PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS, MERO IR
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ
2013 m. balandžio 25 d. Nr. T2-135
Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 551049; 2008, Nr. 113-4290) 12 straipsnio 2 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, 12.19, 141, 231 punktais, Palangos
miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Pritarti pridedamoms:
1. Palangos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. veiklos ataskaitai.
2. Palangos miesto savivaldybės mero 2012 m. veiklos ataskaitai.
3. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 metų veiklos
ataskaitai.

Meras

Šarūnas Vaitkus

PRITARTA
Palangos miesto savivaldybės tarybos
2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-135
1 punktu
PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 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, Savivaldybės
bendruomenei viešai atsiskaitoma už Palangos miesto savivaldybės tarybos 2012 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.
2012 metais 7-ojo šaukimo Savivaldybės taryboje dirbo septynių politinių partijų
atstovai. Tarybos sudėtis pagal partijų turimų mandatų skaičių buvo tokia:
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai – 6 mandatai:
Elena Kuznecova, Antanas Sebeckas, Mindaugas Skritulskas, Giedrius Šatkauskas,
Šarūnas Vaitkus, Dainius Želvys.
Liberalų ir centro sąjunga – 4 mandatai:
Remigijus Alvydas Kirstukas, Sondra Kulikauskienė, Saulius Simė, Vytautas
Stalmokas.
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis – 3 mandatai:
Arvydas Dočkus, Eimutis Židanavičius, Julius Tomas Žulkus.
Partija Tvarka ir teisingumas – 2 mandatai:
Aleksandras Jokūbauskas, Gediminas Valinevičius.
Lietuvos socialdemokratų partija – 2 mandatai:
Danas Paluckas, Artūras Sabaliauskas.
Naujoji sąjunga (socialliberalai), nuo 2011 m. liepos 9 d. – Darbo partija – 2
mandatai:
Edmundas Krasauskas, Genoveita Krasauskienė.
Lietuvos centro partija – 2 mandatai:
Albinas Stankus, Nerijus Stasiulis.
2012 metų 7-ojo šaukimo Tarybos politinę daugumą sudarė 15 Tarybos narių,
atstovaujančių 4 politinėms partijoms – Tėvynės sąjungai-Lietuvos krikščionims demokratams,
Liberalų ir centro partijai, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžiui, Lietuvos centro partijai.
2012 metų 7-ojo šaukimo Tarybos politinę mažumą (opoziciją) sudarė 6 Tarybos
nariai, atstovaujantys 3 politinėms partijoms – Partijai Tvarka ir teisingumas, Lietuvos
socialdemokratų, Darbo partijoms.
2012 metais 7-ojo šaukimo Savivaldybės taryboje veikė trys tarybos frakcijos:

Liberalų Sąjūdžio frakcija

Eimutis Židanavičius, frakcijos pirmininkas
Julius Tomas Žulkus, frakcijos pirmininko pavaduotojas
Arvydas Dočkus

Tėvynės Sąjungos-Lietuvos
krikščionių demokratų frakcija

Dainius Želvys, frakcijos pirmininkas
Giedrius Šatkauskas, frakcijos pirmininko pavaduotojas
Šarūnas Vaitkus
Mindaugas Skritulskas
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Antanas Sebeckas
Elena Kuznecova

Frakcija „Už socialiai saugią ir
demokratišką Palangą“

Aleksandras Jokūbauskas, frakcijos pirmininkas
Danas Paluckas, frakcijos pirmininko pavaduotojas
Artūras Sabaliauskas

Tarybos narių parengti sprendimų projektai.
2012 metais 7-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos nariai parengė
šiuos sprendimų projektus:
Danas Paluckas
Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2012 metų veiklos
programos patvirtinimo (2012-03-01).
Saulius Simė
Dėl žemės sklypo J. Basanavičiaus g. 35 (kadastrinis Nr. 2501/0031:71), Palangoje,
detaliojo plano netvirtinimo (2012-11-29).
Dėl žemės sklypo J. Simpsono g. 16 (kadastrinis Nr. 2501/0031:45), Palangoje,
detaliojo plano netvirtinimo (2012-11-29).
Albinas Stankus
Dėl šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio 2 dalies taikymo Palangos miesto
savivaldybės teritorijoje (2012-08-09).
Giedrius Šatkauskas
Dėl gyvenamųjų patalpų Liepojos pl. 10B-11, Palangoje, neprivatizavimo
(nepardavimo) (2012-05-03).
Šarūnas Vaitkus
Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos, mero ir administracijos direktoriaus 2011
metų veiklos ataskaitų (2012-05-03).
Eimutis Židanavičius
Dėl 2001-2010 metų investicijų įskaitymo pagal 2000 metų gruodžio 27 d. SP UAB
„Palangos šilumos tinklai“ (2012-12-20).
Dėl balsavimo UAB „Palangos šilumos tinklai“ eiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime (2012-11-29).
Dėl balsavimo UAB „Palangos šilumos tinklai“ eiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime (2012-08-09).
2012 metų 7-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos narių
pateikti ir užregistruoti paklausimai Merui ir Administracijos direktoriui:
Aleksandro Jokūbausko paklausimai:
Dėl ŪTS skyriaus vedėjo ir UAB „Palangos klevas“ (2012-01-26).
Dėl galimo miesto turto savinimosi ir niokojimo (2012-01-31).
Dėl UAB „Palangos klevas“ veiklos (2012-02-02).
Dėl negalėjimo dalyvauti tarybos posėdyje (2012-02-28).
Dėl savalaikio neatsakymo į gyventojų prašymus, det. planavimo ir statybos
procedūrų (R. Riaukienės) (2012-05-25).
Dėl pastatyto kiosko centrinėje miesto aikštėje (2012-06-15).
Dėl prekybos vietų legalumo, automobilių parkavimo, Viešosios tvarkos spec. etatų
(2012-07-11).
Pakartotinas paklausimas dėl prekybos vietų legalumo, automobilių parkavimo (201207-30).
Dėl 2012-09-28 tarybos sprendimo projekto Nr. T1-277 (2012-10-19).
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Tarybos narių Genoveitos Krasauskienės ir Edmundo Krasausko 2011-07-14
pateiktas paklausimas:
Dėl ramybės S. Dariaus ir S. Girėno g. gyventojams.
Dano Palucko paklausimai:
Dėl informacijos pateikimo (Rinkliavų centro) (2012-01-02).
Dėl žemės sklypo Žemaitės g./B. Oškinio g. kampe (2012-05-28).
Dėl skolos aptarnavimo (2012-08-10).
Dėl Oškinio g. 5A (2012-08-10).
Dėl Turgaus g. 11 (2012-08-10).
Dėl atrakcionų Palangoje (2012-08-10).
Dėl „Satta Outside“ renginio (2012-08-13).
Dėl vaikų parko (2012-08-13).
Dėl informacijos pateikimo (seniūnijų sporto žaidynių) (2012-09-26).
Dėl atsiskaitymo su rangovu (2012-11-15).
Artūro Sabaliausko paklausimai:
Dėl viešųjų pirkimų (apklausos būdu) (2012-02-21).
Eimučio Židanavičiaus paklausimai:
Dėl rinkimų organizavimo įrangos ir patalpų (2012-11-07).
Dėl UAB „Statpala“ ir PKŪ (2012-11-07).
Dėl eismo organizavimo Palangos m. (2012-06-06).
Tarybos narių Genoveitos Krasauskienės, Edmundo Krasausko, Artūro
Sabaliausko, Dano Palucko, Aleksandro Jokūbausko, Gedimino Valinevičiaus teiktas
paklausimas:
Dėl komisijos panaikinimo (2012-05-03).
Tarybos narių Artūro Sabaliausko, Dano Palucko, Aleksandro Jokūbausko
teiktas paklausimas:
Dėl LR Seimo nario veiklos (2012-11-29).
Tarybos narių Elenos Kuznecovos ir Eimučio Židanavičiaus teiktas
paklausimas:
Dėl laidojimo namų veiklos ir negyv. pastato nuomos sutarties Nr. 23-PTN vykdymo
(2012-06-04).
Tarybos narių Artūro Sabaliausko ir Dano Palucko teikti paklausimai:
Dėl susisiekimo komunikacijų (2012-12-20).
Dėl šildymo kainų (2012-12-20).
Dėl medžiagos pateikimo kontrolės komitetui (2012-12-20).
2012 metų 7-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos narių
pateikti ir užregistruoti pasiūlymai Merui ir Administracijos direktoriui:
Dano Palucko pasiūlymas:
Dėl darbo grupės sudarymo (2012-09-20).
2012 metų 7-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos narių
pateikti ir užregistruoti prašymai Merui ir Administracijos direktoriui:
Aleksandro Jokūbausko prašymai:
Dėl informacijos ir dokumento pateikimo (Kopų g. 29, poilsio namelių (2012-0328).
Dėl atsistatydinimo iš Etikos komisijos pirmininko pareigų (2012-03-29).
Edmundo Krasausko prašymas:
Dėl informacijos pateikimo (A.Gusčio prašymo) (2012-07-25).
Dano Palucko prašymai:
Dėl informacijos pateikimo (Rinkliavų centro) (2012-01-02).
Dėl vaikų parko įrengimo pirkimo (2012-09-06).
Artūro Sabaliausko prašymai:
Dėl informacijos pateikimo (sav. automobilių) (2012-03-20).
Dėl neatsakyto paklausimo (2011-12-06, 121-T) (2012-01-10).
Eimučio Židanavičiaus prašymai:
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Dėl eismo organizavimo Palangos m. (2012-01-05).
Dėl informacijos pateikimo (2012-02-03).
2012 metų 7-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos narių
pateikti ir užregistruoti tarnybiniai pranešimai Merui:
Aleksandro Jokūbausko pranešimai:
Dėl tarybos narių nedalyvavimo Tarybos, T. komitetų posėdžiuose (2011-12 mėn.),
regl. 55 p. (2012-01-19).
Dėl Etikos komisijos pasiūlymo Tarybos veiklos Reglamento nuostatas (2012-01-25).
Dėl tarybos narių nedalyvavimo posėdžiuose 01 mėn. (2012-02-20).
Dėl tarybos narių nedalyvavimo posėdžiuose 02 mėn. (2012-03-21 ).
2012 metų 7-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos narių
pateikti ir užregistruoti raštai Merui ir Administracijos direktoriui:
Tarybos narių Aleksandro Jokūbausko ir Gedimino Valinevičiaus teiktas
raštas:
Dėl Etikos komisijos pirmininko (2012-05-17).
Elenos Kuznecovos raštai:
Atsakymas dėl UAB „Pal. Klevas“ veiklos (į 28-T) (2012-09-04).
Atsakymas dėl UAB „Palangos klevas“ veiklos (į 9-T) (2012-02-23).
2012 metų 7-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės Tarybos narių
pateiktas ir užregistruotas pareiškimas Merui ir Tarybai:
Tarybos nariai Aleksandras Jokūbauskas, Danas Paluckas, Artūras Sabaliauskas 201201-26 teikė pareiškimą dėl veiklos savivaldybės taryboje tęsimo susivienijus į frakciją „Už
socialiai saugią ir demokratišką Palangą“.
Tarybos posėdžiai. Tarybos narių lankomumas.
7-ojo šaukimo Taryba 2012 m. posėdžiavo 11 kartų. Juose buvo apsvarstyti 366
sprendimų projektai, priimti 336 sprendimai, iš darbotvarkių išbraukta 13, papildomai įtraukta –
12 klausimų. Tarybos posėdžiai yra vieši, gyventojai informuojami apie juos Reglamento nustatyta
tvarka.
1 lentelė
Praleistų
Praleistų
posėdžių
posėdžių
Eil.
skaičius
skaičius
Pavardė, vardas
Dalyvavo
Nr.
(nurodyta
(nenurodyta
nedalyvavimo nedalyvavimo
priežastis)
priežastis)
1 Dočkus Arvydas
11
2 Jokūbauskas Aleksandras
8
3
3 Kirstukas Remigijus Alvydas
10
1
4 Krasauskas Edmundas
11
5 Krasauskienė Genoveita
9
2
6 Kulikauskienė Sondra
10
1
7 Kuznecova Elena
11
8 Paluckas Danas
11
9 Sabaliauskas Artūras
11
10 Sebeckas Antanas
10
1
11 Simė Saulius
10
1
12 Skritulskas Mindaugas
11
13 Stalmokas Vytautas
7
4
14 Stankus Albinas
10
1
15 Stasiulis Nerijus
9
2
16 Šatkauskas Giedrius
7
4
17 Vaitkus Šarūnas
11
-

5
18
19
20
21

Valinevičius Gediminas
Želvys Dainius
Židanavičius Eimutis
Žulkus Julius Tomas

9
11
11
11

2
-

-

Vienuolika Tarybos narių praleido posėdžius nurodydami nedalyvavimo priežastį.
Dešimt Tarybos narių nepraleido nė vieno posėdžio, po 1 posėdį praleido penki Tarybos nariai, po
2 posėdžius praleido trys Tarybos nariai, tris posėdžius – vienas Tarybos narys, keturis posėdžius –
du Tarybos nariai.
Informacija apie Tarybos posėdžius, svarstytus sprendimų projektus ir priimtus
sprendimus
2 lentelė
Įvykusių
Svarstytų klausimų
Priimtų Tarybos
Metai
posėdžių
skaičius
sprendimų skaičius
skaičius
2011
18
369
350
2012
11
366
336

1 pav. 2011–2012 metais įvykusių Tarybos posėdžių ir priimtų sprendimų palyginamoji diagrama
Tarybos komitetai.
Tarybos nariai savo įgaliojimus vykdo svarstydami ir spręsdami klausimus Tarybos,
komitetų bei komisijų posėdžiuose, frakcijų ir darbo grupių pasitarimuose.
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2 pav. Savivaldybės tarybos komitetai
7-ojo šaukimo Tarybos Ekonomikos ir finansų komitetas 2012 m. posėdžiavo
26 kartus. Posėdžių metu buvo pritarta 192 sprendimų projektams, 25 – pritarta su pasiūlymais, 7
- atidėti ir 7 – nepritarta. Komitetas susipažino ir apsvarstė 63 piliečių, visuomeninių organizacijų
bei valstybinių institucijų ir kt. raštus.
7-ojo šaukimo Tarybos Statybos ir miesto ūkio komitetas 2012 m. posėdžiavo
40 kartų. Posėdžių metu buvo pritarta 179 sprendimų projektams, 20 – pritarta su pasiūlymais, 32
– atidėti ir 7 – nepritarta. Komitetas susipažino ir apsvarstė 80 piliečių, visuomeninių organizacijų,
valstybinių institucijų ir kt. raštų. Statybos ir miesto ūkio komitete buvo nagrinėjamos
koncepcijos ir teritorijų planavimo dokumentai, pritarta – 51, nepritarta – 11, atidėta - 35
dokumentams. Komitetas pritarė 8 Palangos miesto infrastruktūros plėtojimo (savanoriškos
paramos Palangos miesto infrastruktūrai plėtoti) sutarties projektams, 8 pritarė su pasiūlymu, 2
atidėjo.
7-ojo šaukimo Tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komitetas 2012 m.
posėdžiavo 16 kartų. Posėdžių metu buvo apsvarstyti 94 sprendimų projektai, iš kurių 82
sprendimų projektams buvo pritarta, 9 – pritarta su pasiūlymais, 1 projektas buvo atidėtas ir 2 –
nepritarta. Komitetas susipažino ir apsvarstė 63 piliečių, visuomeninių organizacijų bei valstybinių
institucijų ir kt. raštus.
7-ojo šaukimo Tarybos Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas
2012 m. posėdžiavo 16 kartų. Posėdžių metu buvo apsvarstyti 76 sprendimų projektai, iš kurių 58
sprendimų projektams buvo pritarta, 8 – pritarta su pasiūlymais, 2 projektai buvo atidėti ir 8 –
nepritarta. Komitetas susipažino ir apsvarstė 62 piliečių, visuomeninių organizacijų bei valstybinių
institucijų ir kt. raštus.
7-ojo šaukimo Tarybos Kontrolės komitetas 2012 m. posėdžiavo 5 kartus.
Kontrolės komiteto nariai posėdžių metu lankėsi Palangos moksleivių klube, Palangos miesto
gelbėjimo stotyje bei Palangos miesto sporto centre, kad susipažintų su šių įstaigų veikla bei
situacija. Komitetas susipažino ir apsvarstė 6 piliečių, visuomeninių organizacijų bei valstybinių
institucijų ir kt. raštus.
Dalyvavimas Tarybos komitetų posėdžiuose
1. 2012 m. įvyko 16 Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdžių.
Nedalyvavo
7-ojo šaukimo
Įvyko
Komiteto nariai
Dalyvavo
(nurodyta
posėdžių
Palangos miesto
nedalyvavimo

Nedalyvavo
(nenurodyta
nedalyvavimo

7
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)

16

priežastis)

priežastis)

Arvydas Dočkus

16

-

-

Genoveita Krasauskienė

11

4

1

Danas Paluckas

15

-

1

Vytautas Stalmokas –
pirmininkas

12

4

-

Nerijus Stasiulis –
pavaduotojas

12

4

-

2. 2012 m. įvyko 16 Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto posėdžių.
Nedalyvavo
Nedalyvavo
7-ojo šaukimo
Įvyko
(nurodyta
(nenurodyta
Palangos miesto
Komiteto nariai
Dalyvavo
posėdžių
nedalyvavimo nedalyvavimo
savivaldybės
priežastis)
priežastis)
tarybos Turizmo,
Aleksandras
sveikatos ir
15
1
Jokūbauskas
socialinės
Sondra Kulikauskienė –
apsaugos
12
3
1
pavaduotoja
komitetas
(sudarytas Tarybos
Antanas Sebeckas
16
2011 m. balandžio
16
29 d. sprendimu
Nr. T2-10,
Artūras Sabaliauskas
12
4
pakeistas Tarybos
2011 m. birželio 16
Giedrius Šatkauskas –
9
7
d. sprendimu Nr.
pirmininkas
T2-76)
3. 2012 m. įvyko 40 Statybos ir miesto ūkio komiteto posėdžiai.
Nedalyvavo
7-ojo
šaukimo
Įvyko
su
Komiteto nariai
Dalyvavo
Palangos
miesto posėdžių
pateisinama
savivaldybės
priežastimi
tarybos Statybos ir
Saulius Simė
34
miesto
ūkio
Mindaugas Skritulskas
20
1
komitetas
Gediminas Valinevičius
34
(sudarytas Tarybos
40
Dainius Želvys –
34
2011 m. balandžio
pavaduotojas
29 d. sprendimu
Julius Tomas Žulkus –
40
Nr. T2-10)
pirmininkas
4. 2012 m. įvyko 26 Ekonomikos ir finansų komitetas posėdžiai.
Nedalyvavo
7-ojo
šaukimo
Įvyko
su
Komiteto nariai
Dalyvavo
Palangos
miesto posėdžių
pateisinama
savivaldybės
priežastimi
tarybos
Remigijus
Alvydas 24
2
Ekonomikos
ir
Kirstukas – pirmininkas
finansų
Edmundas Krasauskas
22
1
26
komitetas
Elena Kuznecova
14
8
(sudarytas Tarybos
Albinas Stankus
20

Nedalyvavo be
pateisinamos
priežasties

6
19
6
6

Nedalyvavo be
pateisinamos
priežasties

3
4
6

8
2011 m. balandžio
29 d. sprendimu
Nr. T2-10)

Eimutis Židanavičius – 24
pavaduotojas

2

5. 2012 m. įvyko 5 Kontrolės komiteto posėdžiai.
Įvyko
posėdžių

7-ojo šaukimo
Palangos miesto
savivaldybės
tarybos Kontrolės
komitetas
(sudarytas Tarybos
2011 m. gegužės
26 d. sprendimu
Nr. T2-32)

Komiteto nariai

Dalyvavo

Nedalyvavo
(nurodyta
nedalyvavimo
priežastis)

Nedalyvavo
(nenurodyta
nedalyvavimo
priežastis)

4

-

1

2

1

2

4

1

-

3

2

-

5

-

-

5
3
4

1

2
-

Aleksandras
Jokūbauskas
Remigijus Alvydas
Kirstukas
Edmundas Krasauskas
Elena Kuznecova –
pavaduotoja
Danas Paluckas –
pirmininkas
Artūras Sabaliauskas
Albinas Stankus
Julius Tomas Žulkus

5

Tarybos komitetų posėdžių skaičiaus palyginamoji lentelė
3 lentelė
Komiteto pavadinimas
Ekonomikos ir finansų
Statybos ir miesto ūkio
Turizmo,
sveikatos
ir
apsaugos
Švietimo, kultūros ir sporto
Kontrolės
Iš viso:

socialinės

Posėdžių
skaičius
2011 m.

Posėdžių
skaičius
2012 m.

28
44
18

26
40
16

20
5
115

16
5
103
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3 pav. 2011-2012 metais komitetų posėdžių skaičiaus palyginamasis grafikas
2012 metų 7-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės taryba yra
patvirtinusi 15 komisijų, kuriose dalyvauja Tarybos nariai:
- Administracinė komisija prie Palangos miesto savivaldybės tarybos.
- Etikos komisija.
- Investicijų priežiūros komisija.
- Informacinės visuomenės komisija.
- Komisija fizinių ir juridinių asmenų mokesčių lengvatų prašymams nagrinėti ir
išvadoms bei pasiūlymams teikti.
- Palangos miesto savivaldybės peticijų komisija.
- Komisija nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų teikimo tvarkai paruošti.
- Palangos miesto savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija.
- Palangos miesto savivaldybės narkotikų kontrolės komisija.
- Savivaldybės turto privatizavimo komisija.
- Nuolatinė viešojo pirkimo komisija.
- Eismo saugumo komisija.
- Želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisija.
- Palangos miesto savivaldybės komisija kovai su korupcija.
- Nuolatinė statybos komisija.
7-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos nariai 2012 m. plėtojo
Palangos miesto savivaldybės ryšius su užsienio valstybių miestais, dalyvavo tarptautinių
organizacijų veikloje, įvairiuose renginiuose, konferencijose, seminaruose, suvažiavimuose,
posėdžiuose, apskritojo stalo diskusijose, pristatymuose, susitikimuose.
Tarybos narių susitikimai su gyventojais.
2012 metais Tarybos nariai dalyvavo susitikimuose su Palangos miesto bendruomene
Tarybos posėdžių ir Palangos St. Vainiūno meno mokyklos salėse:
Vasario 2 d. Tarybos posėdžių salėje vyko Palangos miesto jaunimo organizacijų ir
Palangos miesto politikų forumas.
Kovo 15 d. Tarybos posėdžių salėje vyko bendruomenės „Palangos santarvė“
steigiamasis susirinkimas.
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Gegužės 29 d. Palangos St. Vainiūno meno mokyklos salėje meras pristatė savo
veiklos ataskaitą bei susirinkusius Palangos gyventojus supažindino su numatomais savivaldybės
darbais ir projektais.
Liepos 18 d. Tarybos posėdžių salėje vyko susitikimas su Palangos taksi vairuotojais,
kurio metu vairuotojai išsakė savo problemas.
Lapkričio 14 d. Tarybos posėdžių salėje vyko pasitarimas su kultūros specialistais dėl
projekto „Palanga – Lietuvos kultūros sostinė“ logotipo bei jo panaudojimo galimybių.
Tarptautinio Palangos oro uosto direktorė J. Jucevičiūtė pristatė galimų naujų skrydžių į Palangos
oro uostą analizę.
Lapkričio 30 d. Tarybos posėdžių salėje vyko darbo grupės pasitarimas dėl lėšų, gautų
iš rinkliavos už naudojimąsi kurorto infrastruktūra, panaudojimo.
Lapkričio 21 d. miesto Tarybos nariai vyko į Skuodą, kur domėjosi galimybėmis
investuotojų lėšomis mieste pastatyti naują autobusų stotį.
Gruodžio 14 d. Palangos St. Vainiūno meno mokyklos salėje meras Palangos miesto
gyventojams pristatė savo veiklos ataskaitą.
Išvados ir apibendrinimai.
2012 metais Taryba svarstė ir priėmė svarbius miestui ir jo vystymui sprendimus,
kuriais buvo patvirtintas Palangos miesto savivaldybės 2012–2014 metų strateginis veiklos planas,
miesto savivaldybės 2012 metų biudžetas, Palangos miesto savivaldybės 2012 metų programos,
Palangos miesto ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų
2012–2014 metų strateginiai planai, Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų
tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendrasis planas, Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar
teikti paslaugas Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimo
nuostatai, projektas ,,Palangos botanikos parko istorinės dalies restauracija ir pritaikymas
viešosioms reikmėms, II etapas“, Prekybos viešosiose vietose taisyklės, patvirtinti Palangos miesto
vietų, kuriose už automobilių statymą mokama vietinė rinkliava, padalijimo į zonas aprašas ir
schema. 2012 metais miesto Taryba perdavė neterminuotai Palangos miesto savivaldybės
administracijai savarankiškosioms ir valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) viešojo
administravimo funkcijoms įgyvendinti patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Palangos
miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį Vytauto g. 112,
Palangoje, įsteigė Palangos miesto savivaldybės biudžetinę įstaigą – Palangos kurorto muziejų.
2012 metais patvirtinta detaliojo plano Vanagupės g. 40 koncepcija ir urbanistinė
analizė, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybės – Palangos miesto istorinės dalies, Palangos
miesto nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas,
žemės sklypų Vokiečių g. 15, Palangoje, naftos gavybos aikštelės ir Girkalių k., Klaipėdos r. sav.,
kadastrinis Nr. 5528/0006:25, naftos gavybos gręžinių sanitarinės apsaugos zonos nustatymo
specialiojo plano koncepcija, Suskystintų gamtinių dujų terminalo, susijusios infrastruktūros ir
dujotiekio statybos specialiojo plano koncepcija, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita
ir kiti miestui svarbūs sprendimai.
Pateikta ir užregistruota 30 paklausimų, iš jų daugiausia – 10 pateikė Tarybos narys
Danas Paluckas, 9 – Aleksandras Jokūbauskas, 3 – Eimutis Židanavičius. Merui ir Administracijos
direktoriui pateikti 9 prašymai, 3 Tarybos narių raštai. Merui pateikti 4 tarnybiniai pranešimai, 1
pareiškimas.
2012 metų 7-ojo šaukimo Tarybos vienuolika narių praleido posėdžius nurodydami
nedalyvavimo priežastį. Dešimt Tarybos narių nepraleido nė vieno posėdžio, po 1 posėdį praleido
penki Tarybos nariai, po 2 posėdžius praleido trys Tarybos nariai, tris posėdžius – vienas Tarybos
narys, keturis posėdžius – du Tarybos nariai.
Per 2012 metus įvyko 103 Tarybos komitetų posėdžiai. Ekonomikos ir finansų
komitetas posėdžiavo 26 kartus, Statybos ir miesto ūkio – 40, Turizmo, sveikatos ir socialinės
apsaugos – 16, Švietimo, kultūros ir sporto – 16, Kontrolės – 5.
Visus 2012 metus Tarybos nariai naudojosi visiškai kompiuterizuotu Tarybos
sprendimų projektų medžiagos ir kitos papildomos informacijos pateikimu Savivaldybės interneto
svetainėje http://taryba.palanga.lt/Tarybos. Naudojant Tarybos posėdžių salės posėdžių
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įgarsinimo ir įrašymo į kompiuterines laikmenas sistemą, įrašyti visi 2012 m. 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 ir nuo 2012 m. kovo mėn. visi
Tarybos posėdžiai pravedami ir balsuojama naudojant kompiuterizuotą balsavimo sistemą įdiegus
e. demokratijos projekto Tarybos posėdžio balsavimo sistemą pagal 2009 m. gruodžio 16 d.
pasirašytą partnerystės sutartį dėl dalyvavimo projekte ,,Elektroninės demokratijos paslaugų
piliečiams sukūrimas ir plėtra Klaipėdos regiono savivaldybių administracijose“.
_____________________________

PRITARTA
Palangos miesto savivaldybės tarybos
2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-135
2 punktu
PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2012 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, 14 skirsnio 141 punktu, Meras už
savivaldybės veiklą yra atskaitingas Tarybai ir bendruomenei. Meras 2012 metų veiklos ataskaitą
pateikia Tarybai, o savivaldybės 2012 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 2012 metais.
Mero veiklos ataskaita parengta atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatyme nustatytus mero įgaliojimus.
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. 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T2-1 Savivaldybės taryba patvirtino Palangos
miesto savivaldybės 2012–2014 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.
Pagal priemonę „Bendrojo lavinimo įstaigų rekonstravimas ir
modernizavimas“ baigti „Baltijos“ pagrindinės mokyklos renovacijos
antrojo etapo darbai. Įgyvendintos energijos taupymo priemonės:
pakeisti langai, durys, apšiltintas pastato fasadas, pakeista šildymo
sistema. Atlikti pastato vidaus patalpų pagerinimo darbai.
Pagal
priemonę
„Lopšelių-darželių
rekonstravimas
ir
modernizavimas“ buvo atliktas lopšelio-darželio „Žilvinas“ energetinis
auditas ir pastato atnaujinimas (langų ir lauko durų keitimas).
Pagal
priemonę
„Lopšelių-darželių
rekonstravimas
ir
modernizavimas“ buvo atliktas lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“
energetinis auditas.
Pagal priemonę „Neformaliojo švietimo ugdymo įstaigų
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rekonstravimas ir modernizavimas“ buvo atliktas Stasio Vainiūno
muzikos mokyklos energetinis auditas;
Vykdytas projektas „Palangos lopšelio–darželio ,,Žilvinas“ pastato
atnaujinimas (langų ir lauko durų keitimas). Pakeista 545,55 kv. metrai
langų, 27,87 kv, metrai durų.
Parengtas Palangos miesto lopšelio-darželio “Ąžuoliukas” pastato
langų ir durų atnaujinimo (modernizavimo) projektas, Palangos miesto
lopšelio-darželio „Žilvinas” vidaus patalpų remonto (modernizavimo)
projektas.
Pateikti projektiniai pasiūlymai dėl projektų įtraukimo į Klaipėdos
regiono bei valstybės planuojamų projektų sąrašus, siekiant gauti
Europos Sąjungos paramą (projektai ,,Palangos lopšelio – darželio
,,Ąžuoliukas“ pastato atnaujinimas“, ,,Palangos lopšelio-darželio
,,Žilvinas“ patalpų ir įrangos atnaujinimas“, ,,Palangos Stasio Vainiūno
meno mokyklos pastato atnaujinimas“ įtraukti į Klaipėdos regiono
planuojamų projektų sąrašą.
Pateikta paraiška Centrinei projektų valdymo agentūrai ES
struktūrinių fondų finansavimui gauti bei sprendimu Nr. T2-262
pritarta projektui „Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ patalpų ir
įrangos atnaujinimas“. Parengtas techninis projektas.
Pateikta paraiška Lietuvos verslo paramos agentūrai ES
struktūrinių fondų finansavimui gauti projektui „Palangos lopšelio –
darželio „Ąžuoliukas“ pastato atnaujinimas“. Pradėtos viešųjų pirkimų
procedūros.
Pateikta investicinių projektų paraiška Valstybės investicijų
programai finansavimui 2013 metais gauti projektui Palangos Vlado
Jurgučio vidurinės mokyklos pastatų rekonstrukcija.
Palangos miesto savivaldybė dalyvauja trijose Švietimo aprūpinimo
centro vykdomuose projektuose: „Bendrojo lavinimo mokyklų
modernizavimas“,
„Bendrojo
lavinimo
mokyklų
bibliotekų
modernizavimas“, „Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo
infrastruktūra“. Šiuos projektus numatyta įgyvendinti 2009 – 2013
metais. Projekte „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“
dalyvauja Pradinė mokykla, Vlado Jurgučio ir Šventosios pagrindinės
mokyklos, projekte „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų
modernizavimas“ – Senoji gimnazija ir Šventosios pagrindinė
mokykla; projekte „Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo
infrastruktūra“ dalyvauja Senoji gimnazija.
Sprendimu Nr. T2-75 patvirtintas Kompleksiškai teikiamos
pagalbos Palangos miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantiems
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams
(globėjams) tvarkos aprašas.
Mokyklų tinklo pertvarka.
Užbaigtas vykdyti Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo
mokyklų tinklo pertvarkos 2006–2012 metų bendrasis planas. 2012 m.
Palangos mokykla-darželis „Pasaka“ pertvarkytas į ikimokyklinio
ugdymo įstaigą lopšelį-darželį „Pasaka“.
Sprendimu Nr. T2-28 patvirtintas Palangos miesto savivaldybės
bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012 – 2015 metų
bendrasis planas.
Jaunimo laisvalaikio organizavimas.
2012-08-09 priimtas sprendimas T2-221 „Dėl viešosios įstaigos
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Palangos jaunimo informacijos, užimtumo ir karjeros centro steigimo,
įstatų ir vadovo pareigybės aprašymo tvirtinimo“. Ieškoma tinkamų
patalpų Jaunimo centro veiklai.
Aktyvaus laisvalaikio organizavimas.
Įsteigtas bei veiklą pradėjo Palangos Trečiojo amžiaus
universitetas. Bendradarbiaujama su Klaipėdos universitetu, nuo
rudens organizuojamos studijos vyresnio amžiaus palangiškiams.
Sprendimu Nr. T2-81 pritarta Palangos kurorto muziejaus
steigimui bei patvirtinti nuostatai.
Įgyvendinamas projektas „Sveikatingumo ir aktyvaus poilsio tako
„Labrytys“ pratęsimas ir aktyvaus poilsio zonų įrengimas Palangos
miesto savivaldybėje“. Parengtas tako „Labrytys“ bei aktyvaus poilsio
zonų (5 vnt.) įrengimo Palangoje projektas. Pateikta paraiška ES
struktūrinių fondų finansavimui projektui. Vykdomos tako įrengimo
darbų viešojo pirkimo procedūros.
Socialinių paslaugų administravimas.
Parengtas ir Tarybos sprendimu Nr. T2-79 patvirtintas
Savivaldybės socialinių paslaugų planas 2012 metams, 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 įstaigos.
Siekiant plėsti ir gerinti socialinių paslaugų infrastruktūrą 2012 m.
tęsėsi projektų „Socialinių paslaugų plėtra ir veiklos sąlygų gerinimas
Palangos miesto socialinių paslaugų tarnyboje“ ir „Palangos miesto
globos namų modernizavimas“ įgyvendinimas. Parengti šių įstaigų
remonto darbų techniniai projektai, organizuotos viešojo pirkimo
procedūros, suderinti rangos darbų pirkimo dokumentai.
Palangos miesto socialinių paslaugų tarnybai nupirktas
automobilis, pritaikytas neįgaliesiems vežti.
Pagal priemonę „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros
plėtra“ parengtas ligoninės, esančios Klaipėdos pl. 76, Palanga,
kapitalinio remonto projektas.
Siekiant pagerinti lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ globojamų vaikų
gyvenimo sąlygas, pateikta paraiška projekto „Lopšelio-darželio
„Ąžuoliukas“ Vaikų socialinės globos skyriaus modernizavimas“
finansavimui gauti, parengtas darbų techninis projektas, vykdytos
viešojo pirkimo procedūros.
Siekiant gerinti neįgaliųjų integraciją į visuomenę konkurso būdu
atrinkti ir finansuoti 3 socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems
bendruomenėje projektai ir 2 socialiniai projektai, skirti Palangos
miesto savivaldybės gyventojams.
Sveikatinimo veikla.
Sprendimu Nr. T2-77 patvirtinta Palangos miesto savivaldybės
2012 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa.
Sprendimu Nr. T2-78 patvirtinta Sveikatos priežiūros paslaugų
teikimo Palangos miesto mokyklose 2012 metų programa.
Nemokamo dantų protezavimo programa kompensuojama
Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis ir remiama
Savivaldybės biudžeto lėšomis (iš Savivaldybės biudžeto skirta 15
tūkst. Lt (2011 m. – 15 tūkst. Lt).
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Iš visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos finansuoti
4 konkurso būdu atrinkti projektai – „Nedelsk“, „Tuberkuliozės
profilaktika mieste“, „Diabeto komplikacijų prevencija“, „Pasirūpink ir
savo sveikta. Cure te ipsum“, vaikų dantų ligų programa.
Vykdyta sveikatos programa „Šachtinių šulinių vandens ištyrimas.
Patvirtinti triukšmo prevencijos ribiniai rodikliai, vykdyta
sveikatos programa „Triukšmo lygio stebėsena vasaros sezono metu“.
Vykdyta sveikatos programa „Paplūdimių vandens ištyrimas
vasaros sezono metu“. Per maudymosi sezoną buvo paimti ir ištirti 8
mėginiai iš kiekvieno paplūdimio (Bendrasis paplūdimys Botanikos
parko ruože, Palangos Rąžės upės žiotys, Palangos moterų paplūdimys,
Palangos bendras paplūdimys, Šventosios bendrasis paplūdimys,
Šventosios moterų paplūdimys) įskaitant ir pirmą mėginį prieš sezono
pradžią.
Problematika
Reikia atnaujinti ikimokyklinio ugdymo įstaigų materialinętechninę bazę, pabaigti ugdymo įstaigų remonto darbus.
Reikia atnaujinti neformaliojo ugdymo įstaigų materialinę bazę.
Lopšeliams-darželiams „Ąžuoliukas“ ir „Žilvinas“ (kiekviename po
dvi grupes) būtina pakeisti miegamojo baldus.
Išlieka vaikų užimtumo po pamokų problema. Itin didėja mokinių,
norinčių lankyti sporto (krepšinio) būrelius. Problema išlieka kaip ir
2011 metais – trūksta sporto salių.
Dalis švietimo įstaigų (Moksleivių klubas, Pradinė mokykla, S.
Vainiūno meno mokykla) pastatų yra prastos būklės, tad būtinas jų
remontas.
Senosios gimnazijos didžioji salė, kuri naudojama miesto
reprezentaciniams renginiams, yra prastos būklės – sena scenos
apšvietimo įranga bei pasenusios metalinės konstrukcijos. Taip pat
reikia pakeisti scenos grindis.
Rekomendacijos

- Ieškoti Jaunimo centro veiklai tinkamų patalpų.
- Ieškoti Palangos krašto muziejui tinkamų patalpų.
- Ieškoti galimybių pradėtai švietimo įstaigų renovacijai pabaigti.
- Ieškoti
finansavimo
lopšelio-darželio
„Ąžuoliukas“
rekonstrukcijai.
- Įrengti krepšinio aikštelę Šventojoje.
- Ieškoti galimybių rekonstruoti S. Vainiūno meno mokyklos bei
Pradinės mokyklos pastatams. Reikia pakeisti langus, apšiltinti pastatus.
- Ieškoti galimybių skirti lėšų Senosios gimnazijos salės remontui.
- Tęsti darželių-lopšelių „Žilvinas“ ir „Ąžuoliukas“ atnaujinimo
darbus.
- Baigti Globos namų modernizavimo projektą.
- Parengti S. Vainiūno meno mokyklos pastato rekonstrukcijos
techninį projektą.
- Baigti Socialinių paslaugų tarnybos pastato kapitalinį remontą.

Palangos miesto
plėtros iki 2020
metų strateginio
plano prioritetas
Tikslai

II prioritetas. Darnios aplinkos vystymas

• Saugi, patogi ir švari gyvenamoji aplinka.
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Veikla/ rezultatas

• Harmoninga miesto teritorijų, inžinerinio aprūpinimo ir
susisiekimo sistema.
Šilumos ūkio modernizavimas.
Tarybos sprendimu Nr. T-212 „Dėl Šilumos ūkio įstatymo 20
straipsnio 2 dalies taikymo Palangos miesto savivaldybės teritorijoje“
UAB „Palangos šilumos tinklai“ pavesta užtikrinti daugiabučių namų
šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą laikinai iki daugiabučių
namų savininkų, daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų
bendrijos apsisprendimo.
Biokuro katilinės.
Biokuro katilinėms statyti per Aplinkos ministeriją gauta lėšų:
biokuro katilinei Palangoje statyti gauta 2,7 mln. litų, Šventojoje – 278
tūkst. litų. Pradėtas ir baigiamas rengti techninis projektas.
Daugiabučių administravimas. Parengtas ir Tarybos 2012-0126 sprendimu Nr. T2-17 patvirtintas Palangos miesto savivaldybės
teritorijoje esančių butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios
nuosavybės administratoriaus atrinkimo tvarkos aprašas, tokiu būdu
gyventojams sudarant galimybę patiems pasirinkti administratorių.
Rezultatas: 13 gyvenamųjų namų patys pasirinko administratorių, 1
gyvenamasis namas atsisakė administratoriaus paslaugų (sudaryta
jungtinės veiklos sutartis). Koordinuojant daugiabučių namų
renovaciją, surengti 2 renginiai-susitikimai su įgyvendinančiomis
institucijomis .
Savivaldybės administracijos specialistams pavesta teikti
nemokamą teisinę konsultaciją steigiant bendrijas bei pagalbą tvarkant
bendrijoms steigti reikalingus dokumentus.
Švari aplinka.
2012 m. gegužės 6 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos
sprendimu Nr. T2-139 patvirtintas Palangos miesto oro kokybės
valdymo programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas.
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-129 ,,Dėl Palangos miesto
savivaldybės antrinių žaliavų konteinerių aikštelių išdėstymo schemos
patvirtinimo“ patvirtinta antrinių žaliavų konteinerių aikštelių
išdėstymo schema. Šiuo Palangos miesto savivaldybės tarybos
sprendimu buvo patvirtinti esamų antrinių žaliavų konteinerių aikštelių
išdėstymo sąrašas pagal gatves ir naujai įrengiamų antrinių žaliavų
konteinerių aikštelių išdėstymo sąrašas. 2012 metų sausio 1 d. pagal
patvirtintus sąrašus buvo įrengtos 83 antrinių žaliavų surinkimo
aikštelės. Iš jų 2012 metais UAB „Palangos komunalinis ūkis“ surinko
ir išvežė 52,0 tonas stiklo, 18,5 tonų popieriaus ir kartono bei 8,3 tonas
plastiko pakuotės atliekų.
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-88 patvirtintos naujos
Palangos miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės. Liepos 31 d.
pasirašyta paslaugų teikimo sutartis su UAB „Ekokonsultacijos“ dėl
Palangos miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo plano
(2013-2020 m.) parengimo. Planuojama, kad iki 2013 metų liepos 31
d. minėtas planas bus parengtas.
Savivaldybės tarybos sprendimu pritarta bendradarbiavimo,
vykdant pilotinį bioskaidžių atliekų tvarkymo projektą tarptautinio
Baltijos jūros programos projekto „RECO Baltijos 21 Tech“ rėmuose,
sutarties projektui. Įgyvendinant šią sutartį 2012 metais buvo parengta
galimybių studija „Biologiškai skaidžių atliekų (BSA) tvarkymo
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sistemos vystymas Palangos miesto savivaldybėje”, biologiškai
sklaidžių atliekų tvarkymo Palangos miesto savivaldybėje vizija bei
galimybių įvykdomumo analizė.
Sprendimu Nr. T2-272 pritarta projektui „Fizinių asmenų asbesto
gaminių atliekų šalinimas Palangos mieste“.
Sprendimu Nr. T2-329 pritarta projektui „Požeminių antrinių
žaliavų surinkimo konteinerių įsigijimas“.
Autobusų stoties perkėlimas.
Sprendimu nr. T2-303 „Dėl pritarimo sutarties projektui“ pritarta
jungtinės veiklos sutarčiai tarp UAB „Palangos komunalinis ūkis“ ir
UAB „Palanga Properties“ dėl naujos autobusų stoties ir prekybos,
paslaugų, pramogų bei administracinės paskirties pastato statybos
Kretingos g. 56A.
Ritualinių paslaugų teikimo užtikrinimas.
2012 metais nutraukta laidojimo namų nuomos sutartis su privačiu
ritualines paslaugas teikiančiu subjektu (J. Donausko įmone).
Sprendimu Nr. T2-271 „Dėl Savivaldybės turto investavimo ir UAB
„Palangos komunalinis ūkis“ įstatinio kapitalo didinimo“ apsispręsta
perduoti Palangos miesto savivaldybės nuosavybės teise priklausantį
nekilnojamąjį turtą – laidojimo namų pastatą – UAB „Palangos
komunalinis ūkis“.
Sprendimu Nr. T2-301 patvirtinti ritualinių paslaugų, teikiamų
UAB „Palangos komunalinis ūkis“, įkainiai.
Sprendimu Nr. T2-318 apsispręsta leisti UAB „Palangos
komunalinis ūkis“ imti paskolą ir įkeisti ilgalaikį nekilnojamąjį turtą
bei imti paskolą laidojimo namų remontui, baldams ir specialiam
automobiliui įsigyti.
Gyvenamosios aplinkos sutvarkymas.
Miesto gatvių sutvarkymas.
Sprendimu Nr. T2-122 paskirstytos Kelių priežiūros ir plėtros
programos lėšos Savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms
tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms
užtikrinti 2012 metais.
Sutvarkytas skveras, esantis ties pravažiavimu iš Sodų g. į Taikos
g. Atlikta infrastruktūros remonto darbų: paklota 951 m. naujos
kabelinės linijos gatvių apšvietimui, sumontuotos atramos ir šviestuvai,
atnaujinta 2630 kv. m. gazonų, įrengti gėlynai, pastatyti nauji suolai,
įrengta 2119 kv. m. naujų šaligatvių, įrengtos 96 naujos automobilių
parkavimo vietos.
Baigtas Žvejų g. rekonstrukcijos antrasis etapas (sutvarkyta Žvejų
g. atkarpa nuo ganyklų g. iki Vytauto g.). Žvejų g. (nuo Ganyklų g. iki
Gelbėjimo stoties) Palangoje rekonstravimo darbų pabaiga numatoma
2013-11-01.
Tęsta Kęstučio g. rekonstrukcija.
Suremontuotas Virbališkės takas: pakeista gatvės danga, pažymėtas
dviračių takas, paklotos naujos komunikacijos, įrengti suolai, pasodinti
nauji medžiai.
Pradėta Jūratės g. su aikšte (nuo Sinagogos gatvės iki Rąžės upės)
rekonstrukcija. Darbų pabaiga numatoma 2016-11-16.
Pradėti Kalgraužių g. sutvarkymo darbai.
Pažvyruota Perkūno g., Valteriškių g., šalia Valteriškių g. esančių
gatvių įvažiavimai, Vilimiškės kelias.

7
Dėl Kastyčio g. rekonstrukcijos pateiktas projektinis pasiūlymas
dėl projektų įtraukimo į Klaipėdos regiono bei valstybės planuojamų
projektų sąrašus, siekiant gauti Europos Sąjungos paramą. Projektas
įtrauktas į Klaipėdos regiono rezervinių projektų sąrašą.
Dėl Suvalkiečių g. rekonstrukcijos pateiktas projektinis pasiūlymas
dėl projektų įtraukimo į Klaipėdos regiono bei valstybės planuojamų
projektų sąrašus, siekiant gauti Europos Sąjungos paramą. Projektas
įtrauktas į Klaipėdos regiono rezervinių projektų sąrašą.
Mokyklos g. sutvarkytas elektros apšvietimas, Žuvėdrų g. ir kitose
Šventosios gatvėse suremontuota 16 lietaus vandens surinkimo šulinių.
Parengta viso Miško tako apšvietimo techninė dokumentacija.
2011 m. įrengti 25 šviestuvai. Projektas toliau įgyvendinamas 2012 m.
Sprendimu Nr. T2-245 apsispręsta dėl Palangos miesto transporto
organizavimo ir gatvių raudonųjų linijų specialiojo plano rengimo.
Šaligatvių sutvarkymas.
Atliktas 5 gatvių ar jų dalių asfaltbetonio ir šaligatvių dangos
paprastasis remontas (Mokyklos gatvės šaligatvio paprastojo remonto
darbai, Vytauto gatvės (nuo Kastyčio g iki Bangų g. rytinė pusė)
šaligatvių paprastojo remonto darbai, dviračių tako (nuo Ganyklų g. iki
Klaipėdos pl. asfaltbetonio dangos ir apšvietimo linijos antžeminės
dalies) paprastojo remonto darbai, pėsčiųjų tako (nuo Ganyklų g. iki
Klaipėdos pl.) paprastojo remonto darbai, pravažiavimo tarp Vasaros g.
5 ir Vasaros 9 paprastojo remonto darbai).
Sutvarkyti šaligatviai Plytų g., Bangų g. ir Klaipėdos pl.
sankryžoje, Taikos g., pravažiavimas iš Ganyklų g. š autobusų stotį.
Suremontuoti šaligatviai J. Janonio gatvėje (nuo Ganyklų gatvės iki
autobusų stoties), bei Plytų gatvėje (nuo Vasario 16-osios gatvės iki
tilto per Rąžę).
Lėšos Rąžei išvalyti.
Siekiant įgyvendinti projektą „Rąžės, Ošupio ir Žiogupio upių
Palangoje ekologinės būklės gerinimas“, pateikta paraiška ES
struktūrinių fondų papildomam finansavimui gauti.
Projektui
įgyvendinti papildomai gauta ES lėšų – 629 tūkst. litų. Už šias lėšas
2012 m. imtasi valyti Rąžės upės dugną bei tvarkyti jos krantus
atkarpoje nuo Klaipėdos plento iki upės žiočių.
Teritorijų planavimas.
Patvirtintas teritorijos tarp Kretingos g. bei Klaipėdos pl. sankryžos
ir Virbališkės tako detalusis planas (sprendimo Nr. T2-222).
Patvirtinta Šventosios gyvenvietės (B10 kvartalas) detaliojo plano
korektūra (sprendimo Nr. T2-311).
Parengti Vytauto g. 155, Vytauto g, 170 ir Šventosios jūrų uosto
atstatymo detalieji planai. Šiuo metu vyksta patikrinimas Valstybinėje
teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje.
Rengiamas teritorijos Kunigiškėse, miesto bendrajame plane
pažymėtos kaip K4 rajonas, detalusis planas.
Rengiamas teritorijos Bangų g. detalusis planas.
Sprendimu Nr. T2-314 pritarta teritorijos prie Vytauto g. 112 ir
gretimos teritorijos prie Jūratės gatvės, Palangoje, detaliojo plano
rengimui.
Patvirtintos 9 detaliųjų planų ir 1 specialiojo plano koncepcijos,
tarp jų–Dėl Plaušės teritorijos, palangos miesto bendrajame plane
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pažymėtos kaip P4 kvartalas, architektūrinės–urbanistinės ir inžinerinės
plėtros specialiojo plano koncepcija (Nr. T2-182).
Patvirtinti 33 detalieji planai.
Sprendimu Nr. T2-142 pritarta Pritarti P5, P4, P2 ir P3 rajonų
urbanistinio konteksto vertinimo analizei.
Sprendimu Nr. T2-308 pritarta Palangos miesto savivaldybės
teritorijos Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos
(monitoringo) 2008–2011 m. ataskaitai.
Geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo
organizavimas.
Tarybos sprendimu Nr. T2-22 patvirtintas Palangos miesto
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros
specialusis planas.
Pagal sutartį Nr. SŽ08-2011/11-R „Vandentiekio ir nuotekų
tinklų plėtra Palangos mieste (Vilimiškės, Nemirsetos, Kunigiškių,
Monciškės gyv. kv.)“ nuo 2011-05-26 iki 2012 05-26 buvo pakloti
vandentiekio ir butinio nuotakyno tinklai šiose gatvėse: Akacijų,
Hipodromo, Nemirsetos, Viržių, Kadagių, Kaštonų, Raudžio kalno,
Vilimiškės kelias, Klaipėdos pl., Vytauto, Ilgoji, Klevų, Valteriškės,
Užkanavės, Šarūno, Vaidilos, Vingio, Vaivorykštės g., Ošupio takas,
Paliepgirių kelias, Miško takas. Paklotų tinklų ilgis: vandentiekio–
10775 m., nuotakyno – 11354 m.
Vandens tiekimo infrastruktūroje atlikta remonto, turto atstatymo
darbų už 193 tūkst. litų (vandentiekio tinklų ir šulinių remontas
Kęstučio, Žvejų, Jūratės, Vytauto, Austėjos gatvėse), o buitinių
nuotekų tvarkymo infrastruktūroje–už 650 tūkst. litų (Kęstučio, Žvejų,
Jūratės, Vyturių gatvėse nuotekų tinklai, o nuotekų valymo
įrenginiuose, Austėjos g. bei nuotekų siurblinės Meilės al. pastatų
remontas).
Iš fizinių asmenų išpirkta 0,72 km vandentiekio ir 2,7 km buitinių
nuotekų tinklų. Viso už 255 tūkst. litų.
Per 2012 metus vandentiekio tinklų ilgis padidėjo 11,5 km (2012
m. gruodžio 31 d. yra 172,6 km.), o buitinių nuotekų tinklų ilgis
padidėjo 14 km. (2012 m. gruodžio 31 d. yra 192,8 km) ir padaugėjo
5 buitinių nuotekų perpumpavimo siurblinėmis. (2012 m. gruodžio 31
d. yra 19 siurblinių).
Pastatytos trys buitinių nuotekų perpumpavimo siurblinės.
Pradėtas buitinių nuotekų siurblinės Nr. 1 vidaus patalpų, Meilės
al. rekonstrukcijos projektas. Darbus numatoma užbaigti 2013-06-01,
darbų vertė – 0,5 mln. litų.
Viešosios tvarkos užtikrinimas.
Siekiant vasarą užtikrinti viešąją tvarką, sprendimu Nr. T2-150
apsispręsta dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Viešojo
saugumo tarnybai.
Pasirašyta sutartis su integruotų telekomunikacijų, IT ir televizijos
paslaugų teikėja TEO dėl vaizdo stebėjimo sistemos diegimo ir
duomenų perdavimo paslaugų teikimo. Trejų metų trukmės sutarties
vertė – 250 tūkst. litų. Mieste įrengta 15 didelės raiškos vaizdo
stebėjimo kamerų.
Sprendimu Nr. T2-302 patvirtintos statinių tinkamos priežiūros
taisyklės.
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Problematika
Daugelio Palangos daugiabučių namų būklė prasta, todėl būtina
renovacija.
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.
Esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms, blogėja žvyro
dangos gatvių būklė, tačiau dėl lėšų trūkumo nėra galimybės
išasfaltuoti gruntines ir žvyruotas gatves.
Daugiabučių namų kiemuose reikia tvarkyti asfaltbetonio dangą,
šaligatvius, apšvietimą.
Atnaujinti šaligatvius Šventojoje – Mokyklos g., Šventosios g.,
Vilites take.
Įrengti viešojo naudojimo konteinerinį tualetą Šventojoje.
Rekomendacijos

- Skatinti daugiabučių namų atnaujinimą panaudojant valstybės
paramą. Inicijuoti prasčiausios būklės daugiabučių gyvenamųjų namų
renovaciją.
- Įrengti gyvūnų vedžiojimo aikšteles Palangoje ir Šventojoje.
- Daugiabučių namų kiemuose reikia asfaltbetonio dangą,
šaligatvius, apšvietimą, įrengti automobilių stovėjimo vietas.
- Formuoti „aplinkai draugišką“ atliekų tvarkymo ir antrinio
panaudojimo sistemą.
- Baigti Kalgraužių g. remontą.
- Išplėsti automobilių stovėjimo vietų miesto gatvėse, daugiabučių
namų kiemuose skaičių.
- Ieškoti galimybių statyti daugiaaukštes automobilių stovėjimo
aikšteles.
- Skatinti daugiabučių namų bendrijų kūrimąsi.
- Įrengti biokuro katilines Palangoje ir Šventojoje.
- Baigti Kęstučio g. rekonstrukciją.
- Tęsti Jūratės g. rekonstrukciją.
- Baigti Kalgraužių g. remontą.
- Maironio g., Suvalkiečių g., gatvių techniniai projektai.

Palangos miesto
plėtros iki 2020
metų strateginio
plano prioritetas
Tikslai

III prioritetas. Kurorto patrauklumo didinimas

Veikla/ rezultatas

• Palankios sąlygos verslo ir turizmo paslaugų plėtrai.
• Patrauklus kurorto įvaizdis.
• Išplėtota rekreacinė ir turizmo infrastruktūra.
Sporto objektų statyba.
Spalio 22 d. su rangovais pasirašyta sutartis dėl sporto salės
statybos, spalio 25 d. pradėta daugiafunkcinio sporto komplekso
statyba. Gautas 7 mln. litų iš ES ir 1,149 mln. litų iš Valstybės
investicijų programos finansavimas.
Kultūros objektų statyba.
Pradėtas rengti Palangos vasaros koncertų salės rekonstrukcijos,
numatant multifunkcinio kultūros pastato, kurį sudaro kultūros
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centras, menų mokykla ir koncertų salė, techninis projektas. Pateiktas
projektinis pasiūlymas dėl projektų įtraukimo į Klaipėdos regiono bei
valstybės planuojamų projektų sąrašus, siekiant gauti Europos Sąjungos
paramą. Projektas įtrauktas į valstybės planuojamų projektų sąrašą.
Kurhauzo pastato atstatymas. Sprendimu Nr. T2-56 apsispręsta dėl
ilgalaikės banko paskolos paėmimo. Iš pasiskolintos sumos 400 tūkst.
litų numatyta Kurhauzui restauruoti.
Patvirtintas Palangos kurhauzo pastato (mūrinės dalies)
restauravimo – paveldo tvarkybos darbų projektas ir atlikti išoriniai
pastato restauravimo darbai.
2012 m. gegužės 31 d. pradėta Kurhauzo restauracija, 2012 m.
gruodžio 15 d. įvyko pirmojo restauracijos etapo užbaigtuvės.
2012 metų gruodžio mėnesį įrengtas Kurhauzo fasado apšvietimas.
Pateikta investicinių projektų paraiška Valstybės investicijų
programai finansavimui 2013 metais gauti „Kurhauzo pastato
Palangoje mūrinės dalies pritaikymas visuomenės poreikiams“.
Vykdytas vilos „Anapilis“ restauravimo ir pritaikymo kultūros
poreikiams projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros
paslaugų pirkimas.
Turizmo objektų statyba.
Europos standartus atitinkančio kempingo įrengimas. Siekiant
įgyvendinti projektą „Kempingo Nemirsetoje, Palangoje įrengimas“,
pateikta paraiška ES struktūrinių fondų finansavimui gauti. Gautas 4
mln. litų finansavimas. Parengtas Pajūrio kempingo Nemirsetoje
projektas, gautas statybos leidimas bei spalio 17 d. pradėti Palangos
kempingo Nemirsetoje, Palangoje, I etapo statybos darbai.
Paplūdimio infrastruktūros įrengimas.
Sprendimu Nr. T2-273 pritarta projektui „Pajūrio juostos
tvarkymo programos įgyvendinimas Palangos miesto savivaldybės
teritorijoje 2013 metais“.
500 m paplūdimio atkarpai ties Birutės parku suteikta Mėlynoji
vėliava.
Baigtas įgyvendinti jau trečiasis ES struktūrinių fondų
finansuojamas projektas, skirtas Baltijos jūros Lietuvos krantų apsaugai,
kurio vykdytojas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Palangos
miesto savivaldybė – projekto partneris. Projekto tikslas - sumažinti
Baltijos jūros kranto erozijos procesų poveikį, apsaugoti paplūdimio
kopagūbrį, išsaugoti ir sustiprinti Lietuvos pajūrio paplūdimius.
Įgyvendinant minėtą projektą 2011–2012 metais atvežta ir išpilta
beveik 424 tūkst. kubinių metrų smėlio.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Palangos miesto
savivaldybės administracijos lėšomis įgyvendintas krantotvarkos
projektas „Pajūrio juostos tvarkymo programos įgyvendinimas
Palangos miesto savivaldybės teritorijoje“. Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro įsakymu šiam projektui įgyvendinti skirta 230,70
tūkst. litų, Palangos miesto savivaldybė skyrė 100 tūkst. litų. Bendra
projekto vertė - 330,70 tūkst. litų. Projekto tikslas – pristabdyti
intensyvų Lietuvos Baltijos jūros kranto degradavimą pinant žabtvores,
kopas dengiant šakų klojiniais, įrengiant lentinius takus bei laiptus.
Projekto metu buvo parengta Palangos miesto savivaldybės teritorijos
tarp Birutės kalno ir gelbėjimo stoties bei kitų probleminių vietų
krantotvarkos programa, vadovaujantis ja kopagūbriui sutvirtinti buvo
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nupinta 7316 m žabtvorių, šakų klojiniais uždengta 5132 kv. m
jautriausių kopagūbrio vietų, pagaminta ir paklota 1845, 64 kv. m
medinių takų, suremontuota 191 kv. m paplūdimio laiptų dangos ir
348 m paplūdimio laiptų turėklų.
Miesto erdvių sutvarkymas.
Iki vasaros sezono pradžios įrengtas modernus Vaikų parkas
Šermukšnių g. – Naglio al. sankryžoje. Sumontuoti įrenginiai, įrengtos
komunikacijos, apšvietimas. Parko atidarymas įvyko 2012 m. birželio
16 d. Tęsiamas projekto „Palangos botanikos parko istorinės dalies
restauracija ir pritaikymas viešoms reikmėms“ įgyvendinimas.
Sprendimu Nr. T2-26 „Dėl pritarimo projektui“ pritarta projekto
„Palangos botanikos parko istorinės dalies restauracija ir pritaikymas
viešosioms reikmėms, II etapas“ įgyvendinimui. Siekiant įgyvendinti
projektą, pateikta paraiška ES struktūrinių fondų finansavimui gauti.
Skirtas 3 mln. litų finansavimas.
Kurorto įvaizdžio gerinimas.
Šventinis miesto apšvietimas. Miesto įvaizdžiui gerinti vykdytas
šventinis miesto puošimas „Palanga – Kalėdų šviesos miestas“. Įrengtas
naujas J. Basanavičiaus gatvės šventinis papuošimas.
Palangos miesto savivaldybės taryba 2012-05-31 sprendimu Nr.
T2-140 ,,Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi Palangos kurorto
viešąja infrastruktūra nuostatų patvirtinimo“ nustatė naują vietinę
rinkliavą, vadinamąjį ,,pagalvės mokestį“. 2012 m. birželio – gruodžio
mėnesiais deklaruota 575 000 Lt vietinės rinkliavos už naudojimąsi
Palangos kurorto viešąja infrastruktūra, iš jų juridiniai asmenys – 371
000 Lt, fiziniai – 204 000 Lt. Surinktas lėšas apsispręsta naudoti
kurorto infrastruktūrai tvarkyti, Palangos įvaizdžiui gerinti, projektui
„Palanga – Lietuvos kultūros sostinė“ iš dalies įgyvendinti, rinkodarai.
Sprendimu Nr. T2-324 pritarta asociacijos „Klaipėdos regionas“
projektui. Projekto rinkodaros veiklomis bei tam skirtomis lėšomis
siekiama užtikrinti tiesioginį susisiekimą (skrydžius) tarp Palangos oro
uosto ir aktualių krypčių (Londonas, Hamburgas), pristatyti Klaipėdos
regioną kaip turizmui ir verslui patrauklų regioną bei formuoti
teigiamą Klaipėdos regiono įvaizdį. Palangos miesto savivaldybės
strateginio veiklos plano 2013–2015 metų Ekonominės plėtros
programoje numatyta 150 tūkst. litų projekto bendrojo finansavimo
asignavimų.
Sprendimu Nr. T2-291 „Dėl draudimo rūkyti“ apsispręsta
uždrausti rūkyti Birutės parke, Mėlynosios vėliavos paplūdimyje,
Meilės alėjoje bei Vaikų parke ir jo prieigose.
Kultūros paveldas
2012 m. iš 111 Kultūros vertybių registre įregistruotų Palangos
kultūros paveldo objektų patikrinti 25, t. y. apie 23 proc. Paveldo
objektų būklės patikrinimo aktai ir kita aktuali informacija, susijusi su
kultūros paveldu, skelbiame Palangos miesto savivaldybės interneto
svetainėje (www.palanga.lt).
Sutvarkytas 1 nekilnojamojo kultūros paveldo objektas – užbaigti
Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios fasadų ir
stogo restauravimo darbai.
Pradėtas vykdyti vilos „Anapilis“ restauravimo ir pritaikymo
kultūros poreikiams projekto parengimo ir projekto vykdymo
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priežiūros paslaugų pirkimas.
Kultūriniai renginiai.
2012 m. kultūros įstaigos surengė apie 200 įvairių renginių
(valstybinės ir kalendorinės šventės, parodos ir kt.). Sulaukusi
didžiausio dalyvių ir žiūrovų skaičiaus buvo Kurorto šventė, „Palangos
Stinta 2012“, renginys, organizuojamas tarptautinei turizmo dienai
paminėti, „Palangos stalas 2012“, „Žvejų šventė“, Joninės.
Palanga jau antrus metus iš eilės įvardinta kaip Kalėdų šviesos
miestas, šiuo šventiniu laikotarpiu Palangoje vyko įvairiausių pramogų:
tradicija tampanti naujametinė karnavalo eisena, šokių pamokos, Elfų
mokyklėlė mažiesiems.
Palangos miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir A. Mončio
namuose-muziejuje organizuojamos parodos, seminarai, konferencijos,
naujų knygų pristatymai visada sulaukia savo lankytojų. Įsimintiniausi
praeitais metais organizuoti renginiai – „Muziejų naktis 2012“,
tarptautinis tapybos pleneras ir paroda „Mėlynasis vanduo“, parodos –
Eric Mutel fotografijų paroda „Latentinės šviesos“, Vidos Krištolaitytės
(Niujorkas) personalinė paroda, Sauliaus Ikamo akvarelių paroda ir
daugelis kitų. Tęsiant glaudų bendradarbiavimą su Bergeno miestu
(Vokietija), Bergeno muziejuje buvo eksponuojami A. Mončio eskizai,
mažosios skulptūros.
Palangos miesto kultūros įstaigų renginiai buvo viešinami
informaciniuose
internetiniuose
puslapiuose:
www.palanga.lt,
www.kurortas.lt, www.eb.lt .
Etninė kultūra.
Pagal Palangos miesto etninės kultūros plėtros 2011–2014 m.
programą įgyvendinta 13 priemonių: suorganizuoti 37 renginiai, 4
seminarai, Palangos miesto savivaldybės kultūros įstaigos įsigijo
materialiojo ilgalaikio turto, kuris užtikrins etninės kultūros vertybių
ilgalaikį išsaugojimą, pradėti darbai susiję su etninės kultūros garsinės
ir vaizdinės medžiagos susisteminimu, išleistas Palangą ir kultūrinį
turizmą propaguojantis DVD filmas „Jurginės Palangoje“. Leidinio
pristatymas – 2013 m. kovo 9 d. folklorinio ansamblio „Mėguva
jubiliejui skirtame renginyje. Skirta lėšų Tremties ir rezistencijos
muziejaus būklei gerinti.
Ryšiai su užsieniu.
Siekiant stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą 2012 m. dalyvauta
2 nacionalinėse 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“.
Surengti 5 oficialūs vizitai į užsienio miestus (įvyko Antano
Mončio namų-muziejaus parodos atidarymas Bergeno miesto
muziejuje, dalyvauta I-oje susigiminiavusių miestų Baltijos regatoje
Ustkoje, Černiachovsko miesto dienose, Bergeno miesto šventėje,
kurios metu centrinėje miesto aikštėje (paviljone) Palangos miesto
savivaldybės atstovai pristatė Palangos miesto savivaldybę, taip pat
įvyko Palangos miesto savivaldybės tarybos narių draugiškas vizitas į
Svetlogorską).
Surengtas 21 Lietuvos ir užsienio svečių priėmimas.
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Problematika
Palangoje trūksta baseinų ar kitų objektų, galinčių privilioti
turistus į Palangą ir ne kurortinio sezono metu, trūksta vaikų žaidimo
aikštelių.
Iš miesto centro neiškelta autobusų stotis, tad autobusai ne tik
sudaro transporto spūstis, bet ir teršia orą.
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. Reikėtų miesto gatvėse pažymėti
dviračiams skirtą juostą, atitinkamai koreguoti automobilių eismą ir jų
statymą. Mieste trūksta automobilių stovėjimo aikštelių.
Siekiant kurortą padaryti patrauklesnį svečiams, būtina ieškoti
galimybių gerinti susisiekimo, ypač oro transportu, infrastruktūrą.
Rekomendacijos

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

- Tinkamai įgyvendinti projektą „Palanga – Lietuvos kultūros
sostinė 2013“.
- Baigti koncertų salės pastato projektavimą bei pradėti statybos
darbus.
- Užbaigti Tremties ir rezistencijos muziejaus stogo remontą.
- Baigti Kurhauzo pastato (mūrinės dalies) restauravimo ir
pritaikymo darbus.
- Tęsti viešą ir privačią partnerystę, aktyviau įtraukti verslininkus,
privačius investuotojus į miestui aktualių projektų įgyvendinimo
procesą.
Parengti bei patvirtinti investicijų skatinimo priemones.
IV prioritetas. Miesto savivaldos gerinimas

• Efektyvus savivaldybės darbo organizavimas.
Savivaldybės administracijos pastato klausimas.
Sprendimu Nr. T2-48 pritarta pastato, esančio Vytauto g. 112,
perdavimui Palangos miesto savivaldybės administracijai.
Parengtas Nekilnojamojo turto kadastro objekto formavimo,
sujungiant poilsio paskirties pastatus ir paskirties keitimo į kitos
paskirties pastatą, Vytauto g. 112, Palangoje, patalpų išdėstymo planas.
Šiame pastate yra įsikūręs Viešosios tvarkos skyrius.
Savivaldybės veiklos gerinimas.
Savivaldybės administracijos veiklos kokybei gerinti bei sistemos
gyvybingumui užtikrinti iš 2007–2013 m. Europos Sąjungos
struktūrinės paramos baigtas vykdyti projektas ,,Kokybės vadybos
sistemos diegimas Palangos miesto savivaldybės administracijoje“,
kurio pagrindinis tikslas – siekiant užtikrinti efektyvią Administracijos
veiklą, nuolat gerinti veiklos rezultatus bei įdiegti kokybės vadybos
sistemą, atitinkančią standarto LST EN ISO9001:2008 ,,Kokybės
vadybos sistemos. Reikalavimai (ISO 9001:2008)“ reikalavimus.
Pagrindiniai projekto rezultatai: Administracijos direktoriaus įsakymais
patvirtinta Kokybės politika ir tikslai, Kokybės vadovas, paskirtas
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Administracijos atstovas kokybei, turintis užtikrinti sistemos
įgyvendinimą ir priežiūrą, nuolatinį jos rezultatyvumo gerinimą,
sudaryta 6 valstybės tarnautojų Kokybės vadybos sistemos vidaus
auditorių grupė, kuriems, vadovaujantis patvirtintais kokybės vadybos
sistemos dokumentais, pavesta atlikti kokybės vidaus auditą.
Architektūros ir teritorijų planavimo skyriui nupirktos 2 grafinės
kompiuterizuotos darbo vietos su programine įranga.
Viešosios tvarkos skyriuje įrengtos 6 kompiuterizuotos darbo
vietos ir skyriaus kompiuterinis tinklas sujungtas su pagrindiniu
pastatu.
Atnaujinamos Socialinės rūpybos, Biudžeto skyriaus, Buhalterijos
ir Ekonominės plėtros skyriaus programos „Parama“, „SPIS“,
„BiudžetasVS“, ,,MASIS“, „QPR“.
Administracijoje naudojamai kompiuterizuotų dokumentų
valdymo sistemai Kontora ir Palangos miesto savivaldybės tarybos ir
administracijos priimamų teisės aktų aktualizavimo, sutvarkymo ir
asmens duomenų nuasmeninimo bei patalpinimo interneto svetainės
dokumentų paieškos sistemoje nupirktos palaikymo paslaugos.
Tarybos posėdžių salėje įdiegtos 5 kompiuterizuotos darbo vietos
tarybos posėdžių pravedimui ir nuo 2012 m. kovo mėn. visi Tarybos
posėdžiai pravedami ir balsuojami naudojant kompiuterizuotą
balsavimo sistemą įdiegus ir paleidus e. demokratijos projekto Tarybos
posėdžio balsavimo sistemą pagal 2009 m. gruodžio 16 d. pasirašytą
partnerystės sutartį dėl dalyvavimo projekte ,,Elektroninės
demokratijos paslaugų piliečiams sukūrimas ir plėtra Klaipėdos regiono
savivaldybių administracijose“.
Nuolat kuriamas kompiuterinių duomenų archyvas, siekiant
užtikrinti gyventojų aptarnavimo kokybę bei spartesnį programinės
įrangos darbą.
Informacijos viešinimas.
Naudojant Tarybos posėdžių salės posėdžių įgarsinimo ir įrašymo į
kompiuterines laikmenas sistemą, įrašyti visi 2012 m. posėdžiai, įrašai
pateikti 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.
Nuolat atnaujinama informacija skiltyje „Naujienos“.
Problematika
Savivaldybės administracijos pastatai išsibarstę po visą miestą, dėl
to kenčia administravimo kokybė, didėja pastatų išlaikymo išlaidos,
nepatogumų patiria gyventojai. Todėl reikia pagal Savivaldybės
administracijos poreikius suprojektuoti bei suremontuoti naująjį
Savivaldybės pastatą.
Rekomendacijos

Pritaikyti naująjį Savivaldybės pastatą Savivaldybės administracijos
reikmėms bei perkelti į jį visus Savivaldybės administracijos skyrius.
Siekiant kokybiško savivaldybės darbo būtina atnaujinti
kompiuterinę ir programinę įrangą, nes nuo 2014 m. balandžio 8 d.
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„Microsoft“ nutraukia „Windows XP ir Office 2003“ programinių
įrangų palaikymą, o nuo 2012 m. spalio 4 dienos 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).

___________________________

PRITARTA
Palangos miesto savivaldybės tarybos
2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-135
3 punktu
PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
2012 M. VEIKLOS ATASKAITA
I. ĮVADAS
Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 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 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T2-151 1 punktu, 232 punktu, Palangos
miesto savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) veiklos nuostatų, patvirtintų Tarybos
2009 m. rugpjūčio 13 d. 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 (Konstitucijos ir įstatymų nustatytas (priskirtas) ir 22 valstybines
(valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas įgyvendinimą. Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatyme reglamentuotos savivaldybės funkcijos apima labai skirtingas viešojo
administravimo sritis, todėl jos įgyvendinamos per Administracijos kaip biudžetinės įstaigos
struktūrinius padalinius, didžioji jų dalis vykdoma integruotai įgyvendinant trejų metų strateginį
veiklos planą. Pagal Palangos miesto savivaldybės 2012–2014 m. strateginį veiklos planą buvo
parengtos ir įgyvendinamos 2012 metų programos (patvirtinta Tarybos 2012 m. kovo 1 d.
sprendimu Nr. T2-23 ). Detali informacija apie ilgalaikio ir vidutinės trukmės strateginių veiklos
planų vykdymą 2012 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.
Administracijos struktūrą sudarė Administracijos direktorius, 1 Administracijos
direktoriaus pavaduotojas, 22 struktūriniai ir 1 struktūrinis teritorinis padalinys – Šventosios
seniūnija (Administracijos filialas) bei 3 valstybės tarnautojai, nepriklausantys struktūriniams
padaliniams. Administracijai nustatytas didžiausias leistinas valstybės tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, pareigybių
skaičius – 106 (Tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimas Nr. T2-185), pagal Valstybinio
tarnautojų registro duomenis pareigybių skaičius Administracijoje 2012-12-31 – įsteigta ir
faktiškai užimtos – atitinkamai 106 ir 104 pareigybės.
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). Administracijos veiklos kokybei gerinti Kokybės
vadybos sistemos darbo grupė posėdyje apsvarstė ir įvertino Administracijos direktoriaus 2011 m.
kovo 22 d. įsakymu Nr. A1-221 patvirtintus Kokybės politiką ir tikslus (dalis jų įvertinti kaip
abstraktūs ir realiai neįgyvendinami, pvz., užtikrinti, kad ne mažiau kaip 50 proc. savivaldybės
remiamų projektų skatintų bendruomeniškumą arba tapti viena iš 5 savivaldybių, kuriose geriausia
gyventi, arba įrengti garbės lentą; kai kurie įvykdyti – parengti ir paskelbti administracinių
paslaugų aprašai, sudarytos galimybės elektroniniu būdu per ,,Verslo vartai“ gauti kai kuriuos
leidimus). Atsižvelgiant į rezultatus Administracijos direktoriaus įsakymais pakeista Kokybės
vadybos sistemos darbo grupės sudėtis, atnaujinti Administracijos kokybės politikos
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įsipareigojimai ir tikslai numatant perkelti visus padalinius ir tarnybas į vieną pastatą, taip
pagerinant ir darbo sąlygas, lankytojų aptarnavimą; iki 2015 m. sutvarkyti leidimų duomenų bazę
VšĮ „Versli Lietuva“ sistemoje; siekti užtikrinti savalaikį ir kokybišką visų dokumentų rengimą ir
pateikimą; iki 2014 m. sudaryti galimybę elektroniniu būdu gauti leidimus prekybai, reklamai,
renginiams organizuoti; sumažinti reikalaujamų dokumentų kiekį paslaugoms teikti peržiūrint
galiojančias tvarkas; gamybinių pasitarimų metu inicijuoti teigiamus atsiliepimus apie kitų skyrių
darbą; aukštesnės kvalifikacijos darbuotojai – aukštesnis lankytojų pasitenkinimo savivaldybės
darbu lygis.
Šioje Administracijos direktoriaus veiklos ataskaitoje trumpai apžvelgiama
Administracijos struktūrinių padalinių veikla, įgyvendinant Savivaldybės funkcijas pagal sritis, ir
jų pagrindiniai 2012 m. veiklos rezultatai.
II. FINANSAI
Vadovaudamasis teisės aktų nuostatomis ir strateginio planavimo principais
Administracijos direktorius administravo Savivaldybės tarybos Administracijai skirtus asignavimus
bei 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 5 valstybės tarnautojai, administravo Savivaldybės
iždo pajamas ir biudžeto asignavimus, valstybinės žemės nuomos mokestį, tvarkė Savivaldybės
vardu paimtų paskolų apskaitą, pagal sutartyse numatytus grafikus vykdė paskolų ir palūkanų
mokėjimą, teikė duomenis Suteiktos valstybės pagalbos registrui, parengė nustatytas biudžeto
vykdymo, iždo bei konsoliduotąsias finansines savivaldybės ataskaitas.
Savivaldybės 2012 m. biudžetas sudarytas ir laiku pateiktas tvirtinti Tarybai. Iš
Savivaldybės biudžeto finansuotos 25 biudžetinės įstaigos, iš kurių 16 – švietimo įstaigų, 3 –
kultūros įstaigos, 2 – socialinių paslaugų įstaigos, 2 – viešojo administravimo įstaigos, 2 – kitos
įstaigos.
Savivaldybės biudžeto pajamos. Savivaldybės 2012 m. biudžeto pajamų patvirtintas
planas sudarė 58957,4 tūkst. Lt, patikslintas – 60189,3 tūkst. Lt, gauta pajamų 62758,4 tūkst. Lt,
arba daugiau 2569,1 tūkst. Lt, lyginant su patikslintu pajamų planu. Savivaldybės 2012 m.
biudžeto pajamų planas įvykdytas 104,3 proc., pajamos didesnės 3236,9 tūkst. Lt arba 5,4 proc.
(dėl gautų atskirų rūšių viršplaninių pajamų), lyginant su 2011 m. Pajamos iš mokesčių ir
rinkliavų sudarė 35843,1 tūkst. Lt, valstybės dotacijos – 17894,7 tūkst. Lt, kitos pajamos –
6488,5 tūkst. Lt (atitinkamai 57,1; 28,5 ir 10,3 proc. visų pajamų).
Pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio nustatyta užduotis įvykdyta 103 proc., arba
gauta daugiau 600,8 tūkst. Lt (iš jų: gyventojų pajamų mokestis – 107,8 proc., gyventojų pajamų
mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti – 96,0 proc.). Sėkmingai įvykdyti
žemės mokesčio – 133,1 proc., nekilnojamojo turto mokesčio – 110,4 proc., paveldimo turto
mokesčio – 144,2 proc., valstybės rinkliavų – 116,1 proc., vietinių rinkliavų – 106,7 proc. planai.
Savivaldybė mažiau gavo tik prognozuotų įplaukų iš ilgalaikio materialiojo turto realizavimo
(50 proc. atskaitymų į savivaldybės biudžetą nuo lėšų už privatizuotą valstybinę žemę miesto
teritorijoje), plano įvykdymas sudaro 91,7 proc. bei neįvykdytas biudžetinių įstaigų gaunamų
pajamų planas – 97,5 proc.
Savivaldybės administruojamo nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio
vidaus vandenų fondo vandens telkinius 2012 m. surinkta 3000,7 tūkst. Lt, mokesčio planas
įvykdytas 112,4 proc. Lyginant su 2011 m., įplaukos didesnės 104,7 tūkst. Lt arba 3,6 proc. Šio
mokesčio nepriemoka (įskaitant priskaičiuotus delspinigius) Savivaldybės biudžetui 2013-01-01
sudarė 2665,7 tūkst. Lt, iš jų juridinių asmenų – 2248,1 tūkst. Lt, fizinių asmenų – 417,6 tūkst.
Lt. Išsiųsti 297 priminimai skolininkams ir 50 suderinimo aktų, parengti ir pateikti skolininkų
sąrašai Juridiniam ir personalo skyriui dėl išieškojimo vykdymo teismine tvarka. Mokesčio skolos
išieškojimui 2012 m. parengta 96 ieškiniai teismui 1099,6 tūkst. Lt sumai, iš jų: išieškota –
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315,5 tūkst. Lt, vyksta teisminiai ginčai – 135,9 tūkst. Lt, sudarytos taikos sutartys (mokėjimui
dalimis) – 37,1 tūkst. Lt, likusi skolos suma perduota antstoliams atlikti išieškojimą.
Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų 2012 m. gauta 17894,7 tūkst. Lt,
trumpalaikės paskolos nebuvo gauta. Dotacijų lėšos panaudotos: mokinio krepšelio finansuoti –
11061,3 tūkst. Lt, valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti –
5398,1 tūkst. Lt, valstybės investiciniams projektams (miesto sporto salės statybai) vykdyti –
1149 tūkst. Lt, apskričių perduotoms įstaigoms (Palangos sanatorinei mokyklai) išlaikyti –
275,8 tūkst. Lt. Savivaldybė į valstybės biudžetą iki 2013-01-10 grąžino 210,8 tūkst. Lt
nepanaudotų pagal tikslinę paskirtį skirtų valstybės lėšų.
Savivaldybės tarybos sprendimais juridiniams ir fiziniams asmenims 2012 m. buvo
suteikta atskirų mokesčių lengvatų iš viso už 635,9 tūkst. Lt (2011 m. – 444,1 tūkst. Lt, 2010 m.
– 851,7 tūkst. Lt).
Savivaldybės paimtų ilgalaikių paskolų lėšos panaudotos kultūrai (Palangos Kurhauzo
renovacijai) – 400 tūkst. Lt, švietimui („Baltijos“ pagrindinei mokyklai rekonstruoti) –
252,8 tūkst. Lt, ekonomikai (Botanikos parkui, Meilės alėjai, miesto gatvėms rekonstruoti) –
680,5 tūkst. Lt.
Savivaldybės biudžeto asignavimai. Savivaldybės biudžeto 2012 m. asignavimų
patvirtintas planas – 59352,5 tūkst. Lt, patikslintas – 63463,9 tūkst. Lt, faktiškai panaudota
asignavimų 60258,3 tūkst. Lt, arba 95,0 proc., iš jų pagal valstybės funkcijas: ekonomikai –
8754 tūkst. Lt, aplinkos apsaugai ir komunaliniam ūkiui – 5682,8 tūkst. Lt, sveikatos ir socialinei
apsaugai – 6903,6 tūkst. Lt, poilsiui ir kultūrai – 4924,4 tūkst. Lt, švietimui – 24297,5 tūkst. Lt,
bendroms valstybės paslaugoms – 9575,2 tūkst. Lt (iš jų grąžinta Finansų ministerijai nustatyta
bendrosios dotacijos kompensacija 1775 tūkst. Lt), viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai –
120,8 tūkst. Lt. Daugiausia asignavimų kaip ir ankstesniais metais skirta miesto švietimo įstaigoms
išlaikyti – 40,3 proc. visų asignavimų sumos, o vienam miesto gyventojui iš viso teko 3545 Lt
biudžeto asignavimų (2011 m. – 3523 Lt). Savivaldybės biudžeto išlaidas sudarė darbo užmokestis
– 20581,8 tūkst. Lt (iš jų pedagogų darbo užmokestis – 8158,4 tūkst. Lt), arba 34,2 proc. visų
asignavimų sumos, socialinio draudimo įmokos – 6392,2 tūkst. Lt, prekės ir paslaugos –
18225,6 tūkst. Lt (iš jų miesto tvarkymas – 9470,6 tūkst. Lt, komunalinės paslaugos –
2304,8 tūkst. Lt, mityba – 1192,1 tūkst. Lt, ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas –
933,9 tūkst. Lt, ryšių paslaugos – 265,9 tūkst. Lt, transporto išlaikymas – 169 tūkst. Lt,
kvalifikacijos kėlimas – 75 tūkst. Lt), socialinės išmokos ir pašalpos – 5347 tūkst. Lt, banko
paskolų grąžinimas – 1808,7 tūkst. Lt, palūkanų mokėjimas – 278,8 tūkst. Lt, ilgalaikio
materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas – 4266,5 tūkst. Lt.
Mokėtinas biudžeto lėšų likutis (kreditinis įsiskolinimas) 2012-12-31 sudarė
10848,6 tūkst. Lt (2011-12-31 – 533,2 tūkst. Lt), iš jų už prekes ir paslaugas – 571,3 tūkst. Lt (iš
jų už komunalinių atliekų tvarkymą – 297,8 tūkst. Lt, komunalines paslaugas – 239,6 tūkst. Lt),
socialines išmokas – 511,3 tūkst. Lt, sandorius dėl materialiojo turto ir finansinių įsipareigojimų
vykdymą – 9685,1 tūkst. Lt. Įsiskolinimo žymų padidėjimą, lyginant su metų pradžia, sąlygojo tai,
kad buvo parodytas 8909,8 tūkst. Lt įsiskolinimo likutis finansinėms įstaigoms už paimtas
paskolas. Perskaičiuotas kreditinis įsiskolinimas, atėmus įsiskolinimus, ne ilgesnius kaip 45 dienos,
sudarė 681,7 tūkst. Lt (iš jų už ilgalaikio materialiojo turto kūrimą – Meilės alėjos rekonstravimas
– 662 tūkst. Lt). Gautinų lėšų likutis (debetinis įsiskolinimas) sudarė 1244,3 tūkst. Lt, iš jų
asmenų, neatsiskaičiusių 2010–2012 m. už komunalinių atliekų tvarkymą –1051,3 tūkst. Lt.
Savivaldybės vardu 2012 m. buvo paimta 2952 tūkst. Lt ilgalaikė banko paskola
„Baltijos“ pagrindinei mokyklai, Palangos Kurhauzui, Vasaros koncertų salei, Meilės alėjai,
Kęstučio gatvei rekonstruoti, Administracijos pastatui remontuoti, Palangos kempingo statybai.
Savivaldybės skolinimosi limitai neviršyti, bendras negrąžintų paskolų likutis 2012-12-31 sudarė
8909,8 tūkst. Lt (2010-01-01, 2011-01-01, 2012-01-01
– atitinkamai 7414,9; 8022 ir
9365,2 tūkst. Lt). Savivaldybės taryba prisiėmė įsipareigojimus suteikdama garantiją 3500 tūkst. Lt
UAB „Palangos šilumos tinklai“ investiciniam projektui (biokuro katilams įrengti miesto
katilinėse dėl centralizuoto šilumos tiekimo) įgyvendinti.
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Palangos miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos 2012 m. buvo finansuojamos laiku.
Palangos miesto savivaldybės biudžeto vykdymo 2012 m. ataskaitų rinkinys nustatytais terminais
bus pateiktas tvirtinti Tarybai.
Valstybės pagalbos teikimas. Savivaldybės biudžeto sąskaita 2012 m. suteikta 11
ūkio subjektų valstybės pagalba už 242,2 tūkst. Lt (2011 m. – atitinkamai 13 ir 352,3 tūkst. Lt,
2010 m. – atitinkamai 13 ir 543,9), iš jų 6 – atidėtas mokesčių mokėjimas už 178,1 tūkst. Lt, 5 –
atleisti nuo mokesčių sumokėjimo (arba sumažintas mokesčių dydis) už 64,2 tūkst. Lt.
III. MIESTO PLĖTRA, ĮVAIZDIS IR PLANAVIMAS
Miesto strateginį planavimą ir plėtrą koordinuoja Ekonominės plėtros skyrius,
kuriame dirbo 4 valstybės tarnautojai. 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 dvylika 2012 m. programų, vykdytas jų monitoringas, įvyko 3 Strateginės plėtros
tarybos ir 3 Strateginio planavimo grupės posėdžiai (2011 m. iš viso 11). Parengta ir Tarybos
sprendimu patvirtinta Palangos miesto savivaldybės 2011 metų strateginio veiklos bei plėtros
planų įgyvendinimo ataskaita. Parengti ir Tarybos sprendimu patvirtinti Palangos miesto
savivaldybės 2013–2015 m. planavimo metmenys. Parengtas 2013–2015 metų strateginio veiklos
plano projektas (2013–2015 metų strateginis veiklos planas patvirtintas Tarybos 2013-01-31
sprendimu Nr. T2-2).
2012 m. Ekonominės plėtros skyriaus darbuotojai kartu su Kultūros centro ir Kultūros
skyriaus specialistais parengė Kurhauzo (mūrinės dalies) restauracijos investicinį projektą bei pateikė 4
investicinių projektų paraiškas Valstybės investicijų programai finansavimui 2013 metais gauti
(Palangos Vlado Jurgučio vidurinės mokyklos pastatų rekonstrukcija – skirta 500 tūkst. Lt,
Universalios sporto salės Sporto g. 3, Palangoje, statyba – skirta 4 mln. Lt, Kurhauzo pastato
Palangoje mūrinės dalies pritaikymas visuomenės poreikiams – skirta 257 tūkst. Lt, VšĮ Palangos
pirminės asmens sveikatos priežiūros centro atnaujinimas – finansavimas neskirtas), 7 projektiniai
pasiūlymai dėl projektų įtraukimo į Klaipėdos regiono bei valstybės planuojamų projektų sąrašus,
siekiant gauti Europos Sąjungos paramą (projektai ,,Palangos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ pastato
atnaujinimas“, ,,Palangos lopšelio-darželio ,,Žilvinas“ patalpų ir įrangos atnaujinimas“, ,,Palangos
Stasio Vainiūno meno mokyklos pastato atnaujinimas“ įtraukti į Klaipėdos regiono planuojamų
projektų sąrašą, projektai ,,Kastyčio gatvės rekonstrukcija Palangoje“ ir ,,Palangos miesto
Suvalkiečių gatvės rekonstrukcija“ įtraukti į Klaipėdos regiono rezervinių projektų sąrašą,
projektas ,,Vasaros koncertų salės Vytauto g. 43, Palangoje, rekonstravimas, numatant
multifunkcinio kultūros pastato įrengimą“ įtrauktas į valstybės planuojamų projektų sąrašą,
„Kempingo Nemirsetoje, Palangoje įrengimas, II etapas“ – į sąrašą neįtrauktas) ir 6 projektų
paraiškos ES struktūrinių fondų finansavimui gauti („Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“
pastato atnaujinimas“, „Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ patalpų ir įrangos atnaujinimas“,
„Kempingo Nemirsetoje, Palangoje įrengimas“, „Palangos Botanikos parko istorinės dalies
restauracija ir pritaikymas viešosioms reikmėms, II etapas“ ir „Sveikatingumo ir aktyvaus poilsio
tako „Labrytys“ pratęsimas ir aktyvaus poilsio zonų įrengimas Palangos miesto savivaldybėje“ ir
„Rąžės, Ošupio ir Žiogupio upių Palangoje ekologinės būklės gerinimas“ paraiška dėl projekto
papildomo finansavimo).
Koordinuota ar administruota 12 projektų (2011 m. – 14): „Palangos botanikos parko
istorinės dalies restauracija ir pritaikymas viešoms reikmėms“, „Palangos miesto globos namų
modernizavimas“, „Palangos miesto Kęstučio gatvės rekonstrukcija“, „Rąžės, Ošupio ir Žiogupio
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upių Palangoje ekologinės būklės gerinimas“, ,,Socialinių paslaugų plėtra ir veiklos sąlygų
gerinimas Palangos miesto socialinių paslaugų tarnyboje“, „Palangos miesto savivaldybės
specialiųjų ir detaliųjų planų parengimas“; 2012 m. pasirašytos finansavimo-administravimo
sutartys projektams „Kempingo Nemirsetoje, Palangoje įrengimas“, „Palangos Botanikos parko
istorinės dalies restauracija ir pritaikymas viešosioms reikmėms, II etapas“, LT-PL-RU programos
skirtas finansavimas projektui ,,Baltijos turistų žaidynės turizmo potencialo plėtra Baltijos
regione“; 2012 m. užbaigti projektų darbai (LVPA dar nepatvirtinti) – „Palangos „Baltijos“
pagrindinės mokyklos pastato Palangoje, Sodų g. 50, rekonstravimas“, „Dviračių turizmo plėtra
Palangos miesto savivaldybėje, rekonstruojant Meilės alėją“; 2012 m. pradėtas ir užbaigtas
projektas „Palangos lopšelio-darželio ,,Žilvinas“ pastato atnaujinimas“. Pateiktos 9 ataskaitos
(teikiamos 5 metus po projekto užbaigimo).
Dalyvauta Klaipėdos regiono turizmo tarybos veikloje (svarstyta bendra Vakarų Lietuvos
(Klaipėdos regiono) turizmo strategija, klausimai dėl Palangos oro uosto skrydžių populiarinimo,
naujų pigių avialinijų pritraukimo ir kt., išleisti bendri leidiniai, pristatantys turizmo galimybes
regione, koordinuotas regiono turizmo informacijos centrų dalyvavimas tarptautinėse turizmo
parodose), rengiant „Vakarų kranto“ galimybių studiją (tikslas – parengti tikslingą ir ekonomiškai
pagrįstą Klaipėdos regiono bevariklio, lengvojo, viešojo ir vandens transporto sistemos
optimizavimo ir plėtros koncepciją), kaip ir 2011 m.
Dalyvauta viešbučių ir motelių klasifikavimo komisijos ir Nacionalinio konferencijų
biuro veikloje (miesto kaip ir visos Lietuvos viešbučiai klasifikuojami pagal Valstybinio turizmo
departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu nustatytus reikalavimus). Dalyvauta
Klaipėdos regiono savivaldybių ir turizmo informacijos centrų specialistų kūrybinėse dirbtuvėse,
kuriose generuojamos idėjos, analizuojami ir plėtojami geriausi pasiūlymai, ieškant kuo pigesnių ir
efektyvesnių Klaipėdos regiono turizmo rinkodaros priemonių.
Organizuotas Jungtinių tautų Pasaulio turizmo organizacijos (PTO) mokymų
Lietuvos savivaldybių turizmo specialistams, Turizmo informacijos centrų ir verslo atstovams
pirmas etapas Palangoje (iš viso 3 etapai; 70 dalyvių; lektoriai – Pasaulio turizmo organizacijos
ekspertai).
Koordinuota VšĮ Palangos turizmo informacijos centras, kurioje per 2012 m.
apsilankė 61628 turistai (2011 m. – 55886), centro interneto svetainėje per 2012 m. užfiksuota
150492 apsilankymų (2011 m. – 111212), 996725 puslapio rodiniai (2011 m. – 712098), išleisti 7
rūšių informaciniai leidiniai bendru 45,3 tūkst. egz. tiražu (2011 m. atitinkamai – 6 ir 61),
suorganizuoti informaciniai turai Rusijos, Ukrainos, Latvijos turo operatorių ir žurnalistų
delegacijoms, Palangos kurortas pristatytas tarptautinėse turizmo verslo parodose – „Reiseliv'12“,
Osle, Norvegijoje, „Balttour'12“, Rygoje, Latvijoje, „Vivattur'12“, Vilniuje, „Leisure'12“, Minske,
Baltarusijoje, „TUR‘12“, Gioteborge, Švedijoje, „Jantur'12“, Kaliningrade, Rusijos Federacijoje,
„MITF'12“, Maskvoje, Rusijos Federacijoje, „LATO'12“, Varšuvoje, Lenkijoje, „Vakarų Lietuvos
verslo pasiekimų parodoje“, Klaipėdoje. Centras organizavo verslo misijas Maskvoje (2 kartus),
Minske, Osle.
Siekiant padidinti veiklos valdymo efektyvumą, strateginio planavimo bei
programinio biudžeto formavimo proceso operatyvumą 2011 m. Savivaldybėje įdiegta veiklos
valdymo ir procesų optimizavimo sistema. 2012 m. veiklos programų planavimas, įgyvendinimas
bei stebėsena buvo vykdoma naudojant įdiegtą IT įrankį. Įdiegus finansinės apskaitos programos
„Biudžetas“ atnaujinimus iškilo poreikis atkurti buvusias ryšių sąsajas su veiklos valdymo ir
procesų optimizavimo sistemos įrankiu, todėl gali vėluoti 2012 m. strateginio veiklos plano
įgyvendinimo plano įgyvendinimo ataskaitos parengimas.
Miesto teritorinį planavimą ir urbanistinę plėtrą koordinavo Architektūros ir teritorijų
planavimo skyrius, kuriame vyko darbuotojų kaita, dirbo nuo 4 iki 7 valstybės tarnautojų ir nuo
gruodžio mėn. 1 darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2012 m. išduota 180 specialiųjų architektūrinių reikalavimų statiniams (2011 m. –
144). Nuolatinėje statybos komisijoje derinta 90 detaliųjų ir specialiųjų planų, svarstyti 5
Savivaldybei svarbių objektų detalieji ir specialieji planai (Šventosios gyvenvietės, Palangos miesto
bendrajame plane pažymėtos kaip B10 kvartalas, detaliojo plano korektūra, teritorijos tarp
Kretingos g. bei Klaipėdos pl. sankryžos ir Virbališkės tako, Palangoje, detalusis planas, Palangos
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miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas, Šventosios
jūrų uosto detalusis planas, žemės sklypo Vytauto g. 155, Palangoje, detalusis planas).
2012 m. išduoti 69 (2011 m. – 63) sąlygų sąvadai detaliojo ir specialiojo teritorijų
planavimo dokumentams rengti, 75 (2011 m. – 62) sąlygos teritorijų planavimo dokumentams
rengti (iš jų specialiesiems planams – Palangos miesto transporto organizavimo ir gatvių
raudonųjų linijų, Virbališkės ir Medvalakio teritorijų architektūrinės-urbanistinės ir inžinerinės
plėtros, Palangos miesto vizualinės informacijos ir išorinės reklamos specialiojo plano rengimui;
laikinų statinių ir prekybos įrenginių vietų išdėstymo specialiojo plano Palangos mieste rengimui),
11 (2011 m. – 35) leidimų rengti žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo planavimo
dokumentui (9 tokie planai suderinti ir patvirtinti; 2011 m. – 10). Tarybos sprendimu patvirtinti
33 detalieji planai (2011 m. – 41), Savivaldybės interneto svetainėje paskelbta apie 171 pradėtus
rengti ir parengtus teritorijų planavimo dokumentus (2011 m. – 147).
2012 m. suderinti ir peržiūrėti 183 inžinerinių tinklų planai, 45 teritorijų planavimo
dokumentai. Pastarieji įregistruoti ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo savivaldybės
lygmens teritorijų planavimo dokumentų registre. Suteikta (pakeista) 1114 numerių pastatams,
patalpoms, butams bei žemės sklypams (2011 m. – 767). Suderinta ir peržiūrėta 60 prašymų dėl
reklamos ir 446 dėl laikinų statinių (įrenginių).
Vykdant Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo monitoringą (stebėseną) parengta
ir Tarybos sprendimu patvirtinta Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos
(monitoringo) 2008–2011 m. ataskaita. Šiuo metu Savivaldybės teritorijoje yra suplanuota apie 36
proc., nesuplanuota apie 21 proc., apie 43 proc. užima valstybinės reikšmės miškai (vyksta jų
inventorizacija), vandenys ir vandens telkiniai.
Skyriaus specialistai parengė Nekilnojamojo turto kadastro objekto formavimo,
sujungiant poilsio paskirties pastatus ir paskirties keitimo į kitos paskirties pastatą, Vytauto g. 112,
Palangoje, nevykdant statybos darbų, projektą, Skersgatvio D(2-3) tarp Taikos g. ir Sodų g.
paprastojo remonto, įrengiant gerbūvio elementus, projektą; Palangos miesto lopšelio-darželio
„Ąžuoliukas“ Plytų g. 35, Palangoje, pastato langų ir durų atnaujinimo (modernizavimo) projektą,
Palangos miesto lopšelio-darželio „Žilvinas“ Sodų g. 63, Palangoje, vidaus patalpų remonto
(modernizavimo) projektą.
Skyrius ataskaitiniu laikotarpiu toliau vykdė žemės reformos darbus, kurie dar
nebaigti. 2012 m. Tarybos sprendimu patvirtinta Šventosios gyvenvietės, Palangos miesto
bendrajame plane pažymėtos kaip B10 kvartalas, detaliojo plano korektūra, kuriuo suformuota 110
sklypų nuosavybės teisėms grąžinti. Kad būtų galima užbaigti žemės reformą būtina suplanuoti dar
žemės sklypų, todėl šiuo metu vyksta tolimesnis detaliųjų planų rengimas, pasirašyta teritorijos
Kunigiškėse, Palangoje, detaliojo plano rengimo paslaugų sutartis.
IV. MIESTO ŪKIS, STATYBOS IR TURTO VALDYMAS
Miesto ūkio ir turto valdymo, socialinio būsto klausimais rūpinosi Ūkio ir turto
skyrius, kuriame dirbo 6 valstybės tarnautojai.
Koordinuojant darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimą Tarybos sprendimu
patvirtinta Savivaldybės 2012 m. viešųjų darbų programa, organizuotas konkursas viešųjų darbų
programoje numatytiems darbams atlikti. Atrinktos 8 įmonės, organizavusios viešuosius darbus
(planuota įdarbinti 205 bedarbius, vidutinė darbų trukmė 2 mėn., faktiškai įdarbinti 229 bedarbiai,
vidutinė darbų trukmė 1,8 mėn.). Viešuosius darbus dirbo 80 ilgalaikių bedarbių (2011 m. – 129),
112 bedarbių virš 50 metų amžiaus, 9 neįgalumą turintys bedarbiai.
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.
Vadovaujantis 2011 m. Tarybos sprendimu patvirtintu Palangos miesto savivaldybės
teritorijoje esančių butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus
atrinkimo tvarkos aprašu 13 daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojai patys pasirinko
administratorių, 1 gyvenamasis namas atsisakė administratoriaus paslaugų (sudaryta jungtinės
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veiklos sutartis). Administracija kaip partneris – stebėtojas nuo 2010 metų dalyvauja 7 BP
projekte ,,Gyvenimo kokybės gerinimas Europos Sąjungoje vystant darnius CO2 neutralius EKOmiestus“ (iš viso 25 partneriai iš Danijos, Lietuvos, Belgijos ir Švedijos). Įgyvendinant šį projektą
projekto vietinio koordinatoriaus – UAB ,,COWI Lietuva“ ekspertai parengė Palangos miesto
energijos vartojimo efektyvumo didinimo programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą, pagal
kurį 2012 m. skyrius organizavo atranką 5 daugiabučių namų energiniams auditams atlikti. Tačiau
sustabdžius projekto finansavimą, auditai 2012 m. nebuvo parengti. Auditų parengimas bus
tęsiamas, jeigu bus išspręstos partnerių projekto įgyvendinimo problemos ir bus atnaujintas
CONCERTO programos finansavimas.
Palangos miesto teritorijos tvarkymas ir priežiūra vykdoma įgyvendinant 2011-09-22
paslaugų teikimo sutartį Nr. 69-PS tarp Administracijos ir UAB „Palangos komunalinis ūkis“
(2012-03-29 papildomas susitarimas Nr. 24-PS, 2012-06-29 papildomas susitarimas Nr. 49-PS,
2012-11-13 papildomas susitarimas Nr. 77-PS, 2012-12-21 papildomas susitarimas Nr. 95-PS).
Paslaugos teikiamos pagal Tarybos 2011-09-08 sprendimu Nr. T2-152 patvirtintus ir per 2012
metus 3 kartus papildytus Palangos miesto teritorijų tvarkymo ir priežiūros paslaugų įkainius.
Atliekų tvarkymas Savivaldybės teritorijoje organizuojamas, siekiant įgyvendinti
Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane bei Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo plane
numatytas užduotis. Pasikeitus atliekų tvarkymą reglamentuojantiems teisės aktams Tarybos
sprendimu patvirtintos naujos Palangos miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės, tokiu
būdu sudarant tinkamas teisines prielaidas visuotinai ir kokybiškai komunalinių atliekų tvarkymo
paslaugai ir sureguliuojant praktikoje kilusias problemas dėl atliekų vežėjų, atliekų turėtojų teisių
ir pareigų reglamentavimo, Savivaldybės pareigų bei atliekų tvarkymo organizavimo sistemos
Savivaldybėje. Pradėtas rengti Palangos miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo planas
2013-2020 m., kurio tikslas – nustatyti komunalinių atliekų tvarkymo sistemų organizavimo
priemones, užtikrinsiančias aplinkosaugos, techninius-ekonominius ir higienos reikalavimus
atitinkančios viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos pasiūlą visiems Savivaldybės
teritorijoje esantiems asmenims (terminas – 2013-07-31).
Ieškant efektyviausių atliekų tvarkymo būdų pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su
Kauno technologijos universiteto Aplinkos inžinerijos institutu ir VšĮ „Aplinkos vadybos ir audito
institutu“, pagal kurią 2012 m. parengta galimybių studija „Biologiškai skaidžių atliekų (BSA)
tvarkymo sistemos vystymas Palangos miesto savivaldybėje“ (išanalizuota esama Palangos miesto
atliekų tvarkymo sistema, aptarti plačiausiai naudojami dumblo tvarkymo būdai bei kitų
biologiškai sklaidžių atliekų tvarkymo būdai). Parengta biologiškai sklaidžių atliekų tvarkymo
Savivaldybėje vizija bei galimybių įvykdomumo analizė.
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. 2012 m. iš
Palangos miesto teritorijos buvo surinkta ir tinkamai sutvarkyta 11050,37 tonos mišrių
komunalinių atliekų, 798,35 tonos stambiagabaričių atliekų ir 2395,49 biologiškai sklaidžių
atliekų. Siekiant mažinti mišrių komunalinių atliekų kiekius 2012 m. Palangos miesto
gyventojams buvo pasiūlyti nemokami 1822 kompostavimo konteineriai.
Siekiant užtikrinti kuo didesnį gaminių ir pakuočių atliekų surinkimą, perdirbimą ir
antrinių žaliavų naudojimą pagal Tarybos 2009 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. T2-129 patvirtintą
antrinių žaliavų konteinerių aikštelių išdėstymo schemą 2012-01-01 buvo įrengtos 83 antrinių
žaliavų surinkimo aikštelės, iš kurių 2012 m. UAB „Palangos komunalinis ūkis“ surinko ir išvežė
52 tonas stiklo, 18,5 tonų popieriaus ir kartono bei 8,3 tonas plastiko pakuotės atliekų. Ieškant
kitų finansavimo šaltinių 2013 m. atliekų tvarkymo srityje pateiktos 4 paraiškos finansavimui iš
valstybės biudžeto ir Aplinkos apsaugos rėmimo programos gauti (2013 m. skirta 10,2 tūkst. Lt
padangų atliekoms iš miesto išvežti).
2012 m. baigtas įgyvendinti jau trečiasis ES struktūrinių fondų finansuojamas
projektas, skirtas Baltijos jūros Lietuvos krantų apsaugai, kurio vykdytojas Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerija (Savivaldybė – projekto partneris). 2012 m. nuo Birutės kalno iki Rąžės
upelio, Palangos miesto centriniuose paplūdimiuose buvo atvežta ir paskleista 292 tūkst. kubinių
metrų smėlio, šiauriniame nuo Palangos tilto kranto ruože – 64 tūkst. kubinių metrų, pietiniame
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nuo Palangos tilto kranto ruože – 228 tūkst. kubinių metrų. Išpiltas smėlis tapo kopų užtvara nuo
audrų.
2012 m. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Administracijos lėšomis buvo
įgyvendintas dar vienas krantotvarkos projektas – „Pajūrio juostos tvarkymo programos
įgyvendinimas Palangos miesto savivaldybės teritorijoje“ (bendra projekto vertė 330,7 tūkst. Lt).
Įgyvendinant projektą parengta ir Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta Savivaldybės
teritorijos tarp Birutės kalno ir gelbėjimo stoties bei kitų probleminių vietų krantotvarkos
programa, vykdyta programos įgyvendinimo priežiūra, kopagūbriui sutvirtinti buvo nupinta 7316
m žabtvorių, šakų klojiniais uždengta 5132 kv. m jautriausių kopagūbrio vietų, pagaminta ir
paklota 1845, 64 kv. m medinių takų, suremontuota 191 kv. m paplūdimio laiptų dangos ir 348 m
paplūdimio laiptų turėklų. Siekiant užtikrinti kasmetinę kopagūbrio priežiūrą visoje miesto
rekreacinėje zonoje parengta paraiška Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšomis
finansuojamam projektui – „Pajūrio juostos tvarkymo programos įgyvendinimas Palangos miesto
savivaldybės teritorijoje 2013 metais“.
Tarybos 2012-03-29 sprendimu Nr. T2-65 (pakeista 2012-11-29 Tarybos sprendimu
Nr. T2-296) patvirtintas Palangos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios
programos 2012 m. priemonių planas. 2012 m. iš miesto pajūrio buvo surinkta bei perduota tokias
atliekas tvarkančioms įmonėms 55 tonos dumblių, likviduoti 2012 m. liepos mėn. kilusios audros
padariniai (nupjauti vėtros išversti, nulaužti medžiai, pašalintos nulūžusios šakos), įsigytas ir
Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Palangos priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai
dešimčiai metų patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo perduotas motorinis pjūklas,
skirtas avarijų padariniams (nulaužtiems, išverstiems medžiams) likviduoti, finansuotas miesto
bendrosiose teritorijose esančių pavojingų, nudžiūvusių 50 medžių nupjovimas, nupirkta 60
miltuotojų šermukšnių ir 14 didžialapių liepų sodinukų (pasodinti Virbališkės take ir Vytauto
gatvėje), ištisus metus vykdoma sužeistų, nusilpusių laikinių gyvūnų sugavimo, paėmimo bei
utilizavimo paslauga (suteikta paslaugų už 4,7 tūkst. Lt).
Vykdant savivaldybės teritorijoje esančių želdynų, želdinių apsaugą ir tvarkymą 2012 m.
organizuotas Savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos darbas, parengti,
suderinti ir įstatymų nustatyta tvarka išduoti 175 leidimai (2011 m. – 102) saugotinų medžių ir
krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams (leidimai išduodami po
patikrinimo vietoje ir rekomendavus komisijai), miesto bendrosiose teritorijose nugenėti 2411
medžių, 11200 krūmų ir 11215 kv. m gyvatvorių, pašalinti 64 medžiai.
2012 m. parengta ir Tarybos sprendimu patvirtinta Palangos miesto oro kokybės
valdymo programa bei jos įgyvendinimo priemonių planas.
Per ataskaitinį laikotarpį buvo organizuota 14 (2011 m. 7; 2010 m. – 8) Eismo
saugumo komisijos posėdžių, kuriuose pagal gyventojų ir organizacijų prašymus, komisijos narių
siūlymus išnagrinėti 110 klausimų, susijusių su kelio ženklų pastatymu, kinkomojo transporto,
elektromobilių ir bevariklio transporto priemonių maršrutų nustatymu, kitomis eismo
organizavimo bei reguliavimo mieste problemomis. Nuspręsta įrengti papildomai 1 automobilių
stovėjimo vietą neįgaliesiems daugiabučio namo kieme, nustatyta eismo organizavimo tvarka
vasaros sezono metu J. Basanavičiaus gatvėje, atliktas Senojo Turgaus ir J. Janonio gatvių
ženklinimas. Automobilių srautams centrinėje miesto dalyje reguliuoti rinkta Tarybos nustatyta
vietinė rinkliava už naudojimąsi Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis
automobiliams statyti. Eismo saugumui užtikrinti įrengtos dvi iškiliosios perėjos iš asfaltbetonio
dangos Sodų gatvėje (vertė – 36 118 Lt).
2012 m. išduota 17 leidimų (2011 m. – 7) vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo
maršrutais (maršrutai, reisų skaičius nesikeitė). Pagal keleivių vežimo miesto ir priemiesčio
maršrutais sudarytas sutartis vežėjui UAB ,,Vlasava“ už lengvatinį 137584 keleivių (2010 m. –
110419; 2011 m. – 135805) vežimą sumokėta 297,5 tūkst. Lt (2010 m. – 186,4; 2011 m. – 253)
kompensacijų (2 miesto maršrutų tarifai didėjo), įmonei sumokėta 218 tūkst. Lt (2009 m. – 170,7;
2010 m. – 173,6; 2011 m. – 179,9) kompensacijų už vežėjo nuostolius, susidarančius dėl būtinų
keleivinio kelių transporto paslaugų teikimo visuomenei.
Vykdant šilumos tiekimo organizavimo funkciją 2012 m. perskaičiuotos tiekiamos
šilumos kainos dedamosios vienam iš dviejų miesto šilumos tiekėjų – UAB ,,Lamberta“, parengti
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ir Tarybos patvirtinti 3 sprendimai dėl šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros, dalyvauta 5
investicijų priežiūros komisijos posėdžiuose. Kadangi miesto šilumos tinklų nuomininko - UAB
,,Litesko“ atliktos investicijos nebuvo suderintos Tarybos, investicijų priežiūros komisija,
siekdama tinkamai įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, susijusius su investicijomis į šilumos ūkį,
nustatyti faktinį investicijų dydį ir apimtis parengė sprendimą dėl 2001–2010 metų investicijų
įskaitymo pagal 2000 m. gruodžio 27 d. UAB ,,Palangos šilumos tinklai“ šilumos ūkio
modernizavimo ir renovacijos sutartį NR. 1-K (priimtas). Be to, parengtas ir Tarybos priimtas
sprendimas dėl UAB ,,Litesko“ sutartinių įsipareigojimų dėl nuomos mokesčio ir investicijų
dydžių pakeitimo (1,2 mln. investicijų keičiama į 875 tūkst. Lt nuomos mokesčio).
2012 m. buvo vykdoma miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra:
- 2012-05-24 užbaigtas vykdyti ES, Lietuvos Respublikos biudžeto ir UAB
„Palangos vandenys“ lėšomis finansuojamas projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra
Palangos mieste (Vilimiškės, Nemirsetos, Kunigiškių, Monciškės kv)“, objektas komisijos
pripažintas tinkamu naudoti (vertė 6,1 mln. litų, paklota 10,78 km vandentiekio ir 11,35 km
buitinių nuotekų tinklų bei pastatytos 3 požeminės buitinių nuotekų perpumpavimo siurblinės).
Paklojus minėtus tinklus prie vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų prisijungė atitinkamai 32 ir
53 gyventojai. 2012 m. vartotojų padidėjo iš viso 204, abonentų – 10.
- Iš fizinių asmenų išpirkta 0,72 km vandentiekio ir 2,7 km buitinių nuotekų tinklų.
(vertė - 255 tūkst. Lt).
- Vandens tiekimo ir buitinių nuotekų infrastruktūroje atlikta remonto, turto
atstatymo darbų atitinkamai už 193 tūkst. Lt (vandentiekio tinklų ir šulinių remontas Kęstučio,
Žvejų, Jūratės, Vytauto, Austėjos gatvėse) ir 650 tūkst. Lt (Kęstučio, Žvejų, Jūratės, Vyturių
gatvėse nuotekų tinklai; nuotekų valymo įrenginiuose, Austėjos g. bei nuotekų siurblinės Meilės
al. pastatų remontas); likviduota 453 avarinių gedimų (užsikimšimai) savitekiniuose buitinių
nuotekų tinkluose, 28 gedimai, susiję su žemės kasimo darbais, vandentiekio tinkluose.
2012 m. vykdant vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrą, taisymą sudaryta 3 metų
rangos sutartis su UAB „Valda“ dėl Palangos miesto ir Šventosios seniūnijos gatvių, dviračių takų,
kvartalinių įvažiavimų, kiemų (duobių) asfaltbetonio dangų taisymo darbų 2012-2014 m. (bendra
vertė – 1312850 Lt), papildoma rangos sutartis dėl šių darbų 2012 m. (vertė - 45546 Lt). 2012
metais sutvarkyta 7 tūkst. kv. m asfaltbetonio dangų, Valteriškės – Lydekų gatvėse įrengta 3408,8
m2 (gatvių plotis – 5,6 m, ilgis – 608 m) 12 cm pagrindų ir dangų iš smėlio-žvyro mišinių (vertė –
24966 Lt), suremontuoti šaligatviai J. Janonio gatvėje (nuo Ganyklų gatvės iki autobusų stoties),
bei Plytų gatvėje (nuo Vasario 16-osios gatvės iki tilto per Rąžę).
Tvarkant daugiabučių kiemų infrastruktūrą prie pravažiavimo iš Sodų gatvės į Taikos
gatvę paklota 951 m naujos kabelinės linijos gatvių apšvietimui, sumontuotos atramos ir
šviestuvai, atnaujinta 2630 kv. m gazonų, įrengti gėlynai, pastatyti nauji suolai, įrengta 2119 kv. m
naujų šaligatvių, 96 naujos automobilių stovėjimo vietos (vertė – 618 tūkst. Lt).
2012 m. gruodžio mėn. įrengtas Kurhauzo fasado apšvietimas (vertė – 35 000 Lt), iki
vasaros sezono pradžios įrengta moderni vaikų žaidimų aikštelė Šermukšnių g. – Naglio al.
sankryžoje (sumontuoti įrengimai už 465640 Lt).
Siekiant užtikrinti ritualinių paslaugų teikimo kokybę 2012 m. nutraukta specialiai
šiam tikslui pritaikyto pastato nuomos sutartis su privačiu ritualines paslaugas teikiančiu subjektu.
Ritualinių paslaugų teikimo funkcija ir pastatas kaip turtinis įnašas didinant įmonės įstatinį kapitalą
perduotas UAB ,,Palangos komunalinis ūkis“.
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 parengta 31
Tarybos sprendimas, 22 Administracijos direktoriaus įsakymai, 6 patikėjimo ir panaudos sutartys
(dar 9 sutartys suderintos), 41 turto perdavimo ir priėmimo aktas, parengta ir išsiųsta 140 raštų,
susijusių su Savivaldybės turto valdymu ir naudojimu. Reguliariai teiktos konsultacijos (žodžiu ir
telefonu) savivaldybės biudžetinėms įstaigoms ir kontroliuojamoms įmonėms turto valdymo
klausimais. Atlikti 5 mažos vertės pirkimai dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto
rinkos vertės nustatymo. Parengtas Vyriausybės nutarimo projektas dėl žemės sklypo Klaipėdos pl.
33 I perdavimo Savivaldybei patikėjimo teise.
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2012 m. įvyko 7 savivaldybės turto privatizavimo komisijos posėdžiai (2011 m. – 4),
gauta 1793 Lt, panaudota – 40,4 tūkst. Lt Savivaldybės privatizavimo fondo lėšų. Parengti 3
Tarybos sprendimai, susiję su savivaldybės turto privatizavimo fondo (dėl lėšų panaudojimo
ataskaitos ir sąmatos) ir privatizavimo komisijos veikla. Parengtos ir paskelbtos Savivaldybei
nuosavybės teise priklausančių nekilnojamojo turto objektų, esančių J. Basanavičiaus g. 36 ir
Gintaro g. 13, Palangoje, privatizavimo programos (J. Basanavičiaus g. 36 – šešis kartus, Gintaro
g. 13 – penkis kartus ), tačiau neatsiradus pirkėjų objektai neparduoti.
VĮ Registrų centrui pateikti 28 užsakymai (2011 m. – 25) dėl nekilnojamojo turto
objektų teisinės registracijos ir kitų su Nekilnojamojo turto registro duomenų pakeitimu susijusių
veiksmų. Palangos miesto savivaldybės nuosavybės teise įregistruoti du Savivaldybės nupirkti
butai (Sodų g. 1-1 ir Sodų g. 13-7), pastatas su kiemo statiniais Vytauto g. 112, dalis kitų statinių
Vytauto g. 170, įregistruotos 4 valstybinės žemės panaudos sutartys, 3 patalpų nuomos sutartys,
patikslinti pastato Kęstučio g. 21 kadastriniai matavimai, pakeista pastato paskirtis ir kt.
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. 2012-12-31 savivaldybės biudžeto sąskaita buvo
išlaikomos 23 biudžetinės įstaigos (neįskaitant Administracijos ir Kontrolės ir audito tarnybos).
Savivaldybė yra 4 viešųjų įstaigų (Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centro, Palangos
turizmo informacijos centro, A. Mončio namų-muziejaus, Lietuvos konferencijų biuro) 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. 2012 m. parengta 11 Tarybos
sprendimų ir 7 Administracijos direktoriaus įsakymai, susiję su savivaldybės kontroliuojamomis
įmonėmis ir viešosiomis įstaigomis, vykdyta BĮ Palangos botanikos parko priežiūra. 2012 m.
Savivaldybei pervesta 19,9 tūkst. Lt (2011 m. – 37,3) dividendų (UAB ,,Palangos Klevas“).
Savivaldybei nuosavybės teise priklauso 114 butų (iš jų 3 gyvena po du
nuomininkus), kurių bendras plotas 5097,72 kv. m. Savivaldybės gyvenamosios patalpos
nuomojamos nekomerciniu pagrindu. Parengus ir Administracijos direktoriaus įsakymu
patvirtinus Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašą
pagal naują tvarką perskaičiuotas mokestis už nuomą 117 Savivaldybės gyvenamųjų patalpų
nuomininkų. Išnagrinėti prašymai ir suteiktos nuomos mokesčio lengvatos 9 asmenims (šeimoms),
25 Savivaldybės būsto nuomininkams 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 15 naujų asmenų (šeimų), išbraukta iš sąrašų – 6, išnuomoti 5
socialiniai būstai eilėje įrašytiems asmenims (šeimoms) ir 2 socialiniai būstai neįrašytiems į eilę
asmenims (šeimoms). Per ataskaitinį laikotarpį buvo atliekami patikrinimai siekiant įvertinti, kaip
naudojami Savivaldybei nuosavybės teise priklausantys (socialiniai ir gyvenamieji) būstai ir
surašytas 61 faktinių aplinkybių patikrinimo aktas (po patikrinimų 4 nuomininkai padengė
įsiskolinimus už būsto nuomą ir komunalinius patarnavimus, su 5 nuomininkais atnaujintos
nuomos sutartys, nustatytas vienas subnuomos atvejis – nuomininkas įspėtas). Dėl gyvenamųjų
patalpų privatizavimo kreipėsi 4 asmenys, tačiau Taryba butų, esančių Liepojos pl. 10B-11 ir
Vytauto g. 65-5, pardavimui nepritarė (1 asmuo atsisakė ir 1 asmuo neturėjo teisės privatizuoti
(pirkti) būsto). Organizuoti 2 Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių butų remonto darbai,
pasirašytos ir įgyvendintos 3 rangos sutartys iš kaupiamųjų ir Savivaldybės privatizavimo fondo
lėšų).
Atnaujintos ir viešajame registre įregistruotos 9 gyvenamųjų patalpų nuomos sutartys.
2012 m. Savivaldybei kartu su Klaipėdos miesto ir rajono, Kretingos, Skuodo, Šilutės
rajonų, Neringos, savivaldybėmis skirtas 10320 tūkst. Lt valstybės remiamų būsto kreditų limitas
banke AB „Swedbank“. Dėl kredito gavimo žodžiu kreipėsi 5 asmenys, tačiau 2012 m. valstybės
parama būstui įsigyti (lengvatinis kreditas) nepasinaudojo nė viena šeima, nes bankams nepakako
klientų mokumo įrodymų. 1 socialiai remtinai šeimai, gavusiai lengvatinę paskolą ankstesniais
metais, buvo dengiamos palūkanos (2011 m. – 3).
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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, 9
nuomininkams, pasirinkusiems valstybės garantijos formą – savivaldybės nuomojamas patalpas,
Savivaldybė dengia nuompinigius (kontroliuota, kaip vykdomos sutartys).
Statybos skyrius, kuriame dirbo 5 valstybės tarnautojai ir 2 darbuotojai, dirbantys
pagal darbo sutartis, organizavo projektų, susijusių su statybos darbais, rengimą ir tvirtinimą,
techninę priežiūrą, vykdė užsakovo funkcijas, statybą leidžiančių dokumentų išdavimą, statinių
naudojimo priežiūrą, žemės darbų vykdymo kontrolę, Savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir
gatvių priežiūros, taisymo, tiesimo funkciją, dalyvavo rengiant miesto infrastruktūros plėtros
planus (programas, investicinius projektus).
Panaudojant informacinę sistemą ,,Infostatyba“ 2012 m. išduoti 289 statybą
leidžiantys dokumentai (iš jų 118 leidimų statyti naują statinį (2011 m. – 105), 40 leidimų
rekonstruoti statinį (2011 m. – 41), 128 rašytiniai pritarimai statinio projektui (2011 m. – 137), 3
leidimai atnaujinti (modernizuoti) pastatą) ir atsisakyta išduoti – 196 atvejais.
Vykdant vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros, taisymo, tiesimo funkciją 2012
m. pradėti Jūratės gatvės su aikšte (nuo Sinagogos gatvės iki Rąžės upės) Palangoje rekonstravimo
darbai (darbų pabaiga 2016-11-16); tęsiami Žvejų gatvės (nuo Ganyklų g. iki Gelbėjimo stoties)
Palangoje rekonstravimo darbai (darbų pabaiga 2013-11-01) ir Kęstučio gatvės (nuo Vytauto g. iki
Meilės al.) Palangoje rekonstravimo darbai (darbų pabaiga 2014-10-26); atliktas 5 gatvių ar jų
dalių asfaltbetonio ir šaligatvių dangos paprastasis remontas (Mokyklos gatvės šaligatvio paprastojo
remonto darbai, Vytauto gatvės (nuo Kastyčio g iki Bangų g. rytinė pusė) šaligatvių paprastojo
remonto darbai, dviračių tako (nuo Ganyklų g. iki Klaipėdos pl. asfaltbetonio dangos ir apšvietimo
linijos antžeminės dalies) paprastojo remonto darbai, pėsčiųjų tako (nuo Ganyklų g. iki Klaipėdos
pl.) paprastojo remonto darbai, pravažiavimo tarp Vasaros g. 5 ir Vasaros 9 paprastojo remonto
darbai); baigti Senojo Turgaus gatvės ir šaligatvių paprastojo remonto nuo Ganyklos g. iki Senojo
Turgaus g. 2 darbai (darbų pabaiga 2012-05-15); parengtas sveikatingumo, aktyvaus poilsio ir
bėgimo tako „Labrytys“ bei aktyvaus poilsio zonų (5 vnt.) įrengimo Palangoje projektas.
2012 m. baigta ,,Baltijos“ pagrindinės mokyklos rekonstrukcija, tęsiami Botanikos
parko renovacijos I etapo darbai, parengtas Pajūrio kempingo Nemirsetoje projektas bei pradėti
Palangos kempingo Nemirsetoje, Palangoje, I etapo statybos darbai, parengti ligoninės (žymėjimo
indeksas 1D4p, unikalus Nr. 2599-0006-1011), esančios Klaipėdos pl. 76, Palanga, kapitalinio
remonto bei globos namų Klaipėdos pl. 74, Palangoje, rekonstravimo projektai, pradėtas vykdyti
perimto Savivaldybės administracinio pastato kapitalinio remonto projektavimas, atlikti
energetiniai lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ir Stasio Vainiūno meno mokyklos auditai, lopšeliodarželio „Žilvinas“ energetinis auditas ir pastato atnaujinimas (langų ir lauko durų keitimas),
sudarytos techninių ir darbo projektų bendrųjų ir dalinių ekspertizių atlikimo bei techninės
priežiūros vykdymo paslaugų sutartys trejiems metams, vykdyta jų įgyvendinimo kontrolė.
Vykdant statinių naudojimo priežiūrą surašyti 28 statinio techninės priežiūros
patikrinimo aktai, sudarytas statinių naudotojų sąrašas, nustatytas patikrinimų dažnumas, Tarybos
sprendimu patvirtintos naujos Statinių tinkamos priežiūros taisyklės.
Administruojant vietinę rinkliavą už leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės
viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose),
atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą administravimą išduota 19 leidimų žemės
kasinėjimo darbams (iki 2012-07-25; nuo 2012-07-25 – išduoda Rinkliavų skyrius).
Rinkliavų skyrius, kuriame dirbo 3 valstybės tarnautojai (iki 2012-03-28 – 2) 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 parengta 17 Tarybos sprendimų ir 148 Administracijos
direktoriaus įsakymai. Tarybos 2012-05-31 sprendimu Nr. T2-140 ,,Dėl vietinės rinkliavos už
naudojimąsi Palangos kurorto viešąja infrastruktūra nuostatų patvirtinimo“ nustatyta nauja vietinė
rinkliava, vadinamasis ,,pagalvės mokestis“, 2012-05-31 sprendimo Nr. T2-162 1.1 punktu
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pakeisti Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti
nuostatai (padidinta gatvių atkarpų, kuriose stovėjimas mokamas), 2012-06-28 sprendimu Nr. T2195 pakeisti Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje
išdavimą nuostatų 6.5 ir 7 punktai (sumažinti vietinės rinkliavos dydžiai), atlikus vietinės
rinkliavos už leidimų prekiauti ar teikti paslaugas Tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą
surinkimo pagal viešąsias vietas analizę parengti Tarybos sprendimo projektai dėl minėtos
rinkliavos nuostatų ir viešųjų vietų išdėstymo schemų pakeitimo.
Administruojant Tarybos nustatytas vietines rinkliavas išduoti 62 leidimai įrengti
išorinę reklamą Savivaldybės teritorijoje (surinkta 150,3 tūkst. Lt), 67 leidimai renginiams
organizuoti Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo
teritorijose (surinkta 50,8 tūkst. Lt), per 5 mėn. (rugpjūčio – gruodžio) išduoti 43 leidimai
kasinėjimo darbams atlikti, teritorijai atitverti ir (ar) eismui apriboti (surinkti 43 tūkst. Lt), 630
leidimų (2011 m. – 564) prekiauti ar teikti paslaugas Tarybos nustatytose viešosiose vietose, iš jų
536 (įskaitant ir leidimus, išduotus prekybai miesto švenčių, religinių švenčių metu ir prie miesto
kapinių) Palangos mieste, 94 – Šventosios seniūnijoje (surinkta 1184792 Lt vietinės rinkliavos,
90983 Lt daugiau, palyginus su 2011 m.), vykdytos 7 asmenų dėl leidimų prekiauti ar teikti
paslaugas Tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimo atrankos. 2012 m. birželio – gruodžio
mėnesiais deklaruota 575 tūkst. Lt vietinės rinkliavos už naudojimąsi Palangos kurorto viešąja
infrastruktūra (iš jų juridiniai asmenys – 371 tūkst. Lt, fiziniai – 204 tūkst. Lt). Iš viso surinkta virš
2 mln. vietinių rinkliavų. Su renginių organizatoriais pasirašytos 3 paramos sutartys po 20000 Lt,
pagal kurias parama buvo skiriama Palangos Kurhauzo pastato mūrinės dalies Vytauto g. 45,
Palangoje, restauravimo darbams paremti bei kitoms su tuo susijusioms reikmėms.
Be to, išnagrinėti 225 prašymai dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais
gėrimais, 67 prašymai dėl licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimo,
papildymo, patikslinimo (patenkinti atitinkamai 211 (2011 m. – 182) ir 64 (2011 m. – 65)
prašymai). Už licencijas surinkta 83,4 tūkst. Lt valstybės rinkliavos. Išnagrinėta ir patenkinta 50
prašymų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi (surinkta 6,1 tūkst. Lt valstybės rinkliavos),
išduoti 3 leidimai važiuoti vietinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis
transporto priemonėmis (surinkti 35 Lt), 1 leidimas verstis prekyba naftos produktais veikla,
(patikslinti 2 leidimai bei papildytas 1 leidimas; surinkta 1,9 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 2012 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, kurio veikla tiesiogiai susijusi su socialinės apsaugos funkcijų
įgyvendinimu, teikė piniginę socialinę paramą miesto gyventojams ir mokiniams, administravo
socialines paslaugas, organizavo ir vykdė socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems
bendruomenėje bei socialinių projektų atranką ir juos administravo.
Per ataskaitinį laikotarpį mažas pajamas turinčioms šeimoms (vienam gyvenančiam
asmeniui) kompensuota už būsto šildymą (1490 šeimos; 2011 m. – 1647), šaltą ir karštą vandenį
(635 ir 1188 šeimos; 2011 m. – atitinkamai 886 ir 1554), 1684 asmenims išmokėta 1945,8 tūkst.
Lt (2011 m. – 2203,8) socialinių pašalpų. Taip pat paskirtos ir išmokėtos 202 vienkartinės
laidojimo pašalpos (2011 m. – 193; 2010 m. – 195). 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 (2,7 tūkst. Lt). Be to, skirta ir išmokėta
valstybės finansinė parama 2 asmenims iš dalies apmokėti užsienyje mirusio Lietuvos Respublikos
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piliečio palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidoms (10,5 tūkst. Lt), iš Savivaldybės
biudžeto 99 šeimoms (2011 m. – 201) skirta ir išmokėta 27,5 tūkst. Lt (2011 m. – 47,2)
vienkartinių pašalpų, išnagrinėti 415 šeimų, turinčių teisę į vietinės rinkliavos už komunalinių
atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatą, prašymai (2011 m. – 507), 435
šeimų prašymai paramai pagal Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems
asmenims Bendrijoje programą (2011 m. – 480). Pateikta 27 (2011 m. – 70) formos 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, neįgaliajam
vaikui iki 18 m., už vaiko invalido slaugą, sukakusiam senatvės pensijos amžių (atitinkamai 118,
49, 4, 25 gavėjai), šalpos našlaičių pensijos (17 gavėjų, 43,7 tūkst. Lt), šalpos kompensacijos
daugiavaikei motinai ir už vaikų invalidų ar I ir II gr. invalidų nuo vaikystės slaugą (atitinkamai 3
ir 2 gavėjai), slaugos išlaidų ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos (366 ir 386
gavėjai (atitinkamai 2011 m. – 321 ir 478), tikslinis priedas (2 gavėjai), transporto išlaidų
kompensacijos (24 asmenys); išmokos vaikams – išmokos vaikui (335 gavėjai), vienkartinės
išmokos nėščiai moteriai (23 gavėjai; 2011 m. – 37), vienkartinės išmokos gimus vaikui (126
gavėjai; 2011 m. – 159), vienkartinės išmokos įsikurti (9 gavėjai), globos (rūpybos) išmokos ir
gobos (rūpybos) tiksliniai priedai (39 ir 2 gavėjai).
2012 m. nemokamai maitinti 526 mokiniai (2011 m. – 588; 2010 m. – 541), iš jų 34
– besimokantys pagal priešmokyklinio ugdymo programą, 492 – besimokantys pagal bendrojo
lavinimo programas. Parama mokinio reikmenims įsigyti skirta ir išmokėta 383 mokiniams (2011
m. – 474; 2010 m. – 487). 2011 m. socialinei paramai mokiniams panaudota 355,6 tūkst. Lt (2011
m. – 425,1; 2010 m. – 414,8).
Vykdant socialinių paslaugų teikimo administravimą, Tarybos sprendimu patvirtintas
Socialinių paslaugų planas 2012 m., 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 įstaigos. 2012 m. gauti 30
gyventojų prašymai – paraiškos socialinėms paslaugoms gauti, iš jų 25 – ilgalaikei socialinei
globai, 1 – dienos globai, 4 – pagalbos namuose paslaugai. Organizuota 10 Socialinių paslaugų
skyrimo komisijos posėdžių (priimti 69 sprendimai dėl socialinių paslaugų skyrimo, tęsimo ar
nutraukimo). Dėl vietų trūkumo 2013-01-01 eilėje ilgalaikei socialinei globai gauti įrašyti 5
asmenys.
Palangos miesto globos namai teikė ilgalaikės socialinės globos paslaugas
pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims, kurie dėl senatvės ar negalios negali savarankiškai gyventi
savo namuose (2012 m. vidutinis metinis paslaugų gavėjų skaičius – 40,2, palyginus su 2011 m.,
1,4 gavėjo daugiau). 2011 m. įstaigoje apgyvendinta 12 asmenų, 14 įstaigos paslaugų gavėjų mirė.
Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuota 3 suaugusių asmenų socialinė globa ne Savivaldybės
įstaigose (2011 m. – 2). Socialinė globa teikta 43 asmenims su sunkia negalia (2011 m. – 36; 2010
m. – 30), iš jų ilgalaikė – 27 asmenims Palangos miesto globos namuose ir 6 asmenims kitose
įstaigose, dienos – 10 asmenų Palangos socialinių paslaugų tarnyboje.
Palangos miesto socialinių paslaugų tarnyba 2012 metais teikė pagalbos į namus
paslaugas 16 asmenų (2011 m. – 22), specialiojo transporto paslaugas – 14 asmenų (2011 m. –
13), socialinę priežiūrą – 26 socialinės rizikos šeimoms (2011 m. – 39), aprūpinimą techninėmis
pagalbos priemonėmis – 204 asmenims (2011 m. – 210). Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa
vaikams, likusiems be tėvų globos, socialinės rizikos vaikams teikta Palangos lopšelio-darželio
„Ąžuoliukas“ vaikų socialinės globos skyriuje (vid. metinis globotų vaikų skaičius – 8), ilgalaikė
socialinė globa – Siručių šeimynoje (2 vaikai).
Įgyvendinant teisės aktus, reglamentuojančius specialiųjų poreikių nustatymo bei
tenkinimo, apmokėjimo už paslaugas tvarką, 2011 m. vertintas ir nustatytas specialiųjų poreikių
lygis 192 pensinio amžiaus asmenų (2011 m. – 220; 2010 m. – 269), įvertintas asmens (šeimos)
socialinių paslaugų ar senyvo amžiaus socialinės globos poreikis, finansinės galimybės mokėti už
socialines paslaugas (atitinkamai 4, 8 ir 24 asmenys), išduoti 189 šalpos pensininko, neįgaliojo
pažymėjimai (2011 m. – 254; 2010 m. – 266). Nustatant globą (rūpybą) suaugusiam asmeniui
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surašyta 15 gyvenimo sąlygų tyrimo aktų, parengta 15 tyrimo aktų (2011 m. atitinkamai – po 11),
dalyvauta teismo posėdžiuose.
Organizuotas Socialinių projektų atrankos konkursas (iš Savivaldybės biudžeto
finansuoti 3 projektai), atrinkti 3 Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektai
finansuotini 2013 m. (iš valstybės ir Savivaldybės biudžetų lėšų), valstybės ir Savivaldybės
biudžetų lėšomis (atitinkamai 57,75 ir 5.5 tūkst. Lt) finansuoti 2011 metais 2012 m. atrinkti 3
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektai.
VI. SVEIKATOS APSAUGA
Savivaldybės gydytojas vykdė pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrą,
organizavo sveikatinimo veiklą, rengė Savivaldybės sveikatos programas ir organizavo jų
įgyvendinimą, koordinavo paramos teikimą Savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrai.
Palangos mieste 2012 m. veikė dvi pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos –
VšĮ Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centras ir IĮ S. Kulikauskienės BPG centras,
kuriuose 2012-12-31 buvo registruota atitinkamai 6352 ir 9122 (atitinkamai 2011-12-31 – 6980 ir
10843) gyventojų (iš viso registruoti 15474 gyventojai, arba 2349 ir 3442 mažiau, palyginus
atitinkamai su 2011-12-31 ir 2010-11-31). 2012 m. bendras apsilankymų skaičius VšĮ Palangos
pirminės asmens sveikatos priežiūros centre – 35322 (2011 m. – 33776), IĮ S. Kulikauskienės
BPG centre – 45752 (2011 m. – 43827). Greitosios medicinos pagalba per 2012 m. buvo iškviesta
6718 kartų (2011 m. – 6551), palyginus su 2011 m. iškvietimų padidėjo 167 arba 2,5 proc.
Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos suteiktos 185 asmenims (2011 m. – 184; 2010 m. –
170), iš jų 13 – iš Savivaldybės biudžeto lėšų (2010 m. – 15); lovadienių skaičius – 9768 (2011 m.
– 9381). Antrinio lygio ambulatorinės-konsultacinės bei stacionarinės pacientų hospitalizacijos
rodiklis 64,1 (2011 m. – 65,16) paslaugos Palangos miesto gyventojams 2012 m. teiktos VšĮ
Klaipėdos jūrininkų ligoninės Palangos departamente (Klaipėdos pl. 76).
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 2011 m. skirta 120 tūkst. Lt.
Pirmines visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas mieste pagal bendradarbiavimo
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
2011 m. įgyvendinimo ataskaita. Pirminės visuomenės sveikatos priežiūros paslaugoms
sveikatinimo veiklos sutarties su Sveikatos apsaugos ministerija pagrindu skirta 31,8 tūkst. Lt.
Sveikatos priežiūros paslaugos bendrojo lavinimo mokyklose buvo vykdomos pagal
patvirtintą Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Palangos miesto mokyklose 2012 metų
programą. Faktiškai paslaugas teikė 2 sveikatos priežiūros specialistai (2,5 etato), kurių darbo
užmokesčiui finansuoti sumokėta 61,6 tūkst. Lt per metus iš Privalomojo sveikatos draudimo
fondo ir Savivaldybės biudžeto (2011 m. – 64,7). Užregistruoti 44 moksleivių apsilankymai pas
sveikatos priežiūros specialistą mokykloje, iš jų 28 – dėl pirmosios pagalbos (2011 m. atitinkamai
– 177 ir 31), specialistai vykdė 8 programas, organizavo 112 renginių, kuriuose dalyvavo 2926
dalyviai (2011 m. – atitinkamai 9, 33 ir 1104). Žymus veiklos rodiklių pasikeitimas rodo, kad
mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistai bendradarbiauja ir sėkmingai integruojasi į
mokyklų bendruomenes, kviečiami prisijungti prie renginių, švenčių organizavimo.
2012 m. parengtos ir Tarybos spendimais patvirtintos Savivaldybės sveikatinimo ir
visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programos, organizuotas jų įgyvendinimas, koordinuota
parama Savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrai. Nemokamo dantų protezavimo programa
kompensuojama Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis ir remiama Savivaldybės
biudžeto lėšomis (iš Savivaldybės biudžeto kaip ir 2011 m. skirta 15 tūkst. Lt). 2012 m.
nemokamos dantų protezavimo paslaugos suteiktos 92 asmenims (iš jų 13 – iš Savivaldybės
biudžeto lėšų. Iš visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos finansuoti 4 konkurso
būdu atrinkti projektai (2011 m. – 3) – „Nedelsk“ (155 dalyvės), „Tuberkuliozės profilaktika
mieste“ (45 vaikai, 240 suaugusieji), „Diabeto komplikacijų prevencija“ (6 seminarai 188 nariams,
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gliukozės tikrinimo akcija Pasaulinei diabeto dienai paminėti – 57 dalyviai), „Pasirūpink ir savo
sveikta. Cure te ipsum“ (246 dalyviai), ir vaikų dantų ligų programa (2012 m. kaip ir 2011 m.
skirta 9 tūkst. Lt), 2012 m. vyko 3 Narkotikų kontrolės komisijos (situacija mieste, narkotikų
plitimo tendencijos, pasikeitimas bendro pobūdžio informacija, diskusija dalyvaujant atstovams iš
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento dėl Nacionalinės narkotikų kontrolės ir
narkomanijos prevencijos programos 2010–2016 metų įgyvendinimo galimybių Savivaldybėje,
sudarytas veiklos planas) ir 2 Bendruomenės sveikatos tarybos posėdžiai (sprendimo dėl draudimo
rūkyti 3 viešose vietose inicijavimas; faktiškai Savivaldybės tarybos sprendimu mieste nustatytos 4
nerūkymo zonos).
Parengti ir Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinti Pasirengimo gripo
pandemijai 2012–2014 metų planas bei Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės organizacinių
priemonių planas 2012–2014 metams.
Sanitarijos inspektorius vykdė triukšmo lygio stebėseną, Sanitarijos ir higienos
taisyklių laikymosi, švaros ir tvarkos viešose vietose užtikrinimo kontrolę.
Vykdant sveikatos programą „Triukšmo lygio stebėsena vasaros sezono metu“
nustatyti ekvivalentiniai triukšmo lygiai 14 įvairių taškų, atlikta 30 ekvivalentinio ir maksimalaus
garso slėgio lygio matavimų (2011 m. – 39; 2010 m. – 25). Dėl triukšmo gauti 26 skundai, iš jų
16 – raštu. Pagal matavimų rezultatus J. Basanavičiaus ir Kopų gatvėse viršyti ribiniai dydžiai
(kartu su Viešosios tvarkos skyriaus specialistais kiekvienos minėtos gatvės kavinės savininkui
įteikta atmintinė apie Triukšmo prevencijos Palangos mieste viešose vietose taisyklių laikymąsi).
Viešosios tvarkos skyrius surašė 3 ATPK protokolus ir 1 pagal 183 straipsnį – viešosios rimties
trikdymas. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo nuostatas Tarybos
2012-11-29 sprendimu Nr. T2-293 patvirtinti triukšmo prevencijos ribiniai rodikliai
Užtikrinant švarą ir tvarką viešosiose vietose nagrinėti 47 (2011 m. – 33; 2010 m. –
43) gyventojų ir poilsiautojų skundai raštu ir žodžiu, parengti ir išsiųsti 64 raštai (2011 m. – 81),
dalyvauta 2 komisijose (2011 m. – 19) ir 3 patikrinimuose darbo grupėje (poilsiavietės,
stovyklavietės).
Vadovaujantis patvirtintomis Leidimų įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti agresyvius šunis
ir prekiauti jais Palangos mieste taisyklėmis 2012 m. išduotas 1 leidimas. Be to, vykdant sveikatos
programą „Paplūdimių vandens ištyrimas vasaros sezono metu“ maudymosi sezono metu buvo
paimti ir ištirti 8 mėginiai iš kiekvieno paplūdimio (Bendrasis paplūdimys Botanikos parko ruože,
Palangos Rąžės upės žiotys, Palangos moterų paplūdimys, Palangos bendras paplūdimys,
Šventosios bendrasis paplūdimys, Šventosios moterų paplūdimys) įskaitant ir pirmą mėginį prieš
sezono pradžią (vandens kokybės neatitikimų HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens
kokybė“ reikalavimams nenustatyta).
Vykdant sveikatos programą „Šachtinių šulinių vandens ištyrimas“ ištirtas 15 (2011
m. – 20; 2010 m. – 21) šachtinių šulinių vanduo, iš jų 5, kuriuose fiksuota mikrobiologinė tarša
(žarninės lazdelės), rekomenduota atlikti šulinio dezinfekciją. Siekiant išvengti ūminių žarnyno
infekcinių susirgimų vandenį vartojantiems gyventojams rekomenduota maistui vartoti tik virintą
vandenį bei susitvarkyti aplinką ir išvalyti šulinius.
VII. VAIKŲ IR JAUNIMO TEISIŲ APSAUGA
Vaiko teisių apsaugos tarnyboje 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 91 teismo posėdyje atstovauta
nepilnamečiams nagrinėjant civilines ir baudžiamąsias bylas, pagal tarnybos ieškinius tėvų valdžia
jų vaikų atžvilgiu teismo sprendimu apribota 7 asmenims, dalyvauta apklausiant nepilnamečius
liudytojus, pažeidėjus, nukentėjusiuosius teisėsaugos institucijose 65 kartus, lankytasi jų šeimose,
pateikta informacija prokuratūrai ir policijai apie nepilnamečio gyvenimo ir auklėjimo sąlygas,
išnagrinėti 197 gyventojų prašymai (2011 m. – 273), susiję su vaikų teisių pažeidimais ir jų
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interesų apsauga, surašyti 108 buities tyrimo aktai, Palangos miesto apylinkės teismui išduota 41
pažyma dėl nekilnojamojo turto pardavimo, įkeitimo, dovanojimo (2011 m. – 53).
Parengta 30 Administracijos direktoriaus įsakymų projektų dėl laikinosios vaiko
globos (rūpybos) nustatymo, nutraukimo, šeimų įrašymo ir išbraukimo iš socialinės rizikos šeimų
apskaitos. 2012 m. į socialinės rizikos šeimų apskaitą įrašytos 4 naujos šeimos, auginančios
nepilnamečius vaikus. 2012-12-31 buvo 23 socialinės rizikos šeimos, dėl vaiko teisių pažeidimų
16 šeimų įrašyta į stebimų šeimų apskaitą. Gyventojams laikinai išvykus į užsienio valstybes jų
vaikams buvo paskiriamas įstatyminis atstovas, vykdoma globėjų ir išvykusių iš Lietuvos tėvų
paieška. 2012-12-31 buvo 49 be tėvų globos likę vaikai, iš jų – 32 vaikai globojami globėjų
šeimose, 8 vaikai – lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ socialinės globos skyriuje, 2 vaikai – Siručių
šeimynoje ir 7 vaikai – naujai į Palangą atvykusioje šeimynoje „Atžalynas“. Vykdant globojamų
vaikų priežiūrą šeimoje, šeimynoje, institucijoje, surašyti 49 globojamo vaiko aplankymo aktai.
Administracijos vaiko gerovės komisijai pateikta 11 išvadų dėl minimalios ir
vidutinės priežiūros priemonių vaikui skyrimo, pratęsimo, nutraukimo ir dalyvauta komisijos
posėdžiuose priimant sprendimus. 2012 m. pagal gautus pranešimus apie 15 mokyklos
nelankančius vaikų išsiaiškinta jų faktinė gyvenamoji ir mokymosi vieta (Visi jie su tėvais išvykę į
užsienio valstybes, tačiau neišsideklaravę iš Palangos miesto). Įgyvendinant Lietuvos Respublikos
probacijos įstatymą kartu su Palangos probacijos tarnyba apsilankyta pas probuojamuosius
asmenis, išsiaiškinti teikiamos pagalbos būdai, galimybės gyventi nedarant nusikaltimų.
Bendradarbiauta su Kalėjimų departamentu teikiant informaciją apie nuteistųjų šeimas, jų ryšį su
vaikais, rūpinimąsi vaikais iki įkalinimo. Tarnyba inicijavo du Savivaldybės bendruomenės vaiko
teisių apsaugos tarybos posėdžius (Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais
įstatymo įgyvendinimas, vaikų saugumo gatvėje užtikrinimas; tarpinstitucinis bendradarbiavims
įgyvendinant Lietuvos Respublikos probacijos įstatymą). Siekiant šeimos materialinės gerovės ir
vaikų užimtumo organizuotas mažas pajamas gaunančių šeimų 34 vaikams vasaros poilsis
stovykloje „Raganė“, kultūriniai renginiai, skirti Vaikų gynimo dienai, kalėdiniai renginiai (per
200 dalyvavusių vaikų). Bendradarbiaujant su ROTARY klubo nariais ir laikraščio ,,Palangos
tiltas“ redakcija materialinė parama suteikta 32 daugiavaikėms šeimoms ir vienišoms mamoms,
auginančioms vaikus. Parama buvo teikiama maisto produktais, žaislais, vaikams kalėdinių
saldainių dėžutės.
Socialinės rizikos vaikų užimtumui ir socializacijai būtinos vaikų dienos centro
paslaugos bei motinos ir vaiko laikino apgyvendinimo paslaugos bus pradėtos teikti, įgyvendinus
ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą ,,Socialinių paslaugų plėtra ir veiklos sąlygų
gerinimas Palangos miesto socialinių paslaugų tarnyboje“.
Įgyvendinant 2012 m. Jaunimo iniciatyvų ir vaikų socializacijos programą įsigyta
1000 lankstinukų. Siekiant užtikrinti vaikų saugumą gatvėje, vasaros laikotarpiu kas antrą
savaitgalį organizuotų akcijų metų dalinti lankstinukai naujai įrengtoje vaikų žaidimų aikštelėje,
dviračių take, vaikų atrakcionų parke. Švietėjiškos akcijos metu vaikai buvo raginami važinėti
dviračiais užsidėję ir užsisegę šalmą. Vykdytos prevencinės priemonės vaikų ir jaunimo
psichologiniam atsparumui ugdyti (mokyklose organizuotos tęstinės prevencinės priemonės
„Šviesoforas“ ir „Temidė“). Vasaros laikotarpiu du kartus per mėnesį buvo vykdoma tęstinė akcija
„Vaikas neturi elgetauti.“
Jaunimo teisių apsaugos funkciją vykdė jaunimo reikalų koordinatorius pagal sudarytą
jaunimo koordinatoriaus veiklos planą, suderintą su Jaunimo reikalų taryba, Administracijos
direktoriumi. Per ataskaitinį laikotarpį organizuota 12 Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos
posėdžių (2011 m. – 5), kuriuose svarstyti 58 jaunimui aktualūs klausimai (2011 m. – 17), ir 3 ne
pilnos šios tarybos sudėties susitikimai darbotvarkės, veiklos klausimais. Konkurso būdu iš
Savivaldybės biudžeto skirta parama 8 jaunimo iniciatyvų skatinimo projektams, sėkmingai
įgyvendinus projektus jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms įteiktos 8 Jaunimo
reikalų tarybos padėkos, plėtotas jaunimo bendradarbiavimas (viešajame sektoriuje,
tarpinstitucinis), vyko daugiau kaip 30 renginių, mokymų, patirties pasidalijimo seminarų,
diskusijų, iš jų ir išvykos į Kretingos ir Kelmės rajonų, Klaipėdos, Vilniaus savivaldybes. Pristatyta
Palangos jaunimo problematikos tyrimo ataskaita, parengtas Palangos jaunimo problemų
sprendimo problemų plano projektas. Per metus suteikta daugiau kaip 45 konsultacijos jaunimui
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jiems aktualiais klausimais (projektinė veikla, nevyriausybinių organizacijų steigimas, užimtumas
ir kt.). Informacija jaunimui Savivaldybės interneto puslapyje atnaujinta 86 kartus, o tai leido
laiku informuoti apie vykdomą veiklą, įtraukti sunkiau pasiekiamą jaunimą. Pradėtas steigti VšĮ
Palangos jaunimo informacijos, užimtumo ir karjeros centras, kuris padės jauniems žmonėms
ugdytis ir integruotis į suaugusiųjų visuomenę, atrasti savo ir bendraamžių privalumus, gebėjimus
ir pozityviai juos taikyti, pasiūlyti kompetentingą pagalbą probleminėse ir krizinėse situacijose,
tenkinti viešuosius interesus vykdant jaunimo teisių apsaugą, kitokią visuomenei naudingą veiklą.
VIII. VIEŠOJI TVARKA IR NUSIKALSTAMUMO PREVENCIJA
Viešosios tvarkos skyrius, kuriame nuo 2012 m. balandžio mėn. dirbo 6 valstybės
tarnautojai, bendradarbiaudamas su policija, kitomis įstaigomis bei organizacijomis padėjo
užtikrinti viešąją tvarką mieste, įgyvendino nusikaltimų prevencijos priemones.
2012 m. už administracinius teisės pažeidimus surašyti 2162 ATP protokolai, iš jų
1933 – už vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybių tarybų patvirtintų nustatytomis vietomis
automobiliams statyti nuostatose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimus, 93 –
už savivaldybių tarybų patvirtintų miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių
pažeidimus, taip pat miestų ir gyvenamųjų vietovių statinių tinkamos priežiūros taisyklių
nesilaikymą, 92 – už savivaldybių tarybų patvirtintų prekybos viešosiose vietose taisyklių
pažeidimus, 34 – už savivaldybių tarybų patvirtintų išorinės reklamos įrengimo taisyklių
nesilaikymą, 6 – už savivaldybių tarybų patvirtintų triukšmo prevencijos viešosiose vietose
taisyklių nesilaikymą, 3 – už keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais-taksi taisyklių pažeidimus,
1 – už viešosios rimties trikdymą (iš viso surinkta 77,3 tūkst. Lt baudų). Teismuose vykstant
administracinių bylų dėl skyriaus priimtų nutarimų bei bylų, kuriose sprendimus priima teismai,
nagrinėjimui, 2012 m. 20 kartų atstovauta Savivaldybės interesams.
Vykdant triukšmo prevenciją atsakingiems už kavinių veiklą asmenims įteikti 32
įspėjimai, kuriuose nurodyta apie gresiančią administracinę atsakomybę už teisės aktų
reglamentuojančių triukšmo valdymą pažeidimus. Savarankiškai bei bendradarbiaujant su
Palangos policijos, Viešojo saugumo tarnybos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Palangos
valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Palangos miesto aplinkos apsaugos agentūros
pareigūnais atliko virš 150 patikrinimų, kurių metu nustatyti pažeidimai, surašyti 92
administracinių teisės pažeidimų protokolai.
Siekiant sumažinti apleistų pastatų, statinių, neprižiūrimų žemės sklypų skaičių
mieste, išaiškinti potencialius Palangos miesto tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidėjus atlikta virš
100 patikrinimų, už miesto tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimus surašyti 93 ATPK protokolai
ir žemės sklypų savininkams išsiųsta 15 įspėjimų, dėl ko apleistų, neprižiūrėtų pastatų savininkai
buvo priversti sutvarkyti jiems priklausančius pastatus (pvz., Kęstučio g. 17, Ganyklų g. 39,
Meilės al. 26A, Ganyklų g. 55, Vytauto g. 33, Kretingos g. 2, Žvejų g. 2, Birutės g. 18 ir kt.),
nugriautas senas ir pastatytas naujas UAB „Palink“ statinys, esantis Sodų g. 71/Taikos g. 76,
sutvarkyta teritorija ir pradėtos naujų pastatų statybos Ganyklų g. 8, 10. Šventosios seniūnijoje 17
žemės sklypų savininkams įteikti oficialūs įspėjimai dėl nenušienautos žolės bei neprižiūrimų
žemės sklypų (nušienauta 15 žemės sklypų).
Vykdant laikinų statinių – kioskų pastatymo kontrolę 2012 m. sudarytas nelegaliai
pastatytų laikinų prekybos įrengimų bei kioskų sąrašas, nukeldinta 11 nelegalių kioskų, palapinių.
Sudaryta komisija dėl Palangos miesto apleistų pastatų, statinių, neprižiūrimų žemės sklypų
savininkų išaiškinimo ir sprendimų priėmimo siekiant užtikrinti miesto tvarkymo ir švaros
taisyklių reikalavimų laikymąsi, sudarytas apleistų pastatų, statinių, neprižiūrimų žemės sklypų
sąrašas (pateikta VMI ir Biudžeto skyriams jų administruojamiems mokesčiams perskaičiuoti –
didinti).
Fiksuotas Savivaldybės tarybos patvirtintų išorinės reklamos įrengimo taisyklių 71
pažeidimas, iš kurių 14 atvejų – savininkai po perspėjimo reklamines iškabas išmontavo, 34 –
surašyti ATP protokolai, likę išsiėmė leidimus skleisti išorinę reklamą mieste (surinkta 54 tūkst.
Lt vietinės rinkliavos).
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Vykdant Bendroje programoje (Nr. 01) numatytas priemones buvo vykdoma
nusikalstamumo prevencija – techninių pažeidimų fiksavimo priemonių plėtra (pirktos paslaugos
miestui stebėti vaizdo kameromis už 276,7 tūkst. Lt), užtikrinant viešąją tvarką organizuotas
Viešojo saugumo tarnybos pareigūnų apgyvendinimas vasaros sezono metu (12 tūkst. Lt).
IX. ŠVIETIMAS IR SPORTAS
Švietimo ir su juo susijusių funkcijų įgyvendinimą koordinavo Švietimo skyrius,
kuriame dirbo 4 valstybės tarnautojai ir 2 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Vykdytas
švietimo administravimas 15 Savivaldybės tarybai pavaldžių mokyklų ir Pagalbos švietimui
tarnyboje, administruotos mokinio krepšelio lėšos, organizuotas neatlygintinas pavėžėjimas į
mokyklas ir į namus, koordinuotas maitinimo paslaugų teikimas švietimo įstaigose,
įgyvendinančiose mokymą pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo lavinimo programas.
Švietimo įstaigose vykdytos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio,
vidurinio, pradinio ir pagrindinio specialiojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo programos.
Nuo 2012 m. pradėtas vykdyti centralizuotas mokinių priėmimas į Palangos bendrojo ugdymo
mokyklas.
2012-09-01 duomenimis bendrojo ugdymo mokyklose mokėsi 1907 mokiniai
(stebima mokinių skaičiaus, atitinkamai ir klasių komplektų, mažėjimo tendencija), švietimo
įstaigose dirbo 392 pedagoginiai darbuotojai (plg. 2009–2010 m. m. – 426). 2011–2012 m. m.
pagrindinį išsilavinimą įgijo 209 mokiniai (palyginus 2010–2011 m. m. atitinkamai – 230), paliktų
kartoti kursą nebuvo. 2011–2012 m. m. vidurinį išsilavinimą įgijo visi 178 mokiniai (100 proc.
kaip ir 2010-2011 m. m.).
Mokinių lankomumo rodikliai, palyginus su 2010–2011 m. m., gerėjo, bendrojo
ugdymo mokyklose praleistų pamokų vidutiniškai 1 mokiniui teko 63,9; nepateisintų pamokų
skaičius išaugo iki 9,8 pamokos (2010–2011 m. m. atitinkamai – 76,6 ir 5,8 pamokos). 2012 m.
dėl mokyklos nelankymo, elgesio, keliančio pavojų aplinkiniams, 6 vaikams buvo taikytos
minimalios priežiūros priemonės (viena ar kelios suderintos), vidutinės priežiūros priemonių
taikyta nebuvo. Savivaldybės vaiko gerovės komisija 2012 m. posėdžiavo 9 kartus.
2012-09-01 švietimo įstaigose mokėsi 370 mokinių, turinčių kalbos ir komunikacijos
sutrikimų, 137 – specialiųjų poreikių mokinių (atitinkamai 2011-09-01 – 366 ir 137; 2010-09-01
– 365 ir 143). Pagalbą mokiniams, jų tėvams teikė mokyklos ir Pagalbos švietimui tarnyba (2012
m. – 274 pedagoginiai psichologiniai vertinimai, konsultacijos mokiniams, tėvams, pedagogams).
2012-09-01 duomenimis, ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankė 768 vaikai (2011 m. –
691; 2010 m. – 674), iš jų 154 – lopšelio grupes (2011 m. – 108; 2010 m. – 126), 469 – darželio
grupes (2011 m. – 431; 2010 m. – 420), 145 – priešmokyklinio ugdymo grupes (2011 m. – 152;
2010 m. – 128). Savivaldybės ikimokyklinėse įstaigose veikė 51 grupė (2012 m. – 49), iš jų 13 –
lopšelio, 27 – darželio, 10 – priešmokyklinio ugdymo, 1 – globos, gyventojų poreikiams
patenkinti papildomai komplektuotos 1 lopšelio ir 1 darželio grupės.
2012-10-01 duomenimis, neformaliojo vaikų švietimo mokyklas lankė 895 vaikai
(2011 m. – 907; 2010 m. – 926), iš jų Stasio Vainiūno meno mokyklą – 38,2 proc. (2011 m. –
39,7 proc.), Sporto centrą – 42,8 proc. (2011 m. – 40,6 proc.), Moksleivių klubą – 18,9 proc.
(2011 m. – 19,7 proc.) bendro mokinių, lankančių neformaliojo vaikų švietimo mokyklas,
skaičiaus. Itin didėja mokinių, norinčių lankyti sporto būrelius, tačiau Savivaldybėje trūksta sporto
salių. Kasmet po truputį mažėja mokinių, lankančių Moksleivių klubo būrelius, skaičius.
2012 m. Švietimo skyriaus vedėjas pasirašė 98 įsakymus veiklos ir priežiūros
klausimais, organizuota 12 pasitarimų mokyklų vadovams švietimo veiklos klausimais. 2012 m.
pabaigoje iš 36 švietimo vadovų ir pavaduotojų ugdymui 27 – atestuoti, 9 – neatestuoti (2012 m.
atestuotas vienas mokyklos vadovas). Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose atestuota 95,4
proc. pedagogų (2011 m. – 90,78 proc.). Organizuota 11 brandos egzaminų ir 3 pagrindinėse
pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai (3 pagrindinės mokyklos), 26 respublikinių olimpiadų
ir konkursų II turai, vykdytas mokyklų aprūpinimas mokykline dokumentacija, vadovėliais,
mokymo priemonėmis, literatūra, kuruoti 4 ES finansuojami MTP plius projektai, kuriuos vykdė
bendrojo ugdymo mokyklos (įsigyta mokymo priemonių, baldų, kompiuterių už 111 tūkst. Lt). Iš
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savivaldybės biudžeto Vaikų tautinio ir pilietinio ugdymo programoms skirta 4 tūkst. Lt,
saviraiškos programoms – 8 tūkst. Lt, prevencinėms programoms – 4 tūkst. Lt, Palangos bendrojo
ugdymo mokyklų sportinio olimpinio festivalio programai – 10 tūkst. Lt, pasirengti Moksleivių
dainų šventei „Mūsų vardas – Lietuva“ – 33,4 tūkst. Lt (130 dalyvių iš St. Vainiūno meno
mokyklos ir Moksleivių klubo), mokinių saugumui užtikrinti – 15 tūkst. Lt (19 vaizdo kamerų
bendrojo ugdymo mokyklose).
Vykdyta mokyklų priežiūra tiesiogiai (sudarytos komisijos pagal atmintinę vykdo
patikrą mokyklose), netiesiogiai (anketos, klausimynai, stebėsenos rodikliai, duomenų registrai ir
kt.). Vykdytas 7 duomenų bazių administravimas (Mokinių registras, Pedagogų registras,
KELTAS ir kt.). Atlikti 6 veiklos sričių patikrinimai savivaldybės švietimo įstaigose. Vykdant
švietimo stebėseną, sisteminti duomenys apie vykdomą mokyklų tinklo pertvarką, klasių
komplektavimą ir kt. Parengti nauji Palangos miesto savivaldybės švietimo stebėsenos rodikliai.
Atliktas Savivaldybės 2012 m. švietimo būklės vertinimas.
Sėkmingai užbaigtas vykdyti Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo
mokyklų tinklo pertvarkos 2006–2012 metų bendrasis planas, patvirtintas naujas pertvarkos planas
2012-2015 m. 2012 m. Palangos mokykla-darželis „Pasaka“ pertvarkytas į ikimokyklinio ugdymo
įstaigą lopšelį-darželį „Pasaka“.
2012 m. organizuotas 181 (2011 m. – 180; 2010 m. – 184) bendrojo lavinimo
mokyklų mokinio, gyvenančio kaimo gyvenamosiose vietovėse, neatlygintinas pavėžėjimas į
mokyklas ir atgal į namus mokyklų darbo dienomis 4 maršrutais (pagal sutartis – UAB „Kretingos
autobusų parkas“ ir UAB „Vlasava“). Būtingėje bei aplinkinėse vietovėse gyvenančių mokinių ir
14 neįgaliųjų mokinių pavėžėjimą geltonaisiais autobusiukais atitinkamai organizavo Šventosios ir
„Baltijos“ pagrindinės mokyklos.
Mokyklose organizuotas mokinių maitinimas pagal su Klaipėdos visuomenės
sveikatos centro Palangos skyriumi suderintus ar vadovaujantis Sveikatos mokymo ir ligų
prevencijos centro valgyklų perspektyviniu valgiaraščiu sudarytus valgiaraščius.
Vykdydamas kūno kultūros ir sporto plėtojimo, gyventojų poilsio organizavimo
funkciją Palangos sporto centras 2012 m. įgyvendino Savivaldybės sporto puoselėjimo bei
įvaizdžio formavimo programą. Iš šios programos Savivaldybės bendruomenės sporto renginiams
buvo panaudota 8,5 tūkst. Lt (530 dalyvių), respublikiniams masiniams sporto renginiams,
festivaliams miesto sporto bazėse, pliaže, miesto gatvėse – 7,5 tūkst. Lt (8500 dalyvių), aukšto
meistriškumo, parodomiesiems renginiams reprezentuojantiems Palangą – 6 tūkst. Lt (apie 8800
dalyvių). Atskirų sporto šakų dalyvavimui ir pasiruošimui respublikos pirmenybėms,
čempionatams ir sporto žaidynėms panaudota 83,4 tūkst. Lt. Mieste veikiančių sporto klubų,
viešųjų įstaigų sporto renginiams ir projektams finansuoti skirta 20 tūkst. Lt, aukšto meistriškumo
komandoms (krepšinio komandai „Palanga“ ir futbolo komandai „FK Palanga“) – 233 tūkst. Lt, 7
masinio naudojimo krepšinio ir pliažo aikštelėms prižiūrėti priežiūrai – 5,8 tūkst. Lt.
X. KULTŪRA, KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGA, TARPTAUTINIS
BENDRADARBIAVIMAS
Kultūros skyriuje dirbo 4 valstybės tarnautojai, kurie koordinuoja gyventojų
bendrosios kultūros ugdymą ir etnokultūros puoselėjimą mieste, vykdo kultūros paveldo apsaugos
priežiūrą ir kontrolę, kultūros įstaigų priežiūrą, Savivaldybės užsienio ryšių administravimą.
Pasitikdama 2013 m. Palanga iš Anykščių perėmė Lietuvos kultūros sostinės titulą.
Besirengiant Lietuvos kultūros sostinės renginiams 2012 m. siekta ne tik kuo gražiau atskleisti
kokybinį turinį, bet ir, pasitelkus daugelį metų kurorte puoselėjamas tradicijas, pristatyti Palangos
kultūrinį tapatumą.
2012 m. iš dalies finansuota 10 konkurso būdu atrinktų projektų (2011 m. – 9; 2010
m. – 8) – projektas „Kūrybos versmė-4“, fotoseminaras „Šventoji 2012“, nacionalinė paroda
„Maironis ir Palanga“, parodų maratonas, pristatantis 2013 m. kultūros sostinę Žemaitijoje,
tradicinės tekstilės amatų plėtra Palangoje, šokių festivalis-konkursas „Ant bangos 2012“,
projektas „Dainuokim ir šviesos bus daugiau“, tarptautinių kūrybinių mainų projektas, festivalis
„Palangos vasara“, sakralinės muzikos festivalis „Ave Maria“. Dedikacija Maironiui“.
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Skyriaus prižiūrimos 4 kultūros įstaigos surengė apie 200 renginių (valstybinės ir
kalendorinės šventės, parodos ir kt.). Vyko tradiciniai renginiai (Jurginės, Vasaros pučiamųjų
muzikos koncertų ciklas „Dūdų vasara“, „Birutės parko diena“, sakralinės muzikos festivalis „Ave
Maria, Kalėdų eglių alėja ir kt.), masinės šventės (,,Palangos Stinta 2012“, kurorto šventė, Joninės,
,,Žvejo šventė“, „Palangos stalas 2012“). Palanga jau antrus metus iš eilės tampa Kalėdų šviesos
miestu, originalus miesto naujametinis papuošimas, vyko įvairiausių pramogų (tradicija tampanti
Naujametinė karnavalo eisena, šokių pamokos, Elfų mokyklėlė mažiesiems).
Savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir VšĮ A. Mončio namuose-muziejuje
organizuotos parodos, seminarai, konferencijos, naujų knygų pristatymai (įsimintiniausi praeitais
metais organizuoti renginiai – „Muziejų naktis 2012“, tarptautinis tapybos pleneras ir paroda
„Mėlynasis vanduo“, parodos – Eric Mutel fotografijų paroda „Latentinės šviesos“, Vidos
Krištolaitytės (Niujorkas) personalinė paroda, Sauliaus Ikamo akvarelių paroda ir kt.). Tęsiant
glaudų bendradarbiavimą su Bergeno miestu (Vokietija), Bergeno muziejuje buvo eksponuojami
A. Mončio eskizai, mažosios skulptūros
2 miesto kultūros centruose veikia 10 mėgėjų meno kolektyvų, kuriems vadovauja
kvalifikuoti meno vadovai (2012 m. baigta Palangos miesto kultūros centrų kultūros ir meno
darbuotojų atestacija). Mėgėjų 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. Kultūros centrai
ugdo ir tenkina gyventojų poreikius ir lūkesčius, stiprina regiono savitumą. Intensyvi kultūros
centrų veikla garantuoja meninio ugdymo kokybės didinimą, didesnes piliečių galimybes
dalyvauti kultūros kūrimo procesuose, skatina kultūrinį turizmą, smulkųjį paslaugų verslą.
Vykdant Palangos miesto etninės kultūros plėtros 2011–2014 m. programą, įvyko 4
Etninės kultūros tarybos posėdžiai, įgyvendinta 13 priemonių (37 renginiai, 4 seminarai, kultūros
įstaigoms įsigijus priemones pradėti darbai, susiję su etninės kultūros garsinės ir vaizdinės
medžiagos susisteminimu, 2013-03-09 folklorinio ansamblio „Mėguva jubiliejui skirtame
renginyje bus pristatytas išleistas Palangą ir kultūrinį turizmą propaguojantis DVD filmas
„Jurginės Palangoje“, Tremties ir rezistencijos muziejaus materialinės bazės stiprinimas).
2012 m. iš 111 Kultūros vertybių registre įregistruotų Palangos kultūros paveldo
objektų patikrinti 25 (2011 m. atitinkamai – 107 ir 17). Organizuoti 4 Palangos Nekilnojamojo
kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžiai (2 kartus per pusmetį), išnagrinėti 24 aktualūs
klausimai. Atlikti 3 naujai išaiškintų kultūros paveldo objektų (Karininkų ramovės pastatas, vila
„Meilutė“, viešbučio „Žilvinas“ pastatas) fiziniai-istoriniai tyrimai, sutvarkytas 1 nekilnojamojo
kultūros paveldo objektas (Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios fasadų ir
stogo restauravimo darbai). Baigiami Palangos kurhauzo pastato (mūrinės dalies) restauravimo
darbai, nupirkta vilos „Anapilis“ restauravimo ir pritaikymo kultūros poreikiams projekto
parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslauga, vykdomi Tremties ir rezistencijos muziejaus
stogo remonto darbai, Palangos skulptūrų parke pakeistos informacinės lentelės (lietuvių ir anglų
kalbomis), pagaminta memorialinė lenta prelatui J. Galdikui įamžinti, iš dalies finansuotas
memorialinės lentos dailininkui B. Uogintui įamžinti pagaminimas. Populiarinant paveldą
organizuoti 2 Europos paveldo dienų renginiai tema „Vietos dvasia“ Palangoje ir Šventojoje,
paveldo objektų būklės patikrinimo aktai ir kita aktuali informacija, susijusi su kultūros paveldu,
patalpinta Savivaldybės interneto svetainėje.
Dalyvauta 2 nacionalinių (Lietuvos nacionalinė kurortų asociacija, Klaipėdos regiono
savivaldybių asociacija „Klaipėdos regionas“) ir 2 tarptautinių organizacijų (Baltijos miestų sąjunga,
Tarptautinė vietos savivaldos institucijų aplinkosaugos organizacija KIMO) veikloje.
Organizuoti 5 oficialūs vizitai į užsienio miestus (VšĮ Antano Mončio namai muziejus
parodos atidarymas Bergeno miesto muziejuje, I-oji susigiminiavusių miestų Baltijos regata
Ustkoje, Černiachovsko miesto dienos, Bergeno miesto šventė „Rügana“, kurios metu centrinėje
miesto aikštėje (paviljone) Savivaldybės atstovai pristatė Savivaldybę, Palangos miesto
savivaldybės tarybos narių draugiškas vizitas į Svetlogorską), organizuotas 21 Lietuvos ir užsienio
svečių priėmimas (pvz., Tarptautinė vietos savivaldos institucijų KIMO aplinkosaugos
organizacijos konferencija, Europos Sąjungos Regionų komiteto Švietimo, jaunimo, kultūros ir
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mokslinių tyrimų komisijos (EDUC) išvažiuojamasis posėdis ir tarptautinė konferencija „Sportas
visiems – tarptautinio bendradarbiavimo priemonė“, oficialus Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Ministro Pirmininko Andriaus Kubiliaus vizitas, pirmas oficialus Kobuleti miesto savivaldybės
(Gruzija) atstovų vizitas, draugiški Švedijos Karalystės ambasadorės Lietuvoje p. Cecilia
Ruthström-Ruin ir Rusijos federacijos generalinio konsulo Klaipėdoje Vladimir Malygin vizitai,
Savivaldybės vaikų parko atidarymas, Tirolio regiono orkestro koncertas Palangoje Birutės parko
rotondoje).
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 įstatymų priskirtus registrus ir teikė
duomenis valstybės registrams, tvarkė gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis ir
gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenis, paslaugas teikė ir elektroninėmis
priemonėmis (nuo II ketv. sudarytos galimybės registruoti visų rūšių civilinės būklės įrašus,
sistema tobulintina).
2012 m. įregistruotas 153 gimimai (2011 m. – 171; 2010 m. – 197), 211 mirčių
(2011 m. – 198; 2010 m. – 200, 197 santuokos (2011m. – 171; 2010 m. – 180), 45 ištuokos
(2011m. – 44; 2010 m. – 57), 140 civilinės būklės akto papildymo ar pakeitimo įrašai (2011 m. –
144; 2010 m. – 141). 2012 m., palyginus su 2011 m., sudaryta 2,47 % daugiau civilinės būklės
aktų. Į apskaitą įtraukti 49 užsienio valstybėse gimę kūdikiai (2011 m. – 29; 2010 m. – 30),
išduota 16 pažymų apie Palangos gyventojų šeiminę padėtį santuokai užsienio valstybėje
registruoti (2011 m. ir 2010 m. – po 17), išduoti 895 įvairūs liudijimai (2011 m. – 877; 2010 m. –
1023), 194 leidimai laidoti Palangos ir Šventosios civilinėse kapinėse (2011 m. – 195; 2010 m. –
185).
2012 m. priimta 1344 deklaracijų (2011 m. – 1488; 2010 m. – 1332), iš jų 1022
atvykimo (2011 m. – 1111) ir 322 išvykimo (2011 m. – 377), 111 prašymų dėl deklaravimo
duomenų taisymo, keitimo ir panaikinimo, jų pagrindu sudarytos bylos ir priimti sprendimai
(2011 m. – 171; 2010 m. – 143), į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų sąrašą miesto
teritorijoje įtrauktas 174 asmuo (2011m. – 161; 2010 m. – 150), išduotos 2022 įvairios pažymos
(2011 m. – 2489; 2010 m. – 2294). Gyvenamąją vietą Palangoje 2012-12-31 buvo deklaravę
17555 asmenys (2011-12-31 – 17672, sumažėjo 0,66 %), iš jų į gyvenamosios vietos neturinčių
asmenų sąraše įtraukta 818 asmenų (2011 m. – 752; 2010 m. – 718). Skyriuje apsilankė apie 6000
interesantų (2011 m. – 6600).
Civilinės metrikacijos skyrius vykdydamas įstatymais priskirtų registrų tvarkymo ir
duomenų teikimo valstybės registrams funkciją tvarkė valstybinio gyventojų registro duomenų
bazę, konsultavo gyventojus šeimos teisės klausimais, naudojosi Metrikacijos paslaugų
informacine sistema, įgyvendino MEPIS priemones dėl pakartotinių dokumentų išdavimo. Nauja
darbo sritis – santuokų registracija ne CMS patalpose (2012 m. įregistruotos 46 tokios santuokos).
Valstybės tarnautojas civilinei saugai vykdydamas valstybės perduotą savivaldybėms
funkciją, organizavo pasirengimą Savivaldybėje valdyti ekstremalias situacijas bei įgyvendinti
civilinės saugos funkcijas jų metu, vykdė ekstremalių situacijų prevenciją.
Parengtas 2012–2014 metų ekstremaliųjų situacijų prevencinių priemonių planas,
įvairiais būdais (lankstinukai, plakatai, informavimas Savivaldybės interneto svetainėje ir vietinėje
spaudoje, susitikimai ir pan.) organizuotas gyventojų švietimas (įgyvendintos visos 5 suplanuotos
priemonės), patikrinta civilinės saugos būklė 15 ūkio subjektų (2011 m. – 3), iš kurių 5 ir 2
įvertinta atitinkamai kaip nepatenkinama ar patenkinama, pateiktos rekomendacijos.
Patvirtintas Savivaldybės ekstremalių situacijų valdymo plano pakeitimas pateiktas
derinti Klaipėdos apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai, organizuotos Savivaldybės
ekstremalių situacijų centro funkcinės pratybos „Perkūno karys 2002“ tema: „Gaisras ir naftos
išsiliejimas Būtingės terminale“ (įvertinta – gerai), civilinės saugos kursus baigė ir įgijo
pažymėjimus 44 klausytojai iš 26 miesto ūkio subjektų. 2012 m. įvyko 3 ekstremalių situacijų
komisijos posėdžiai (2011 m. – 2), 2012 m. neįvyko ekstremalių įvykių ar ekstremalių situacijų,
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apie kuriuos informuojama Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (2011 m.
užregistruoti 9 ekstremalūs įvykiai).
Sutvarkyta centralizuota gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Nuolat (kartą
į mėnesį) vykdomas techninis GPIS patikrinimas, 2 kartus per metus paleidžiamas garsinis signalas
gyventojams (abiem atvejais sistema suveikė).
Bendradarbiaujant su suinteresuotomis žinybomis užtikrintas Lietuvos Respublikos
mobilizacijos ir mobilizacinio rezervo rengimo įstatymu priskirtų funkcijų vykdymas.
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.
Bendrajame skyriuje, kuriame dirbo 6 valstybės tarnautojai ir 14 darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis, be vidaus administravimo vykdė ir 2 valstybines (valstybės
perduotas savivaldybėms) funkcijas (valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės,
savivaldybėms pagal teisės aktus priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo).
2012 m. Administracijos direktorius savo kompetencijos klausimais pasirašė 2246
įsakymus, iš jų 1314 – veiklos klausimais, 147 – kadrų, atostogų, 815 – komandiruočių (2011 m.
– 1987, atitinkamai – 1166, 123 ir 698), priėmė 22 interesantus (2011 m. – 56), sudaryta 490
įvairių sutarčių (2011 m. – 510). Administracijoje, naudojantis kompiuterizuotų dokumentų
valdymo sistema Kontora, užregistruoti 16269 (dokumentų srautas, palyginus su 2011 m.,
padidėjo 15 proc.) dokumentai, iš jų 7725 – gauti raštai, 1466 – piliečių prašymai, 7078 –
siunčiami raštai (2011 m. – atitinkamai 6905, 1615 ir 5433). 2012 m. atsisakyta Savivaldybės
Mero ir Administracijos direktoriaus pasirašytų dokumentų popierinių kopijų įteikimo
Administracijos struktūriniams padaliniams. Struktūriniai padaliniai šiuos dokumentus gauna bei
nukreipia juos vykdyti per DVS KONTORA. Dokumentų apyvartos kontrolę užtikrina ,,vieno
langelio“ viešojo administravimo principu dirbantis Savivaldybės priimamasis Vytauto g. 73, kas
savaitę buvo sudaromas neatsakytų ir negrąžintų raštų bei neatsakytų prašymų kontrolinis sąrašas.
Organizuoti bei techniškai ir ūkiškai aptarnauti Tarybos (11 posėdžių), jos komitetų
posėdžiai (103 posėdžiai) bei kiti renginiai ir sudarytos komisijos, darbo grupės, Administracija
parengė ir pateikė svarstyti Tarybai 358 (2010 m. – 320; 2011 m. – 347) Tarybos sprendimų
projektus (iš viso pateikta svarstyti (įregistruota) – 371, priimta – 336).
Naudojant Tarybos posėdžių salės posėdžių įgarsinimo ir įrašymo į kompiuterines
laikmenas sistemą, įrašyti visi 2012 m. posėdžiai, įrašai pateikti 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, dalyvauta vykdant Savivaldybės kovos su korupcija programos įgyvendinimo
priemonių plane 2011-2012 metams numatytas priemones.
Architektūros ir teritorijų planavimo skyriui nupirktos 2 grafinės kompiuterizuotos
darbo vietos su programine įranga, Administracijoje naudojamai kompiuterizuotų dokumentų
valdymo sistemai Kontora ir Palangos miesto savivaldybės tarybos ir administracijos priimamų
teisės aktų aktualizavimo, sutvarkymo ir asmens duomenų nuasmeninimo bei patalpinimo
internetinės svetainės dokumentų paieškos sistemoje – palaikymo paslaugos. Po Administracijos
struktūros pakeitimo įsteigtame Viešosios tvarkos skyriuje įrengtos 6 kompiuterizuotos darbo
vietos ir skyriaus kompiuterinis tinklas sujungtas su pagrindiniu pastatu. Tarybos posėdžių salėje
įdiegtos 5 kompiuterizuotos darbo vietos tarybos posėdžių pravedimui ir nuo 2012 m. kovo mėn.
visi Tarybos posėdžiuose balsuojama naudojant kompiuterizuotą balsavimo sistemą (įdiegta ir
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paleista e. demokratijos projekto Tarybos posėdžio balsavimo sistema pagal 2009-12-16 pasirašytą
partnerystės sutartį dėl dalyvavimo projekte ,,Elektroninės demokratijos paslaugų piliečiams
sukūrimas ir plėtra Klaipėdos regiono savivaldybių administracijose“).
Atnaujinamos Socialinės rūpybos, Biudžeto skyriaus, Buhalterijos ir Ekonominės
plėtros skyriaus programos „Parama“, „SPIS“, „BiudžetasVS“, ,,MASIS“, „QPR“. Nuolat
kuriamas kompiuterinių duomenų archyvas, siekiant užtikrinti gyventojų aptarnavimo kokybę bei
spartesnį programinės įrangos darbą. Sėkmingam darbui nuolat atliekami kompiuterinės technikos
priežiūros darbai bei garantinis ir pogarantinis remontas (iš viso Savivaldybėje – 132 kompiuteriai,
16 tarnybinių stočių ir 6 e. demokratijos projekto tarnybinės stotys Tarybos posėdžiams
aptarnauti). Siekiant kokybiško savivaldybės darbo būtina atnaujinti kompiuterinę ir programinę
įrangą, nes nuo 2014-04-08 „Microsoft“ nutraukia „Windows XP ir Office 2003“ programinių
įrangų palaikymą, o nuo 2012-10-04 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).
Nuolat administruojami elektroninio pašto vartotojai ir diegiami pakeitimai
nemokamai elektroninio pašto stočiai ,,Zimbra“.
2012 m. Palangos mieste vasaros kurortinio sezono metu (nuo 2012-05-11 iki 201209-30) 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 žaidimo
aikštelėje prie poilsio namų „Pušynas“ ir Šventojoje, prie kultūros namų „Eldija“).
2012 m. patikrinti 20 gatvių, 21 įmonės (įstaigos, organizacijos) ir Administracijos
struktūrinių padalinių viešieji užrašai (2011 m. – atitinkamai 22 ir 30), tikrinta, ar miesto fizinių ir
juridinių asmenų sandoriai sudaromi valstybine kalba, valstybinės kalbos vartojimas
Administracijos raštvedyboje (suderinta 1540 dokumentų; 2011 m. – 2685), viešieji užrašai mieste
(vasarą – dukart per savaitę), suderinti 362 įmonių (įstaigų, organizacijų) viešieji užrašai ir
reklamos projektai (2011 m. – 560), kalbos klausimais konsultuoti miesto įmonių (įstaigų,
organizacijų), Administracijos struktūrinių padalinių darbuotojai, kiti kalbos vartotojai.
Administracijos interneto svetainėje paskelbtas straipsnis „Savivaldybės dokumentų kalba“ ir 6
atmintinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo klausimais.
Suderinti 16 Savivaldybės biudžetinių įstaigų 2013 m. dokumentacijos planai ir
registrų sąrašai.
2012 m. tolimesniam saugojimui priimti 30 likviduojamų įmonių archyviniai
dokumentai (2011 m. – 33), išduotos 514 archyvinės pažymos apie darbo stažą arba
draudžiamąsias pajamas (2011 m. – 667).
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).
Organizuota 11 konkursų (2011 m. – 9) į karjeros valstybės tarnautojų pareigas, į
karjeros ir pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas, įskaitant tarnybinį kaitumą, paskirta ir priimta
17 asmenų, iš pareigų atleisti 6 valstybės tarnautojai, biudžetinių įstaigų vadovai nesikeitė;
užregistruota 20 darbo sutarčių (2011 m. – 14), nutraukta 15 darbo sutarčių (2011 m. – 8),
komisijose įvertinta 20 valstybės tarnautojų tarnybinė veikla (2011 m. – 69), iš jų 16 įvertinta
labai gerai (2011 m. - 10); į kitas pareigas toje pačioje įstaigoje perkelta 13 (2011 m. - 26)
valstybės tarnautojų (iš jų: 2 – į laisvas pareigas tarnybinio kaitumo būdu, 10 – į aukštesnes
pareigas po tarnybinės veiklos vertinimo, 1 – esant tarnybinei būtinybei); ištyrus 8 nusižengimus
skirtos 7 nuobaudos (2011 m. – 12), iš jų 5 – valstybės tarnautojams, 3 – Savivaldybės
biudžetinių įstaigų vadovams, tvarkomas valstybės tarnautojų registras, išduotos 37 Valstybės
tarnybos valdymo informacinės sistemos posistemės „Savitarna“ prisijungimo kortelės (2011 m. 2).
Organizuotas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
mokymas pagal patvirtintus prioritetus ir vykdant partnerystės sutarties projektą „Klaipėdos
regiono savivaldybių administracijų darbuotojų ir savivaldybių tarnybų narių mokymai“. Bendra
Administracijos personalo mokymų trukmė – 6761 akademinė valanda, mokymų dalyvių skaičius
– 298 (78 asmenys) (atitinkamai 2011 m. – 1921 ir 213; 2010 m. – 1055 ir 179). Kompiuterinio
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raštingumo kursai (ECDL 7 moduliai), mokymai tema „Viešoji politika ir interesų vadyba“,
„Valstybės tarnautojų etika ir korupcijos problemos“ organizuoti atitinkamai 3, 19 ir 4
Savivaldybės tarybos nariams. Iš viso Administracijos personalo mokymams, įskaitant valstybės ir
ES paramos lėšas, panaudoti 55486 Lt, iš jų Savivaldybės biudžeto lėšų - 8540 Lt (2008 m. – 44
478, 2009 m. – 13944, 2010 m. – 5200, 2011 m. – 16212).Pagal sutartis su aukštojo mokslo
įstaigomis organizuota 10 studentų praktika (2011 m. – 1).
Atstovauta Savivaldybei ir Administracijai 119 bylų (2009 m. – 114; 2010 m. – 129;
2011 m. - 131). Šioms byloms surinkti įrodymai, vertinta jų reikšmė, parengti procesiniai
dokumentai (9 bylos išspręstos ne Savivaldybės naudai). Visos Savivaldybės kovos su korupcija
programos įgyvendinimo priemonių plane 2011–2012 metams numatytos priemonės įgyvendintos
(ataskaitą rengia komisija, bus paskelbta Savivaldybės interneto svetainėje), Tarybos 2013-01-31
sprendimu Nr. T2-4 patvirtintas Savivaldybės kovos su korupcija programos įgyvendinimo
priemonių planas 2013–2014 metams. Patvirtintos Administracijos valstybės tarnautojų etikos
taisyklės.
Suteikta pirminė teisinė pagalba 190 pareiškėjų (2011 m. – 273; 2010 m. – 178), iš jų
84 – civilinės teisės ir civilinio proceso, 53 – šeimos teisės, 25 – administracinės teisės ir
administracinio proceso klausimais. 49 (2011 m. - 40) pareiškėjams surašyti ar padėta surašyti
prašymus suteikti antrinę teisinę pagalbą, parengti 18 dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių
institucijoms. 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.
Siekiant gerinti vidaus administravimą pagal Skyriaus tarnautojų parengtus projektus
patvirtintos Administracijos tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisyklės, Savivaldybės
biudžetinių įstaigų vadovų personalinių priedų prie tarnybinių atlyginimų nustatymo ir skyrimo
tvarkos aprašas, Priedų ir priemokų skyrimo taisyklės, Administracinių paslaugų teikimo
aprašymai, Teismų sprendimų ir nutarčių vykdymo tvarkos aprašas.
Viešųjų pirkimų skyriuje dirbo 2 valstybės tarnautojai ir 1 darbuotojas, dirbantis
pagal darbo sutartį. 2012 m. surašyti 358 Viešojo pirkimo komisijos protokolai (2011 m. – 289),
25 apklausos pažymos (2011 m. – 42), paskelbti 68 prekių, paslaugų ir darbų viešieji pirkimai
(2011 m. - 84), iš jų 40 – elektroniniai (2011 m. - 27). 8 pirkimų (2011 m. – 10) procedūros buvo
nutrauktos (iki nustatyto termino nepateiktas nė vienas pasiūlymas; visi pasiūlymai atmesti kaip
neatitinkantys konkurso sąlygose nustatytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų; pasiūlytos per
didelės, nepriimtinos kainos).
Bendra 2012 m. pasirašytų sutarčių vertė 33515546,96 Lt, įskaitant PVM (2011 m. –
14584157,79 Lt), iš jų mažos vertės – 977875,77 Lt, įskaitant PVM (iš socialinių įmonių –
28409,16 Lt, įskaitant PVM.).
2012 metais pasirašytos 4 sutartys, kurių vertės didesnės nei 1 mln. litų (universalios
sporto salės statybos darbų pirkimas supaprastinto atviro konkurso būdu – 14535155,67 Lt,
įskaitant PVM; Palangos kempingo Nemirsetoje, Palangoje I etapo statybos darbų pirkimas
supaprastinto atviro konkurso būdu – 3828031,40 Lt, įskaitant PVM;. Jūratės gatvės su aikšte (nuo
Sinagogos gatvės iki Rąžės upės) Palangoje rekonstrukcijos darbų pirkimas supaprastinto atviro
konkurso būdu – 4933558,72 Lt, įskaitant PVM; Palangos botanikos parko istorinės dalies II etapo
darbų pirkimas neskeliamų derybų būdu – 3528000 Lt, įskaitant PVM). Atliktos visos pirkimų
viešinimo procedūros, pasikeitus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms
pakoreguotos Administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės.
Buhalterijoje dirbo 2 valstybės tarnautojai ir 3 darbuotojai, dirbantys pagal darbo
sutartis. (iki centralizuojant Šventosios seniūnijos buhalterinę apskaitą 2012-02-01 – 5).
Buhalterinė apskaita tvarkoma naudojantis Biudžetas VS sistema, sudarančia galimybes apskaitą
tvarkyti pagal programas, finansavimo šaltinius ir funkcinę klasifikaciją vadovaujantis Savivaldybės
administracijos direktoriaus patvirtintu apskaitos vadovu, formuoti būtinas finansines ataskaitas.
Apskaitoma daugiau kaip pusė Savivaldybės 2012 - 2014 m. strateginiame veiklos plane
numatytų 12 programų savivaldybės ir valstybės biudžetų bei kitų šaltinių lėšų, tvarkyta 16
projektų, finansuojamų iš Europos sąjungos lėšų, apskaita.
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2012 m. pagal Lietuvos Respublikos paramos ir labdaros įstatymą Administracijai
kaip paramos gavėjui suteikta 63 tūkst. Lt tikslinė parama pagal 4 paramos sutartis - 60 tūkst. Lt
Kurhauzo pastato restauravimo darbams paremti (3 paramos teikėjai), 3 tūkst. Lt vaikų žaidimo
aikštelei Palangoje įrengti (1 paramos teikėjas). 2012 m. pagal tikslinę paramą panaudota 58,1
tūkst. Lt paramos lėšų, likusi dalis bus naudojama kitais metais.
Administracijos darbui organizuoti 2012 metais Savivaldybės strateginiame veiklos
plane buvo numatyta 4405 tūkst. Lt. Savivaldybės biudžeto ir 0,368 tūkst. Lt valstybės biudžeto
lėšų, asignavimai naudoti taupiai, nustatytais terminais perskirstomi tarp straipsnių.
Centralizuotoje savivaldybės vidaus audito tarnyboje dirbo 2 valstybės tarnautojai (iki
2012-03-26 – vienas). Siekiant padėti įgyvendinti Savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ar
jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklos tikslus, 2012 m. atlikti 4 vidaus
auditai, iš kurių 2 – teminiai vidaus auditai Administracijoje ir biudžetinėse įstaigose, 2 – veiklos
ir valdymo vidaus auditai biudžetinėse ikimokyklinio ugdymo įstaigose (audituotų subjektų vidaus
kontrolė įvertinta 1 atveju – gerai, 3 atvejais – patenkinamai), pateiktos 84 rekomendacijos,
įgyvendinta 114 rekomendacijų (kitų rekomendacijų įgyvendinimas tęsiamas), vidaus kontrolės
klausimais ne vidaus auditų metu suteiktos 38 konsultacijos. Atliekant vidaus auditus nustatyta,
kad audituotuose subjektuose neužtikrinamas tinkamas teisės aktuose numatytų reikalavimų
vykdymas, o rizikingiausioms sritims priskirtinos viešųjų pirkimų, dokumentų valdymo, darbo
laiko apskaitos, kuro apskaitos, paramos priėmimo, skirstymo, panaudojimo ir apskaitos, sveikatos
priežiūros ikimokyklinio ugdymo įstaigose sritys, kontrolės, iš jų ir finansų kontrolės, funkcijų
vykdymas.
XIII. ŠVENTOSIOS SENIŪNIJOS VEIKLA
Šventosios seniūnijoje dirbo 2 valstybės tarnautojai ir 1 darbuotojas, dirbantis pagal
darbo sutartį (2012 m. centralizavus buhalterinę apskaitą darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį,
perkeltas į Buhalteriją). Seniūnija vykdė Šventosios seniūnijos kaip Administracijos filialo
programą bei 1 valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją – melioracijos įrenginių
priežiūrą ir atnaujinimą.
Vykdant Šventosios seniūnijos 2012 m. programą, sutvarkytos visuomeninio
naudojimo teritorijos (1012 tūkst. Lt), pakeista dalis betoninių elektros apšvietimo stulpų į
metalinius Mokyklos gatvėje (50 tūkst. Lt), atnaujintas Mokyklos gatvės šaligatvis (210 tūkst. Lt)
paklota 334 kv. m medinių takų (20 tūkst. Lt). Sudarytos galimybės Socialinės rūpybos skyriaus
specialistams seniūnijos patalpose priiminėti Šventosios gyventojus socialiniais klausimais ir teikti
informaciją bei paslaugas (1 kartą savaitėje).
Seniūnijoje bendruomenei atstovauja 3 seniūnaičiai ir Šventosios bendruomenės
taryba iš 9 asmenų (bendri posėdžiai kartą per mėnesį). Įvyko 2 seniūnijos bendruomenės tarybos
narių ir gyventojų susitikimai su miesto vadovais (mero pavaduotoju, Administracijos
direktoriumi) miestelio tvarkymo klausimais. Administracijai pateikta nuomonė dėl atrakcionų
veiklos ir vietos parinkimo, apie vykdomus muzikos renginius vasaros sezono metu, išsakyti
pageidavimai dėl gėlynų įrengimo vietų.
Seniūnas dalyvavo Šventosios kultūros centro surengtuose renginiuose, rengiamuose
reiduose su vaiko teisių apsaugos tarnyba ir policija. Tenkinant Šventosios gyventojų lūkesčius
privataus verslo pastangomis parduotuvės „Centas“ patalpose atidaryta vaistinė.
Organizuojant valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos įrenginių
priežiūrą ir atnaujinimą (2012 m. lėšų atnaujinimui negauta), parengti 49 vnt. techninių sąlygų
statiniams melioruotoje žemėje projektuoti (2011 m. – 32; 2010 m. – 70), melioracijos polderių
eksploatacijai ir polderių griovių priežiūrai gauta ir panaudota valstybės biudžeto dotacija – 170,0
tūkst. Lt (1119 ha). Šventosios seniūno pavaduotojas yra Nuolatinės statybos komisijos narys
(dalyvauta 60 posėdžių).
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XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
2013 m. Administracija dirbs vadovaudamasi Savivaldybės misija – vystyti aktyvaus
poilsio Baltijos pajūrio kurortą, kurti geras gyvenimo, darbo ir poilsio sąlygas Palangos miesto
gyventojams ir svečiams. Siekiant tinkamai ir kokybiškai įgyvendinti visas Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatymu ir kitais teisės aktais Savivaldybei priskirtas savarankiškąsias
(Konstitucijos ir įstatymų nustatytas (priskirtas) ir valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms)
funkcijas kiekvienam valstybės tarnautojui nustatyti pagrindiniai metų veiklos uždaviniai
(užduotys) ir rezultatų vertinimo rodikliai, kas ketvirtį vykdoma jų įgyvendinimo stebėsena, metų
pabaigoje – tarnybinės veiklos vertinimas.
_____________________________

