbantys pagal darbo
sutartis. Buhalterinė apskaita tvarkoma naudojantis Biudžetas VS sistema, sudarančia galimybes
apskaitą tvarkyti pagal programas, finansavimo šaltinius ir funkcinę klasifikaciją vadovaujantis
Administracijos direktoriaus patvirtintu apskaitos vadovu, formuoti būtinas finansines ataskaitas ir
metinius finansinių ataskaitų rinkinius. Apskaitoma daugiau kaip pusė Savivaldybės 2014–2016 m.
strateginiame veiklos plane numatytų 11 programų Savivaldybės ir valstybės biudžetų bei kitų
šaltinių lėšų, tvarkyta 9 projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos lėšų ir (ar) valstybės lėšų,
apskaita.
2014 m. Administracija kaip paramos gavėja pagal 114 sutarčių su fiziniais ir
juridiniais asmenimis gavo 700 tūkst. litų miesto infrastruktūrai gerinti (490,4 tūkst. Lt paramos
lėšų panaudota grojančio fontano statybai miesto aikštėje, likusi dalis bus naudojama kitais
metais), iš 2 paramos teikėjų gauti 21 tūkst. Lt vaikų žaidimo aikštelėms įrengti nepanaudoti.
Administracijos darbui organizuoti 2014 m. buvo numatyta 5738,8 tūkst. Lt
Savivaldybės biudžeto ir 0,415 tūkst. Lt valstybės biudžeto lėšų. Asignavimai naudoti taupiai,
nustatytais terminais perskirstomi tarp straipsnių.
Centralizuotame vidaus audito skyriuje dirbo 2 valstybės tarnautojai. Siekiant padėti
įgyvendinti Savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ar jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų
juridinių asmenų veiklos tikslus 2014 m. buvo atlikti 6 vidaus auditai, iš kurių 2 – teminiai
Savivaldybės biudžetinėse įstaigose, 3 – veiklos ir valdymo biudžetinėse švietimo įstaigose, 1 –
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veiklos ir valdymo viešojoje įstaigoje. Įvertinus audituotų subjektų vykdomą veiklą, teisės
norminių aktų reikalavimų vykdant veiklą laikymąsi, išanalizavus įvairių rūšių resursų
panaudojimą, vidaus kontrolės funkcionavimą bei rizikos, iš jų ir korupcijos, valdymą, valdymo
procesų tinkamumą ir veiksmingumą, strateginių, veiklos planų vykdymą ekonomiškumo,
efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriais, pažangą įgyvendinant ankstesnių apžvalginių vidaus
auditų metu pateiktas rekomendacijas pateikta 118 rekomendacijų, įgyvendintos 155
rekomendacijos (36 rekomendacijų įgyvendinimas tęsiamas nesuėjus įgyvendinimo terminui arba
dėl įvairių aplinkybių (pvz., darbuotojų kaita) užtrukus jų įgyvendinimo procesui), vidaus
kontrolės klausimais ne vidaus auditų metu suteiktos 45 konsultacijos. Įgyvendinant Lietuvos
Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo nuostatas atliktas administracinės naštos
mažinimo priemonių, įtrauktų į Savivaldybės strateginį veiklos planą, vykdymo 2014 m. II
pusmetį vertinimas (ataskaita viešinama).
XIII. ŠVENTOSIOS SENIŪNIJOS VEIKLA
Šventosios seniūnijoje dirbo 2 valstybės tarnautojai (nuo 2014 m. rugsėjo 1 pareigybė
neužimta). Seniūnija kaip Administracijos filialas vykdė Šventosios seniūnijos programą bei 1
valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją – melioracijos įrenginių priežiūrą ir
atnaujinimą.
Vykdant Šventosios seniūnijos 2014 m. programą, sutvarkytos visuomeninio
naudojimo teritorijos (985 tūkst. Lt), remontuotos Šventosios gatvės ir šaligatviai (250 tūkst. Lt),
pakeista dalis betoninių elektros apšvietimo stulpų į metalinius (60 tūkst. Lt), pradėta Jūros g.
rekonstrukcija, paklota naujų 334 kv. m medinių takų (20 tūkst. Lt), įrengtas kilnojamas viešojo
naudojimo tualetas Ošupio take. Siekiant gerinti tvarkingos aplinkos įvaizdį seniūnijoje, padedant
Viešosios tvarkos skyriui Šventosios seniūnijai buvo vykdomas prevencinis darbas dėl privačių
teritorijų nepriežiūros. Perspėti ir nubausti savininkai dėl reklamos ir prekybos viešose vietose
padarytų pažeidimų. Opiausios – namelių be teisinės registracijos savininkų neteisėto naudojimosi
valstybine žeme, žvyro dangos gatvių būklės, įvažiuojamų gatvių į grąžintus sklypus suprojektuotų
gatvių stygiaus, šaligatvių ir apšvietimo atnaujinimo, stacionarių viešųjų tualetų ir kt. problemos.
Organizuojant valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos įrenginių priežiūrą ir
atnaujinimą (2014 m. kaip ir 2012 m. ir 2013 m. lėšų atnaujinimui negauta) parengti 60 vnt.
techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje projektuoti, 35 topografiniai planai, 76 detalieji
planai, suderinti 66 techniniai statybos projektai informacinėje sistemoje „Infostatyba“.
Melioracijos polderių eksploatacijai ir polderių griovių priežiūrai gauta ir panaudota valstybės
biudžeto dotacija – 179,0 tūkst. Lt (1119 ha). Šventosios seniūno pavaduotojas yra Nuolatinės
statybos komisijos narys (dalyvauta 35 posėdžiuose).
Sudarytos galimybės Socialinės rūpybos skyriaus specialistams seniūnijos patalpose
priiminėti Šventosios gyventojus socialiniais klausimais ir teikti informaciją bei paslaugas (1 kartą
per savaitę).
Dalyvauta Palangos kultūros centro surengtuose renginiuose, rengiamuose reiduose
su Vaiko teisių apsaugos tarnyba ir policija. Sulaukusi didžiulio dėmesio „Joninių sostinė“ buvo
sėkmingai švenčiama Šventosios centre prie Šventosios bibliotekos. Kalėdiniai renginiai, kaip jau
įprasta, vyko Mokyklos g. prie natūraliai augančios papuoštos eglės.
Šventosios seniūnijoje bendruomenei atstovauja trys seniūnaičiai ir Šventosios
seniūnijos bendruomenės taryba iš 9 žmonių. Susitikimai su Šventosios bendruomenės atstovais
vyksta reguliariai, ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį, priklauso nuo iškilusių problemų svarbos.
Bendruomenės tarybos organizuojamuose pasitarimuose visada dalyvauja seniūnas (jo
pavaduotojas) bei kviečiami seniūnaičiai.
Vadovaudamasi Tarybos patvirtintu aprašu 2014 metais išrinkta Šventosios seniūnijos
vietos bendruomenės taryba Šventosios seniūnijai skirtą 2014 m. VBT finansavimą skyrė viešajai
įstaigai „Šventosios bendruomenės taryba“ ir seniūnaičio parengtiems projektams įgyvendinti.
Šventosios seniūnijos informacija viešinama seniūnijos stenduose (3 vnt.), seniūnijos
bendruomenės interneto svetainėje http://sventosiosbendruomene.lt/.
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XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Siekiant 2015 m. tinkamai ir kokybiškai įgyvendinti visas Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymu ir kitais teisės aktais Savivaldybei priskirtas savarankiškąsias (Konstitucijoje ir
įstatymuose nustatytas (priskirtas) ir valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas
kiekvienam Administracijos valstybės tarnautojui nustatyti pagrindiniai metų veiklos uždaviniai
(užduotys) ir rezultatų vertinimo rodikliai, kas ketvirtį vykdoma jų įgyvendinimo stebėsena, metų
pabaigoje – tarnybinės veiklos vertinimas. Visiems Administracijos skyriams (išskyrus Civilinės
metrikacijos) įsikūrus viename pastate Vytauto g. 112, centralizavus buhalterinės apskaitos
funkciją, perkėlus dalį administracinių paslaugų į elektroninę erdvę gerės ne tik Administracijos
vidaus administravimas, bet ir teikiamų paslaugų kokybė.
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