PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS, MERO IR
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ
2017 m. balandžio 27 d. Nr. T2-106
Palanga
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 2
dalimi, 20 straipsnio 7 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 9 ir 10 punktais ir Palangos miesto
savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011 m.
rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T2-151 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento
tvirtinimo“ 1 punktu (Palangos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr.
T2-95 „Dėl Tarybos 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T2-151 pakeitimo“ 1 punkto redakcija),
12.17, 128 ir 223 punktais, Palangos miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Pritarti pridedamoms:
1. Palangos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. veiklos ataskaitai.
2. Palangos miesto savivaldybės mero 2016 m. veiklos ataskaitai.
3. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. veiklos
ataskaitai.

Meras

Šarūnas Vaitkus

PRITARTA
Palangos miesto savivaldybės tarybos
2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-106
1 punktu
PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 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. sprendimo Nr. T2-151 „Dėl Palangos miesto
savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 1 punktu (Palangos miesto savivaldybės
tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-95 „Dėl Tarybos 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimo
Nr. T2-151 pakeitimo“ 1 punkto redakcija), 223 punktu, taryba ne rečiau kaip vieną kartą per
metus – iki gegužės 1 dienos privalo savivaldybės bendruomenei pateikti viešą metinę savo
veiklos ataskaitą. Ataskaitą tarybos vardu pateikia meras tarybos posėdyje.
Taryba yra savivaldybės atstovaujamoji institucija, turinti vietos valdžios ir viešojo
administravimo teises ir pareigas, kuriai vadovauja Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų
rinkimų įstatymo nustatyta tvarka vienmandatėje rinkimų apygardoje tiesiogiai išrinktas
savivaldybės tarybos narys – savivaldybės meras (Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo
3 straipsnio 3 dalies 1 punktas). Palangos miesto savivaldybės tarybą (toliau – Taryba) sudaro
pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymą išrinktas 21 tarybos narys
(Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6 punktas).
I. TARYBOS SUDĖTIS
8-ojo šaukimo Tarybos sudėtis. 2015 m. kovo 1 d. įvyko Lietuvos Respublikos
savivaldybių tarybų ir tiesioginiai merų rinkimai. Palangos miesto savivaldybės meru išrinktas
Šarūnas Vaitkus. 2015 m. balandžio 14 d. naujai išrinkta Taryba rinkosi į pirmąjį savo posėdį,
kurio metu prisiekė 21 (dvidešimt vienas) tarybos narys.
2016 metais 8-ojo šaukimo Taryboje dirbo 5 (penkių) politinių partijų atstovai. 8-ojo
šaukimo Tarybos sudėtis pagal politinių partijų turimų mandatų skaičių 2016 m.:
- Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (13 mandatų, nuo 2016-12-22 –
14 mandatų): Vaidotas Bacevičius, Arvydas Dočkus, Donatas Elijošius, Rimantas Antanas
Mikalkėnas, Ilona Pociuvienė, Antanas Sebeckas, Mindaugas Skritulskas, Vaidas Šimaitis, Bronius
Vaitkus, Šarūnas Vaitkus, Gediminas Valinevičius, Dainius Želvys, Julius Tomas Žulkus, Saulius
Simė (nuo 2016-12-22).
- Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis (3 mandatai, nuo 2016-12-22 – 2 mandatai):
Sondra Kulikauskienė, Eugenijus Simutis, Saulius Simė (nuo 2016-12-22 – Tėvynės sąjungaLietuvos krikščionys demokratai).
- Lietuvos socialdemokratų partija (2 mandatai): Elena Kuznecova, Danas Paluckas.
- Darbo partija (1 mandatas): Edmundas Krasauskas.
- Partija Tvarka ir teisingumas (1 mandatas): Irena Galdikienė.
- Visuomeninis rinkimų komitetas „Nepartinių palangiškių sąjūdis“ (1 mandatas):
Eimutis Židanavičius.
2016 metų 8-ojo šaukimo Tarybos posėdžiuose tarybos nariai viešu pareiškimu
nedeklaravo dėl veiklos savivaldybės taryboje tęsimo susivienijant į frakciją, dėl Tarybos
daugumos ir savivaldybės tarybos mažumos (opozicijos) sudarymo, todėl 2016 m. nebuvo
sudarytų frakcijų ar kitų tarybos narių grupių.
II. TARYBOS POSĖDŽIAI
2016 m. buvo sušaukta ir įvyko 13 (trylika) 8-ojo šaukimo Tarybos posėdžių (2016
m. sausio 28 d., vasario 23 d., kovo 18 d., kovo 31 d., balandžio 28 d., gegužės 26 d., birželio 30
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d., liepos 28 d., rugpjūčio 25 d., rugsėjo 29 d., spalio 27 d., lapkričio 30 d., gruodžio 29 d.),
kuriuose buvo apsvarstyti 324 (trys šimtai dvidešimt keturi) sprendimo projektai, priimti 309 (trys
šimtai devyni) sprendimai. Tarybos posėdžiai yra vieši, gyventojai informuojami apie juos ir
priimtus sprendimus Reglamente nustatyta tvarka.
8-ojo šaukimo Tarybos posėdžių lankomumas

Eil.
Nr.

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

Pavardė, vardas

Bacevičius Vaidotas
Dočkus Arvydas
Elijošius Donatas
Galdikienė Irena
Krasauskas Edmundas
Kulikauskienė Sondra
Kuznecova Elena
Mikalkėnas Rimantas Antanas
Paluckas Danas
Pociuvienė Ilona
Sebeckas Antanas
Simė Saulius
Simutis Eugenijus
Skritulskas Mindaugas
Šimaitis Vaidas
Vaitkus Bronius
Vaitkus Šarūnas
Valinevičius Gediminas
Želvys Dainius
Židanavičius Eimutis
Žulkus Julius Tomas

Įvyko
posėdžių

Dalyvavo

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

11
12
12
12
11
11
11
11
9
12
13
9
13
11
11
9
11
13
13
12
12

Praleistų
posėdžių
skaičius
(nurodyta
nedalyvavi
mo
priežastis)
2
1
1
1
2
2
2
2
4
1
–
3
–
2
2
4
2
–
–
1
1

Praleistų
posėdžių
skaičius
(nenurodyta
nedalyvavi
mo
priežastis)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–

4 (keturi) Tarybos nariai nepraleido nė vieno posėdžio, o nurodę pateisinamą
nedalyvavimo priežastį po 1 posėdį praleido 6 (šeši) Tarybos nariai, po 2 posėdžius praleido 8
(aštuoni) Tarybos nariai, 3 posėdžius praleido 1 (vienas) Tarybos narys ir 1 (vienas) Tarybos narys
praleido 4 posėdžius. 1 (vienas) Tarybos narys praleido 1 (vieną) Tarybos posėdį be pateisinamos
priežasties.
III. TARYBOS KOMITETAI IR KOMISIJOS
Tarybos nariai savo įgaliojimus vykdo svarstydami ir spręsdami klausimus Tarybos,
komitetų bei komisijų posėdžiuose, frakcijų ir darbo grupių pasitarimuose.
2016 m. Tarybos nariai dalyvavo 5 Tarybos sudarytų komitetų (žr. paveikslą)
veikloje.
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TARYBOS KOMITETAI

ŠVIETIMO,
KULTŪROS IR
SPORTO

TURIZMO, SVEIKATOS
IR SOCIALINĖS
APSAUGOS

EK

EKONOMIKOS IR
FINANSŲ

STATYBOS IR
MIESTO ŪKIO

KONTROLĖS

Tarybos komitetų posėdžių skaičiaus 2015–2016 m. palyginamoji lentelė:

Komiteto pavadinimas
Ekonomikos ir finansų komitetas
Statybos ir miesto ūkio komitetas
Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas
Švietimo, kultūros ir sporto komitetas
Kontrolės komitetas
Iš viso:

Posėdžių
skaičius
2015 m.
21
30
16
18
1
86

Posėdžių
skaičius
2016 m.
20
25
15
23
3
86

8-ojo šaukimo Tarybos Ekonomikos ir finansų komitetas 2016 m. posėdžiavo
20 kartų. Posėdžių metu buvo apsvarstyti 269 sprendimų projektai. Komiteto nariai susipažino ir
apsvarstė 13 Administracijos, piliečių, visuomeninių organizacijų bei valstybinių institucijų ir kt.
raštus.
8-ojo šaukimo Tarybos Statybos ir miesto ūkio komitetas 2016 m. posėdžiavo
25 kartus. Posėdžių metu buvo apsvarstyti 148 sprendimų projektai. Komiteto nariai svarstė 6
detaliojo plano koncepcijas, susipažino ir apsvarstė 10 piliečių, visuomeninių organizacijų,
valstybinių institucijų ir kt. raštus bei išnagrinėjo 6 teritorijų planavimo, statybų ir kitus su tuo
klausimu susijusius dokumentus.
8-ojo šaukimo Tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komitetas 2016 m.
posėdžiavo 23 kartus. Posėdžių metu buvo apsvarstyti 128 sprendimų projektai. Komiteto nariai
susipažino ir apsvarstė 9 Administracijos, piliečių, visuomeninių organizacijų bei valstybinių
institucijų ir kt. raštus.
8-ojo šaukimo Tarybos Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas
2016 m. posėdžiavo 15 kartų. Posėdžių metu buvo apsvarstyti 103 sprendimų projektai. Komiteto
nariai susipažino ir apsvarstė 5 Administracijos, piliečių, visuomeninių organizacijų bei valstybinių
institucijų ir kt. raštus.
8-ojo šaukimo Tarybos Kontrolės komitetas 2016 m. posėdžiavo 3 kartus.
Posėdžių metu buvo apsvarstyta 10 klausimų.
Dalyvavimas Tarybos komitetų posėdžiuose
1. 2016 m. įvyko 20 Ekonomikos ir finansų komiteto posėdžių.
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8-ojo šaukimo
Įvyko
Komiteto nariai
Palangos miesto
posėdžių
savivaldybės tarybos
Mindaugas Skritulskas –
20
Ekonomikos ir
pirmininkas
finansų komitetas
Irena Galdikienė
20
(sudarytas Palangos
20
Elena Kuznecova
miesto savivaldybės
20
Rimantas Antanas Mikalkėnas
tarybos 2015 m.
Gediminas Valinevičius balandžio 30 d.
pavaduotojas
sprendimo Nr. T2-109
20
„Dėl komitetų
sudarymo“ 1.1
punktu)

Dalyvavo

Nedalyvavo

13

7

18
14
16
15

2
6
4
5

2. 2016 m. įvyko 25 Statybos ir miesto ūkio komiteto posėdžiai.
8-ojo šaukimo
Įvyko
Komiteto nariai
Palangos miesto
posėdžių
savivaldybės tarybos
25
Vaidas Šimaitis – pirmininkas
Statybos ir miesto
25
Danas Paluckas
ūkio komitetas
25
Saulius Simė
(sudarytas Palangos
25
Dainius Želvys – pavaduotojas
miesto savivaldybės
Julius Tomas Žulkus
tarybos 2015 m.
balandžio 30 d.
sprendimo Nr. T2-109
25
„Dėl komitetų
sudarymo“ 1.2
punktu)

Dalyvavo

Nedalyvavo

22
16
19
22
22

3
9
6
3
3

3. 2016 m. įvyko 23 Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdžiai.
8-ojo šaukimo
Palangos miesto
savivaldybės tarybos
Švietimo, kultūros
ir sporto komitetas
(Sudarytas Tarybos
2015 m. balandžio 30
d. sprendimu Nr. T2109 „Dėl komitetų
sudarymo“ 1.4
punktu)

Įvyko
posėdžių
23
23
23
23

Komiteto nariai
Ilona Pociuvienė – pirmininkė
Arvydas Dočkus
Edmundas Krasauskas
Eugenijus Simutis
Bronius Vaitkus

Dalyvavo

Nedalyvavo

20
23
19
20
14

3
0
4
3
9

23

4. 2016 m. įvyko 15 Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto posėdžių.
Įvyko
8-ojo šaukimo
Komiteto nariai
posėdžių
Palangos miesto
savivaldybės tarybos
Sondra Kulikauskienė –
15
Turizmo, sveikatos
pirmininkė
ir socialinės
15
Donatas Elijošius
apsaugos komitetas
15
Vaidotas Bacevičius
(Sudarytas Tarybos
15
Antanas Sebeckas

Dalyvavo

Nedalyvavo

13

2

14
6
15

1
9
0

5
Eimutis Židanavičius

2015 m. balandžio 30
d. sprendimu Nr. T2109 „Dėl komitetų
sudarymo“ 1.3
punktu)

14

1

Dalyvavo

Nedalyvavo

3

0

1
3
2
2

2
0
1
1

15

5. 2016 m. įvyko 3 Kontrolės komiteto posėdžiai.
8-ojo šaukimo
Įvyko
Komiteto nariai
Palangos miesto
posėdžių
savivaldybės tarybos
Edmundas Krasauskas 3
Kontrolės
pirmininkas
komitetas
3
Mindaugas Skritulskas
(Sudarytas Tarybos
3
Irena Galdikienė
2015 m. rugsėjo 30 d.
3
Danas Paluckas
sprendimu Nr. T2-268
Gediminas Valinevičius
„Dėl Kontrolės
3
komiteto sudarymo“ 1
punktu)

2016 metų 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos nariai dalyvavo
įvairių komisijų veikloje: Etikos komisijos; Investicijų priežiūros komisijos; Komisijos fizinių ir
juridinių asmenų mokesčių lengvatų prašymams nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti;
Palangos miesto savivaldybės peticijų komisijos; Palangos miesto savivaldybės visuomeninės
administracinių ginčų komisijos; Palangos miesto savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos;
Eismo saugumo komisijos; Palangos miesto savivaldybės komisijos kovai su korupcija, kitose
komisijose ir darbo grupėse, sudarytose Savivaldybės administracijos direktoriaus.
IV. TARYBOS SPRENDIMAI
Tarybos narių parengti sprendimų projektai. 2016 metais 8-ojo šaukimo
Palangos miesto savivaldybės tarybos nariai parengė šiuos sprendimų projektus:

Tarybos narys
Vaidotas Bacevičius
Arvydas Dočkus
Donatas Elijošius
Irena Galdikienė
Edmundas
Krasauskas

Sondra Kulikauskienė
Elena Kuznecova

Pateikti prašymai,
pasiūlymai, paklausimai,
pareiškimai ir pranešimai
Merui ir Administracijai

Parengti sprendimo
projektai

-

Dėl
Palangos
miesto
savivaldybės kontrolės komiteto
2016 metų veiklos programos
patvirtinimo (2016-05-03, reg.
Nr. T1-151)
-

–
–
–
–

–
Dėl
UAB
,,Palangos
komunalinis
ūkis“
buvusio
direktoriaus Vido Misiukonio
paskyrimo ir veiklos įvertinimo
(2016-07-28, reg. (8.15.) D5-9);
- Dėl Tarybos nario Vaido
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Tarybos narys

Parengti sprendimo
projektai

Pateikti prašymai,
pasiūlymai, paklausimai,
pareiškimai ir pranešimai
Merui ir Administracijai
Šimaičio
etikos
įvertinimo
(2016-07-28, reg. (8.15.) D510).
Dėl
nusišalinimo
nuo
sprendimo ,,Dėl pritarimo UAB
,,Palangos vandenys“ 2015 metų
vadovo ataskaitai“ (2016-04-27,
reg. (8.15.) D5-8).

Antanas
- - Dėl valstybinės žemės nuomos
mokesčio lengvatos suteikimo
UAB „Palangos šilumos tinklai“
(2016-12-15 , reg. Nr. T1314 );
- Dėl valstybinės žemės nuomos
mokesčio lengvatos suteikimo
UAB „Palangos komunalinis
ūkis“ (2016-12-15 , reg. Nr.
T1-313 );
- Dėl žemės mokesčio lengvatos
suteikimo (2016-12-15 , reg.
Nr. T1-312);
- Dėl valstybinės žemės nuomos
mokesčio sumokėjimo termino
atidėjimo UAB poilsio namams
„Baltija“ (2016-12-14, reg. Nr.
T1-311 );
- Dėl valstybinės žemės nuomos
mokesčio sumokėjimo termino
atidėjimo
UAB
„Pušų
paunksnėje“ (2016-12-14, reg.
Nr. T1-310);
- Dėl valstybinės žemės nuomos
mokesčio lengvatos suteikimo
K. Geco prekybos įmonei
(2016-11-18, reg. Nr. T1-289);
- Dėl valstybinės žemės nuomos
mokesčio sumokėjimo termino
atidėjimo UAB „Pajūrio Gabija“
(2016-11-18, reg. Nr. T1-288);
- Dėl žemės mokesčio lengvatos
suteikimo (2016-11-18, reg. Nr.
T1-287);
- Dėl valstybinės žemės nuomos
mokesčio sumokėjimo termino
atidėjimo Elenai Kučkienei
(2016-01-18, reg. Nr. T1-23);
- Dėl valstybinės žemės nuomos
mokesčio sumokėjimo termino
neatidėjimo Elenai Kučkienei
(2016-05-16, reg. Nr. T1-160).
Danas Paluckas
–
–
Ilona Pociuvienė
–
–
Antanas Sebeckas
–
–
Rimantas
Mikalkėnas
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Parengti sprendimo
projektai

Tarybos narys
Saulius Simė
Eugenijus Simutis
Mindaugas Skritulskas

Vaidas Šimaitis

Bronius Vaitkus
Šarūnas Vaitkus

Pateikti prašymai,
pasiūlymai, paklausimai,
pareiškimai ir pranešimai
Merui ir Administracijai

–
–
–

–
–
- Dėl Tarybos nario 2016-07-28
paklausimo (9-T) (2016-08-08,
reg. (8.15.) D5-11).
- Dėl Valdybos 1996 m. –
gruodžio 13 d. sprendimo Nr.
334 1.1 ir 1.3 punktų pakeitimo
(2016-12-28, reg. Nr. T1-324);

-

–
–
Dėl
Palangos
miesto –
savivaldybės tarybos, mero ir
administracijos
direktoriaus
2015 metų veiklos ataskaitų
(2016-04-19, reg. Nr. T1-141);

-

Gediminas Valinevičius
Dainius Želvys

–
–
- Dėl valstybinės žemės nuomos –
mokesčio sumokėjimo termino
atidėjimo Elenai Kučkienei
(2016-10-14, reg, nr. T1-269);

Eimutis Židanavičius

–

-

Julius Tomas Žulkus

–

- Dėl S. Nėries g. 3 renovacijos
(2016-02-23, reg. Nr. (8.15.)
D5-5);
- Dėl kontoros prieinamumo
tarybos nariams (2016-02-29,
reg. Nr. (8.15.) D5-7);
- Dėl koncertų salės (2016-1130, reg. Nr. (8.15.) D5-12),
- Dėl poliklinikos (2016-11-30,
reg. Nr. (8.15.) D5-13).
–

2016 m. priimtų Tarybos sprendimų apžvalga. 2016 metais Taryba svarstė ir
priėmė svarbius miestui ir jo vystymui sprendimus vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatyme nustatyta išimtine ir paprastąja kompetencija.
Reglamento
tvirtinimas

Savivaldybės
biudžeto ir

2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T2-16 Taryba patvirtino
Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto
Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr.
T2-151 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento
tvirtinimo“ 1 punktu (Palangos miesto savivaldybės tarybos 2015 m.
rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T2-226 „Dėl Tarybos 2011 m. rugsėjo 8 d.
sprendimo Nr. T2-151 pakeitimo ir papildymo“) naują redakciją.
Tarybos 2016-02-23 sprendimu Nr. T2-61 patvirtintas Palangos
miesto savivaldybės 2016 metų biudžetas.
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Savivaldybės
konsoliduotųjų
ataskaitų rinkinio
tvirtinimas

Mokesčių
lengvatų teikimas

Savivaldybės
įmonių ir įstaigų
vadovų veiklos
ataskaitų
tvirtinimas
Įstaigų ir įmonių
steigimas,
reorganizavimas
ir likvidavimas

Per metus biudžetas buvo tikslintas 8 kartus (Tarybos sprendimais
2016-04-28 (T2-120), 2016-05-26 (T2-156), 2016-06-30 (T2-181), 201608-25 (T2-225), 2016-09-29 (T2-231), 2016-10-27 (T2-257), 2016-11-30
(T2-277), 2016-12-29 (T2-296).
Taryba 2016-06-30 sprendimu Nr. T2-180 patvirtino Palangos
miesto savivaldybės 2015 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, 201608-25 sprendimu Nr. T2-223 – Palangos miesto savivaldybės 2015 metų
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį bei Palangos miesto
savivaldybės biudžetinių įstaigų 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinius.
Tarybos sprendimais 2016 m. suteiktos mokesčių lengvatos:
- Tarybos 2016 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T2-274 suteikta
2016 metų žemės mokesčio lengvata 69 fiziniams asmenims (taikomos
2016 m. mokesčio lengvatos suma – 2185 eurai).
- Tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T2-300 2016 metų
žemės mokesčio lengvata suteikta 14 fizinių asmenų (taikomos lengvatos
suma – 376 eurai).
- Sprendimu Nr. T2-63 2015 metų žemės mokesčio lengvata –
Būtingės evangelikų liuteronų parapijai (272 eurai).
- Sprendimu Nr. T2-299 2016 metų valstybinės žemės nuomos
mokesčio lengvata – UAB „Palangos komunalinis ūkis“ (7353,37 eurų).
- Sprendimu Nr. T2-301 2016 metų valstybinės žemės nuomos
mokesčio lengvata – UAB „Palangos šilumos tinklai“ (17585,03 eurų).
Mokesčių lengvatų teikimo taisyklės numato, kad juridiniam
asmeniui, kuris investuoja lėšas į savivaldybės teritorijos infrastruktūrą
(sporto, sveikatinimo, pramogų) pagal suderintus su savivaldybės
administracija projektus, kai juridinio asmens investicijos mieste sudaro ne
mažiau kaip 2.900 tūkst. eurų ir lėšos investuojamos į naujai statomus ir
įrengiamus objektus, gali būti taikomos žemės, žemės nuomos bei
nekilnojamojo turto mokesčių lengvatos. Vadovaujantis šiomis taisyklėmis:
- Sprendimu Nr. T2-12 Savivaldybės taryba suteikė 100 proc. (iš viso
18023 eurų) 2015 m. nekilnojamojo turto mokesčio lengvatą OU Litrada
Group filialui.
- Sprendimu Nr. T2-62 2015 metų nekilnojamojo turto mokesčio
lengvata suteikta K. Geco prekybos įmonei (iš viso – 11216 eurų).
- Sprendimu Nr. T2-275 suteikta 2016 metų valstybinės žemės
nuomos mokesčio lengvata K. Geco prekybos įmonei (iš viso 1428 eurų).
Savivaldybės taryba 2016 m. sprendimais patvirtino Savivaldybės
mero, 28 biudžetinių bei viešųjų įstaigų (tarp jų ir Administracijos,
Kontrolės ir audito tarnybos) bei 4 uždarųjų akcinių bendrovių vadovų
veiklos ataskaitas.
2016 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T2-262 įsteigta viešoji įstaiga
„Palangos orkestras“ bei patvirtinti jos įstatai. Šiuo sprendimu siekiama
kurti, plėtoti ir puoselėti profesionalaus muzikos meno, muzikos atlikimo
kultūrą ir tradicijas, taip pat – atstovauti Palangos miestui šventėse,
festivaliuose ir kituose meno renginiuose Lietuvoje bei užsienyje bei
sudaryti sąlygas jauniems ir pripažintiems Palangos, Lietuvos ir pasaulio
muzikos atlikėjams, jų kolektyvams dalyvauti įstaigos kūrybinėje veikloje.
Siekiant rūpintis Palangos miesto savivaldybės gyventojų sveikata,
vykdyti savivaldybės teritorijoje Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais
teisės aktais reglamentuojamą savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą,
siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyvenimo
kokybę, teikti kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, 2016

9

Biudžetinių
įstaigų vadovų
skyrimas į
pareigas ir
atleidimas iš jų
Sprendimai dėl
Savivaldybei
nuosavybės teise
priklausančio
turto

m. gruodžio 29 d. Tarybos sprendimu Nr. T2-295 įsteigta biudžetinė
įstaiga – Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.
- Tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T2-92 nuo 2016-04-01
į Palangos moksleivių klubo direktoriaus pareigas skirta Eglė Bučienė.
- Tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T2-93 iš Palangos
pradinės mokyklos direktoriaus pareigų atleista Vaida Kaikarienė.
Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo pataisas, Savivaldybės
tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T2-35 patvirtintas Palangos
miesto savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos
aprašas.
2016 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T2-72 patvirtinta Palangos
miesto savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2015 metų pajamų ir išlaidų
ataskaita. Lėšų likutis 2015 m. sausio 1 d. buvo 53 493,52 euro, iš viso
pajamų – 295 597,55 euro, iš viso išlaidų – 349 091,07 euro.
2016 m. kovo 18 d. sprendimu Nr. T2-84 patvirtinta Palangos miesto
savivaldybės administracijos 2015 metų finansų kontrolės būklės ataskaita.
2016 m. buvo apsispręsta didinti Savivaldybės įmonių įstatinį
kapitalą;
- Sprendimu Nr. T2-103 „Dėl savivaldybės turto investavimo ir
UAB ,,Palangos šilumos tinklai“ įstatinio kapitalo didinimo“ kaip
papildomas savivaldybės įnašas uždarajai akcinei bendrovei ,,Palangos
šilumos tinklai“ įstatiniam kapitalui didinti iš 2016–2018 metų Palangos
miesto savivaldybės strateginio veiklos plano Ūkio ir turto programos
priemonėje „Centralizuotos šilumos tiekimo savivaldybei užtikrinimas“
numatytų savivaldybės biudžeto lėšų perduotas Palangos miesto
savivaldybei nuosavybės teise priklausantis finansinis turtas (pinigai) – 599
998,40 eurų. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui,
savivaldybei nuosavybės teise priklausančių uždarosios akcinės bendrovės
,,Palangos šilumos tinklai“ akcijų valdytojui, pavesta įgalioti savo atstovą
balsuoti šios bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime už įstatinio
kapitalo padidinimą 599 998,40 eurų papildomu įnašu, išleidžiant 206896
vienetus paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekviena – 2,90 eurų
nominalios vertės, nustatant, kad akcijų emisijos kaina lygi jų nominaliai
vertei. Visos išleistos naujos akcijos perduodamos Palangos miesto
savivaldybei. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui
perduotos patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti savivaldybei
nuosavybės teise priklausančios naujos uždarosios akcinės bendrovės
,,Palangos šilumos tinklai“ paprastosios vardinės akcijos – 206896 vienetai,
kurių kiekvienos nominali vertė – 2,90 eurų, ir kurios savivaldybės
nuosavybėn įgyjamos į uždarąją akcinę bendrovę ,,Palangos šilumos
tinklai“ investavus šiuo sprendimu nurodytą finansinį turtą.
2016 m. Savivaldybės tarybos sprendimai, susiję su Savivaldybės
turto perdavimu nuosavybėn:
- Atsižvelgdama į Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m.
gegužės 26 d. sprendimą Nr. T2-179 „Dėl sutikimo perimti turtą“ bei
Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2016 m. gegužės 24 d.
protokolą Nr. D8-717, Palangos miesto savivaldybės taryba 2016 m.
birželio 30 d. sprendimu Nr. T2-186 perdavė Kretingos rajono
savivaldybės nuosavybėn Palangos miesto savivaldybei nuosavybės teise
priklausantį nekilnojamąjį turtą – susisiekimo komunikacijas – pėsčiųjų
tiltą (unikalus Nr. 4400-0699-1366, pažymėjimas plane k, ilgis 38,70 m),
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esantį Kalgraužių kelyje, Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje, kurio
įsigijimo vertė – 1354,26 eurų.
- 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T2-246 Palangos miesto
savivaldybės taryba perdavė valstybės nuosavybėn Palangos miesto
savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą –
valstybinės reikšmės magistralinio kelio A11 Šiauliai–Palanga (ruožo nuo
145,361 km iki 146,899 km), kuris Palangoje sutampa su Kretingos g.,
rajoninių kelių Nr. 2336 Kunigiškiai–Palanga (ruožo nuo 6,632 km iki
6,845 km) ir Nr. 2253 Palanga–Nemirseta–Graudūšiai (ruožo nuo 0,0 km
iki 0,348 km), kurie Palangoje sutampa su Klaipėdos plento gatve,
rekonstravimo techninį darbo projektą (inventorinis Nr. 485, balansinė
vertė 58 560,61 eurų), Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie
Susisiekimo ministerijos valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
2016 m. Savivaldybės taryba sprendė klausimus dėl Savivaldybei
nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti ir disponuoti
panaudos, patikėjimo teise:
- Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-75 Palangos kurorto
muziejui neterminuotai patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo
perduotas Palangos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantis
pastatas – klubas, kiti inžineriniai statiniai, esantys Birutės al. 34A,
Palangoje, muziejaus nuostatuose numatytai veiklai vykdyti.
- Sprendimu Nr. T2-260 Palangos kurorto muziejui neterminuotai
patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo perduotas Palangos
miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantis pastatas – kiemo rūsys,
esantis Birutės al. 34A, Palangoje, muziejaus nuostatuose numatytai veiklai
vykdyti.
- Sprendimu Nr. T2-207 Palangos miesto savivaldybės taryba
biudžetinei įstaigai Palangos turizmo informacijos centrui perdavė
patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Palangos miesto
savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą: šiuo metu
Palangos turizmo informacijos centro pagal panaudos sutartį valdomas
patalpas (patalpų plotas iš viso su bendro naudojimo patalpa – 86,4 kv. m),
esančias Vytauto g. 94-9, Palangoje, kurių balansinė vertė – 38200 Eur;
patalpas (patalpų plotas iš viso su bendro naudojimo patalpa – 141 kv. m),
esančias Vytauto g. 94-10, Palangoje, kurių balansinė vertė – 13900,00
Eur, bei kitą Palangos turizmo informacijos centro panaudos pagrindais
naudojamą ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą, kurio bendra įsigijimo
vertė – 5635,97 Eur.
- Sprendimu Nr. T2-187 Palangos miesto savivaldybės taryba leido
Palangos moksleivių klubui perduoti laikinai neatlygintinai naudotis
Palangos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir Palangos
moksleivių klubo patikėjimo teise valdomo pastato, esančio Vasario 16osios g. 6, Palangoje, patalpas pagal panaudos sutartis šioms biudžetinėms
įstaigoms ir asociacijai: Palangos švietimo pagalbos tarnybai, Palangos
kultūros ir jaunimo centrui bei anoniminių alkoholikų grupei „Gintaras“,
iki kol bus priimtas sprendimas dėl tolimesnio turto panaudojimo, bet ne
ilgiau kaip penkeriems metams.
- 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T2-247 iš viešosios įstaigos
Palangos asmens sveikatos priežiūros centro perimtos panaudos pagrindais
valdomos, Palangos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame
pastate Žuvėdrų g. 4, Palangoje, esančios 156,11 kv. m bendro ploto
patalpos, ir perduotos Palangos miesto socialinių paslaugų centrui valdyti,
naudoti ir disponuoti patikėjimo teise socialinės priežiūros paslaugų
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teikimui Šventosios seniūnijoje organizuoti.
- 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T2-171, atsižvelgdama į
Palangos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos raštą ir Palangos
neįgaliųjų draugijos raštą, Palangos miesto savivaldybės taryba leido
Palangos sporto centrui perduoti iki kol bus priimtas sprendimas dėl
tolimesnio turto panaudojimo, bet ne ilgiau kaip 5 metams, Palangos
miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir Palangos sporto
centro patikėjimo teise valdomo pastato, esančio Jūratės g. 11, Palangoje,
patalpas pagal panaudos sutartį Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių
globos bendrijai Palangos skyriaus veiklai vykdyti bei Palangos neįgaliųjų
draugijai.
- 2016 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T2-282 biudžetinei įstaigai
Palangos miesto botanikos parkui perduoti patikėjimo teise valdyti,
naudoti ir disponuoti Palangos miesto savivaldybei nuosavybės teise
priklausantys, projekto „Palangos botanikos parko istorinės dalies
renovacija“ įgyvendinimo metu atlikti I ir II etapo botanikos parko
renovacijos darbai ir pastatytas (sukurtas) ilgalaikis materialusis turtas,
esantis Vytauto g. 15, Palangoje, kurio bendra įsigijimo vertė 2065718,11
Eur.
- Savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T2-29 iki
2018-11-05 išrinktam gelbėjimo paslaugos teikėjui gelbėjimo funkcijai
vykdyti perduotas nekilnojamasis turtas (pastatas, esantis Žvejų g. 2A,
Palangoje, automobilių stovėjimo aikštelė, kurių bendras plotas – 998,00
kv. m, atraminė sienutė, esanti Žvejų g. 2A, ir pastatas, esantis Jūros g.
28A, Palangoje. Taip pat – ilgalaikis materialusis turtas (vertė – 124126,03
euro) ir trumpalaikis materialusis turtas (vertė – 6163,96 euro).
- Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-30 VšĮ Palangos asmens
sveikatos priežiūros centrui dešimčiai metų panaudos pagrindais perduotas
laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis Palangos miesto savivaldybei
nuosavybės teise priklausantis turtas – medicininis inventorius, kurio vertė
– 7957,80 eurų.
- Sprendimu Nr. T2-74 VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros
centrui dešimčiai metų perduotas panaudos pagrindais laikinai
neatlygintinai valdyti ir naudotis Palangos miesto savivaldybei nuosavybės
teise priklausantis turtas (stalinis kompiuteris Vector AK15 su monitoriumi
LED 21,5“ ir centrinis vidinis kompiuterinis bei telefoninis tinklas su
įrengimo medžiagomis), kurio bendra vertė – 3821,98 euro su PVM.
- 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T2-226 VšĮ Klaipėdos
jūrininkų ligoninės Palangos departamentui dešimčiai metų neatlygintinai
naudotis pagal panaudos sutartį perduotas Palangos miesto savivaldybei
nuosavybės teise priklausantis ilgalaikis materialusis turtas – medicininė
įranga, kurios likutinė vertė 2015 m. rugpjūčio 31 d. – 10648,00 Eur.
Įranga skirta savarankiškajai savivaldybės funkcijai – savivaldybių
sveikatinimo priemonių planavimui ir įgyvendinimui bei paramai
savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrai įgyvendinti.
- Sprendimu Nr. T2-31 iš viešosios įstaigos Palangos asmens
sveikatos priežiūros centro perimtas pastatas – skalbykla, kiti inžineriniai
statiniai – lauko tualetas, esantis Žuvėdrų g. 4, Palangoje, ir šis turtas
perduotas UAB „Palangos komunalinis ūkis“ iki kol bus priimtas
sprendimas dėl tolimesnio turto panaudojimo, bet ne ilgiau kaip dešimčiai
metų, valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal turto
patikėjimo sutartį savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms –
komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimui, antrinių žaliavų
surinkimo organizavimui, vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrai,
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taisymui, saugaus eismo organizavimui bei švaros ir tvarkos viešose vietose
užtikrinimui vykdyti.
- Sprendimu Nr. T2-184 Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn
vykdyti savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms – švietimo pagalbos
teikimo mokiniui, mokytojui, šeimai, mokyklai, vaiko minimaliosios
priežiūros priemonių vykdymo organizavimas ir koordinavimas ir bendrojo
ugdymo mokyklų mokinių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse,
neatlygintino pavėžėjimo į mokyklas ir į namus organizavimas įgyvendinti
– perimtas valstybei nuosavybės teise priklausantis mokyklinis M2 klasės
autobusas „Volkswagen Crafter“, kurio įsigijimo vertė – 36149 eurai.
Transporto priemonė perduota Palangos „Baltijos“ pagrindinei mokyklai
valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
- Atsižvelgdama į Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo 2016
m. liepos 4 d. raštą Nr. (5)-S-1520 „Dėl projekto „Vidaus patalpoms skirtų
pakuočių atliekų rūšiavimo priemonių (dėžių) įrengimas ikimokyklinio,
priešmokyklinio ugdymo įstaigose ir vaikų globos namuose“ ir pakuotės
atliekų rūšiavimo priemonių (dėžių) pristatymo“ ir 2016 m. liepos 11 d.
raštą Nr. (5)-S-1574 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo
2016 m. liepos 4 d. rašto Nr. (5)-S-1520 atitaisymo“, Palangos miesto
savivaldybės taryba 2016 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. T2-208 sutiko
priimti Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn savarankiškajai
savivaldybės funkcijai – komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimui,
antrinių žaliavų surinkimo, perdirbimo organizavimui, sąvartynų įrengimui
ir eksploatavimui, įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir
šiuo metu Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo patikėjimo teise
valdomą materialųjį turtą: pakuočių atliekų rūšiavimo/surinkimo
priemonių (dėžių) komplektus – 5 vnt., vieneto įsigijimo vertė – 199,65
Eur, bendra įsigijimo vertė – 998,25 Eur. Šis turtas perduotas Palangos
miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigoms valdyti, naudoti ir
disponuoti patikėjimo teise.
- Sprendimu Nr. T2-248 Palangos miesto savivaldybės taryba
perdavė Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Palangos
priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai dešimčiai metų patikėjimo teise valdyti,
naudoti ir disponuoti Palangos miesto savivaldybei nuosavybės teise
priklausantį trumpalaikį materialųjį turtą, kurio įsigijimo vertė – 2250,55
Eur (su PVM), savarankiškajai savivaldybės funkcijai – aplinkos kokybės
gerinimui ir apsaugai įgyvendinti.
- 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T2-308 Palangos sporto
centrui panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis
perduotas valstybei nuosavybės teise priklausantis, Palangos miesto
savivaldybės patikėjimo teise valdomas ir Palangos „Baltijos“ pagrindinės
mokyklos pagal panaudos sutartį naudojamas ilgalaikis materialusis turtas –
mokyklinis autobusas Mercedes-Benz Sprinter 308 (kurio įsigijimo vertė –
27655,82 Eur) savarankiškajai savivaldybės funkcijai – kūno kultūros ir
sporto plėtojimui įgyvendinti.
Savivaldybės taryba 2016 m. priėmė sprendimus dėl Savivaldybei
nuosavybės teise priklausančio turto išnuomojimo:
- siekdama racionaliai panaudoti Savivaldybei nuosavybės teise
priklausantį turtą bei atsižvelgdama į UAB „Gintarinė vaistinė“ 2016 m.
sausio 12 d. prašymą Taryba 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T2-34
apsisprendė išnuomoti viešo konkurso būdu 3 metams administracinei
veiklai vykdyti pastato, esančio Vytauto g. 92, Palangoje, 28,99 kv. m
patalpas, nustatant pradinį metinį nuompinigių dydį 991 Eur (be PVM).
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- 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. Nr. T2-130 apsispręsta, iki
kol bus atrinktas projekto „Kempingo Nemirsetoje, Klaipėdos pl. 33I,
Palangoje įrengimas, valdymas ir paslaugų teikimas“ koncesininkas, viešo
konkurso būdu iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. kempingo veiklai vykdyti
išnuomoti Palangos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančius
pastatus ir statinius, esančius Klaipėdos pl. 33I, Palangoje, kurių visas
bendras plotas 14007,87 kv. m. Nustatytas pradinis mėnesinis nuompinigių
dydis – 3111,83 Eur (be PVM );
- 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T2-37 „Dėl Palangos koncertų
salės trumpalaikės nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo ir įkainio
nustatymo“ apsispręsta, iki kol bus atrinktas projekto „Vasaros koncertų
salės Palangoje, Vytauto g. 43, rekonstrukcija į daugiafunkcinį kultūros
pastatą ir jo valdymas“ koncesininkas, įpareigoti Palangos kultūros ir
jaunimo centrą užtikrinti Palangos koncertų salės ir viso joje esančio turto
priežiūrą, apsaugą bei tenkinti visuomenės kultūrinius poreikius, puoselėti
etninę kultūrą, mėgėjų meną, tautinę savimonę, visuomenės narių
kūrybinius sugebėjimus, kurti menines programas, plėtoti edukacinę,
pramoginę veiklą, rūpintis tautinių tradicijų išsaugojimu ir profesionalaus
meno sklaida; leisti Palangos kultūros ir jaunimo centrui nuomoti Palangos
koncertų salę pagal patvirtintą trumpalaikės nuomos tvarkos aprašą,
nustatant pradinį 1 dienos nuompinigių dydį 8000 EUR (be PVM);
nustatyti, kad laikotarpiu nuo rugpjūčio 20 d. iki birželio 20 d. nustatant
pradinį 1 dienos nuompinigių dydį taikomas koeficientas – 0,5. Taip pat –
patvirtinti Palangos koncertų salės trumpalaikės nuomos tvarkos aprašą.
- 2016 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T2-26 pakeistas Palangos
miesto savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimas Nr. T2-37
„Dėl Palangos koncertų salės trumpalaikės nuomos tvarkos aprašo
patvirtinimo ir įkainio nustatymo“. Šiuo sprendimu Palangos kultūros ir
jaunimo centras įpareigotas užtikrinti Palangos koncertų salės ir viso joje
esančio turto priežiūrą, apsaugą bei tenkinti visuomenės kultūrinius
poreikius, puoselėti etninę kultūrą, mėgėjų meną, tautinę savimonę,
pramoginę veiklą, rūpintis tautinių tradicijų išsaugojimu ir profesionalaus
meno sklaida. Palangos kultūros ir jaunimo centrui leista nuomoti
Palangos koncertų salę pagal šio sprendimo 2 punktu patvirtintą
trumpalaikės nuomos tvarkos aprašą, nustatant tarybos patvirtintą pradinį 1
dienos nuompinigių dydį.
Savivaldybės tarybos 2016 m. sprendimai dėl turto perėmimo
Savivaldybės tarybos nuosavybėn:
- sprendimu Nr. T2-228 Palangos miesto savivaldybės taryba sutiko
perimti Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn valstybės įmonės Turto
banko patikėjimo teise valdomą valstybės nekilnojamąjį turtą – pastatąsiurblinę ir inžinerinius statinius, esančius Vytauto g. 11B, Palangoje,
savarankiškajai savivaldybės funkcijai – sąlygų verslo ir turizmo plėtrai
sudarymui ir šios veiklos skatinimui, įgyvendinti.
- sprendimu Nr. T2-73 Savivaldybės taryba sutiko perimti Palangos
miesto savivaldybės nuosavybėn pagal trišalę finansavimo ir
administravimo sutartį projekto „Centralizuotas savivaldybių paslaugų
perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendinimo metu įsigytą, valstybei
nuosavybės teise priklausantį ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos patikėjimo teise valdomą turtą (Kontora DVS suderintuvą ir
Valstybės tarnautojų pažymėjimų kortelių skaitytuvus), kurio bendra
įsigijimo vertė 17458,36 Eur, savarankiškajai savivaldybės funkcijai –
informacinės visuomenės plėtrai įgyvendinti.
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Atsižvelgiant į žemės sklypų savininkų ar jų įgaliotų asmenų
prašymus, Savivaldybės tarybos sprendimais Savivaldybės nuosavybės teise
priimta dovanojama žemė, reikalinga gatvei įrengti ir eksploatuoti:
- sprendimu Nr. T2-106 priimta Savivaldybei nuosavybės teise
dovanojama 330 kv. m žemės sklypo Kuršių t. 16A, Palangoje, dalis.
- sprendimu Nr. T2-137 priimta Savivaldybei nuosavybės teise
dovanojama 468 kv. m žemės sklypo dalis.
- sprendimu Nr. T2-139 priimta Savivaldybei nuosavybės teise
dovanojama 352 kv. m žemės sklypo dalis.
- sprendimu Nr. T2-141 priimta Savivaldybei nuosavybės teise
dovanojama 498 kv. m žemės sklypo dalis.
Tarybos sprendimai, susiję su Savivaldybei nuosavybės teise
priklausančių pastatų bei patalpų modernizavimo, kapitalinio remonto
darbais:
- 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T2-133 perduoti
savivaldybės biudžetinėms įstaigoms Palangos miesto savivaldybei
nuosavybės teise priklausančių ir šių įstaigų patikėjimo teise valdomų
pastatų kapitalinio remonto, rekonstrukcijos ar atnaujinimo (remonto)
darbai ir padidinta šių pastatų balansinė vertė atliktų darbų verte: lopšeliodarželio ,,Gintarėlis“ pastato – 257 800,14 Eur (iš jų: ES lėšos – 94 925,46
Eur ir savivaldybės biudžeto lėšos (toliau – SB) – 162 874,68 Eur),
Palangos kultūros ir jaunimo centro administracinio pastato (kurhauzo) ½
dalies – 1 219 738,15 Eur (iš jų: valstybės biudžeto (toliau – VB) lėšos –
577 270,08 Eur, SB lėšos – 433 047,45 Eur, lėšos iš kitų šaltinių – 209
420,62 Eur); Palangos miesto globos namų patalpų – 761 222,63 Eur (iš
jų: 596 244,32 Eur ES lėšos, 105 219,59 Eur VB lėšos, 59 758,72 Eur SB
lėšos); Palangos kultūros ir jaunimo centro pastato – koncertų salės – 9
352 909,39 Eur (iš jų: ES lėšos – 2 896 083,00 Eur, VB lėšos – 2 027
339,72 Eur, SB lėšos – 3 227 519,02 Eur, Savivaldybės privatizavimo
fondo lėšos – 752 901,65 Eur, lėšos iš kitų šaltinių – 449 066,00 Eur) ir
Palangos miesto socialinių paslaugų centro patalpų, esančių ligoninės
pastate – 185 248,15 Eur (iš jų: ES lėšos – 154 192,32 Eur, SB lėšos – 31
055,83 Eur).
- Sprendimu Nr. T2-163 pritarta projekto „Lopšelio-darželio
„Žilvinas“ pastato, esančio Sodų g. 63, Palangoje, atnaujinimas
(modernizavimas)“, teikiamo finansavimui gauti pagal Klimato kaitos
specialiosios programos lėšų naudojimo 2013 m. sąmatą detalizuojančio
plano priemonės 1.1.1 punktą „Visuomeninės paskirties pastatų
atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos suvartojimo
sąnaudas“, įgyvendinimui. Projekto įgyvendinimo trukmė – 2016 m.
gegužės – 2019 m. kovo mėn. Subsidijos skyrimo atveju nuspręsta
įpareigoti Palangos miesto savivaldybės administraciją 2016 m. numatyti
Statybos programos priemonėje „Lopšelių-darželių rekonstravimas ir
modernizavimas“ projektui įgyvendinti 16 629,25 EUR projekto nuosavo
indėlio užtikrinimui (techninio projekto parengimui ir projekto
ekspertizei), o rengiant Palangos miesto savivaldybės 2017–2019 metų
strateginį veiklos planą numatyti Statybos programos priemonėje
„Lopšelių-darželių rekonstravimas ir modernizavimas“ projektui
įgyvendinti 97 043,85 EUR.
- Atsižvelgiant į A. Mončio paramos fondo prašymą 2016 m.
balandžio 28 d. sprendimu Nr. T2-121 A. Mončio paramos fondui leista
teisės aktų nustatyta tvarka neatlygintinai atlikti kapitalinio remonto
darbus pagal „Kultūros paskirties pastato Kęstučio g. 17, Palangoje,
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kapitalinio remonto projektą“ Palangos miesto savivaldybei nuosavybės
teise priklausančiose ir pagal panaudos sutartį A. Mončio paramos fondo
valdomose ir naudojamose patalpose, esančiose Kęstučio g. 17, Palangoje.
- 2016 m. Savivaldybės tarybos sprendimais nurašytas nereikalingu,
netinkamu (negalimu) naudoti dėl fizinio ir funkcinio nusidėvėjimo
pripažintas Palangos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantis
turtas:
- 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T2-169 nurašytas
nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti dėl fizinio ir funkcinio
nusidėvėjimo pripažintas Palangos miesto savivaldybei nuosavybės teise
priklausantis ir Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ patikėjimo teise
valdomas nekilnojamasis turtas, esantis Plytų g. 35 – 3 pavėsinės.
- 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T2-306 nurašytas
pripažintas netinkamu (negalimu) naudoti dėl fizinio ir funkcinio
(technologinio) nusidėvėjimo valstybei nuosavybės teise priklausantis ir
Palangos miesto savivaldybės patikėjimo teise valdomas nematerialusis ir
ilgalaikis bei trumpalaikis materialusis turtas (kompiuterinė įranga bei
prieigos licencijos), kuriuo naudojosi savivaldybės biudžetinės įstaigos bei
Palangos miesto viešoji biblioteka.
Dėl paskolų
ėmimo

Dėl koncesijų

Dėl socialinio
būsto

- Tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T2-60 nuspręsta
pakeisti Palangos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d.
sprendimą Nr. T2-87 „Dėl ilgalaikės paskolos 2015 metais paėmimo“
(pakeistą 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T2-338). Šiuo sprendimu
patikslintos 2015 m. paimtų ilgalaikių paskolų lėšų panaudojimo
galimybės.
- Tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T2-119 nuspręsta
pakeisti Palangos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d.
sprendimą Nr. T2-87 „Dėl ilgalaikės paskolos 2015 metais paėmimo“
(pakeistą 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T2-338 ir 2016 m. vasario
23 d. sprendimu Nr. T2-60). Šiuo sprendimu patikslintos 2015 m. paimtų
ilgalaikių paskolų lėšų panaudojimo galimybės bei užtikrinamas laiku
vykdomas atsiskaitymas už atliktus investicinių projektų darbus.
- 2016 m. vasario 23 d. tarybos sprendimu Nr. T2-67 pakeistos
Vasaros koncertų salės Palangoje, Vytauto g. 43, rekonstrukcijos į
daugiafunkcinį kultūros pastatą ir pastato valdymo koncesijos konkurso
sąlygos, patvirtintos Palangos miesto savivaldybės tarybos 2015 m.
rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T2-218, pakeistu 2015 m. lapkričio 26 d.
sprendimu Nr. T2-315.
- 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T2-96 pakeistos Kempingo
Nemirsetoje, Klaipėdos pl. 33I, Palangoje, įrengimo, valdymo ir paslaugų
teikimo koncesijos konkurso sąlygos, patvirtintos Palangos miesto
savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T2-217 „Dėl
kempingo Nemirsetoje, Klaipėdos pl. 33I, Palangoje, koncesijos“.
- Savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T2-33
pakeisti Palangos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 26 d.
sprendimu Nr. T2-64 „Dėl Palangos miesto savivaldybės būsto fondo ir
socialinio būsto fondo sąrašų patvirtinimo“ patvirtinti Palangos miesto
savivaldybės būsto fondo ir Palangos miesto savivaldybės socialinio būsto
fondo sąrašai.
- 2016 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T2-76 pakeistas Palangos
miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 2 d. sprendimas Nr. T2-198
„Dėl Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžio
apskaičiavimo“.
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- 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T2-170 patvirtintas Palangos
miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio surinkimo,
apskaitos ir naudojimo tvarkos aprašas.
- 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T2-30 patvirtinti Savivaldybės būsto
fondo bei Savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo
dalies, sąrašai.
Triukšmo
- 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T2-302 patvirtintos
prevencija, viešoji Triukšmo prevencijos Palangos miesto savivaldybės viešosiose vietose
tvarka
taisyklės.
- Siekiant užtikrinti viešąją tvarką bei sumažinti Alkoholio kontrolės
įstatymo pažeidimų skaičių, atsižvelgdama į Palangos miesto savivaldybės
administracijos Viešosios tvarkos skyriaus bei Klaipėdos apskrities
vyriausiojo policijos komisariato Palangos miesto policijos komisariato
raštus, Palangos miesto savivaldybės taryba 2016 m. gegužės 26 d.
sprendimu Nr. T2-153 apribojo mažmeninės prekybos alkoholiniais
gėrimais laiką UAB „Noana“ priklausančioje kavinėje „Galera“, esančioje
Kopų g. 27, Palangoje, uždraudžiant prekiauti alkoholiniais gėrimais nuo
24 val. iki 8 val.
- Atsižvelgdama į Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos
komisariato Palangos miesto policijos komisariato 2016-08-05 raštą Nr.
30-S-62439(26.4.2) „Dėl viešosios tvarkos užtikrinimo“, 2016-08-31 raštą
Nr. 30-S-68495(26.2.32) „Dėl informacijos pateikimo“, Palangos miesto
savivaldybės taryba 2016 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T2-258 apribojo
mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiką UAB „Urbista“
priklausančiame bare, esančiame J. Basanavičiaus g. 45, Palangoje,
uždraudžiant prekiauti alkoholiniais gėrimais nuo 4 val. iki 8 val.
Vietinių rinkliavų
- 2016 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T2-281 pripažintas
ir mokesčių tarifų netekusiu galios Palangos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 2 d.
nustatymas
sprendimas Nr. T2-194 „Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi Palangos
kurorto viešąja infrastruktūra nuostatų patvirtinimo“.
- 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T2-154 Palangos miesto
savivaldybė nustatė ir patvirtino Palangos miesto rinkliavų centro teikiamų
paslaugų įkainius už transporto priemonių statymą automobilių stovėjimo
aikštelėse.
- 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T2-155 patvirtinti naujos
redakcijos Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Palangos miesto savivaldybės
tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatai, Palangos
miesto vietų, kuriose už automobilių statymą mokama vietinė rinkliava,
padalijimo į zonas aprašas ir schema bei Palangos miesto gatvių atkarpų,
kuriose už automobilių statymą mokama vietinė rinkliava, sąrašas ir
schema.
- 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T2-157 nustatytas 2016
metams Palangos miesto savivaldybės teritorijoje žemės savininkams –
fiziniams asmenims, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra
darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis
arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ar yra nepilnamečiai,
neapmokestinamojo žemės sklypo dydis – 0,06 ha.
- 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T2-158 nustatyti žemės
mokesčio tarifai 2017 metams, galiosiantys Palangos miesto savivaldybės
teritorijoje. Šiuo sprendimu, be kitų klausimų, numatyta taikyti 4 proc.
tarifą nenaudojamos (apleistos) žemės sklypams, neatsižvelgiant į žemės
paskirtį.
- 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T2-159 nustatyti
nekilnojamojo turto mokesčio tarifai 2017 metų mokestiniam laikotarpiui,
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Socialinės
paramos
kompensacijų
skyrimas

taikomi nekilnojamajam turtui Palangos miesto savivaldybės teritorijoje.
Be kitų, šiuo sprendimu numatyta nekilnojamajam turtui (neatsižvelgiant į
jo paskirtį), kuris yra nenaudojamas, apleistas ir neprižiūrimas, arba
naudojamas ne pagal paskirtį, taikyti 3 proc. turto mokestinės vertės tarifą.
- 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T2-224 nustatyti nuomos
mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą ne aukciono būdu arba suteiktą
naudotis Palangos miesto savivaldybės teritorijoje, tarifai 2016 metams. Be
kitų klausimų, šiuo sprendimu numatytas 4,0 proc. žemės sklypo vidutinės
rinkos vertės tarifas asmenims, kurių nuomojamos ar naudojamos
valstybinės žemės sklypai (neatsižvelgiant į žemės paskirtį) yra
nenaudojami, apleisti ir neprižiūrimi, arba naudojami ne pagal paskirtį,
asmenims, kurių nuomojamuose arba naudojamuose valstybinės žemės
sklypuose esantis nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas
(neatsižvelgiant į turto paskirtį) yra nenaudojamas, apleistas ir
neprižiūrimas.
- 2016 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T2-273 nustatyti ir
patvirtinti Fiksuoto pajamų mokesčio dydžiai, taikomi įsigyjant 2017
metams verslo liudijimus veiklai vykdyti. Šiuo sprendimu taip pat
patvirtinti fiksuoto pajamų mokesčio lengvatų dydžiai, taikomi asmenims,
įsigyjantiems 2017 metams verslo liudijimus.
Palangos miesto savivaldybės taryba pagal atskirų mokesčių įstatymų
nuostatas 2016 m. savo sprendimais suteikė fiziniams ir juridiniams
asmenims mokesčių lengvatų iš viso už 159,8 tūkst. Eur, iš jų: žemės
mokesčio – 2,8 tūkst. Eur, nekilnojamojo turto mokesčio – 29,2 tūkst.
Eur, žemės nuomos mokesčio – 73,6 tūkst. Eur (iš jų: dėl patvirtinto
fiziniams asmenims neapmokestinamojo valstybinės žemės sklypo dydžio –
16,1 tūkst. Eur ir taikomo nulinio mokesčio tarifo – 31,1 tūkst. Eur) bei
atidėjo mokesčių sumokėjimo terminus – 54,2 tūkst. Eur.
Vadovaujantis Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo,
ir patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d.
sprendimo Nr. T2-14 1 punktu, 48 punktu:
- 2016 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T2-79 gydymosi poreikiams
vienkartinė 1200 eurų parama skirta Palangos miesto gyventojui V.V.
- 2016 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T2-280 V.Z.Ž, gyv.
Druskininkų g., Palangoje, suteikta 9180 eurų vienkartinė parama,
reikalinga įvažiavimo į butą neįgaliojo vežimėliu nuovažai (pandusui)
įrengti.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16
straipsnio 4 dalimi, Valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių
(žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos
Respubliką teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2003 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 618 1.1 punktu, 5 punktu:
- 2016 m. kovo 18 d. sprendimu Nr. T2-86 M. M., deklaravusiam
gyvenamąją vietą Palangoje, skirta 2052 eurų valstybės finansinė parama
užsienyje mirusio brolio M. M. palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką
išlaidoms apmokėti.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16
straipsnio 2 dalies 18 punktu, Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos
aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14
d. nutarimo Nr. 583 1 punktu, 47 punktu:
- 2016 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T2-278 G. K., gaunanti
ilgalaikės socialinės globos paslaugą Palangos miesto globos namuose,
atleista 50 procentų nuo mokesčio už ilgalaikę socialinę globą dalies,
skaičiuojamos nuo jos turto vertės, viršijančios nustatytą normatyvą.
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Savivaldybės
strateginių planų
ir programų
tvirtinimas

- Tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T2-9 patvirtintas
Palangos miesto savivaldybės 2016–2018 metų strateginis veiklos planas.
Šis planas per metus buvo papildomas bei keičiamas savivaldybės tarybos
sprendimais Nr. T2-98, Nr. T2-162, Nr. T2-179, Nr. T2-221 bei Nr. T2272.
- 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T2-243 patvirtintas
Strateginio planavimo Palangos miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos
aprašas.
- 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T2-244 patvirtinta Palangos
miesto savivaldybės 2015 metų strateginio veiklos bei plėtros planų
įgyvendinimo ataskaita.
- 2016 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T2-271 patvirtinti Palangos
miesto savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano metmenys.
- 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T2-117 patvirtinta
Palangos miesto savivaldybės 2016 metų visuomenės sveikatos rėmimo
specialioji programa.
- Tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T2-69 patvirtinta
Palangos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios
programos 2015 metų priemonių vykdymo ataskaita.
- 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T2-182 patvirtintas Palangos
miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos
2016 metų priemonių planas.
- 2016 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T2-70 pritarta projektui
„Pajūrio juostos tvarkymo programos priemonių įgyvendinimas Palangos
miesto savivaldybės teritorijoje“ bei apsispręsta iš savivaldybės biudžeto
skirti 30 proc. reikalingų lėšų bendros projekto vertės projekto veikloms
įgyvendinti.
- 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T2-164 pritarta projekto
,,Eismo saugumo priemonių įgyvendinimas Palangos mieste“, teikiamo
Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimui gauti pagal priemonę,
Vietinių kelių vystymas“, įgyvendinimui. Apsispręsta skirti bendrojo
finansavimo lėšas projektui įgyvendinti iš Palangos miesto savivaldybės
biudžeto – ne mažiau kaip 15 procentų visų Projekto tinkamų išlaidų.
- 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T2-165 Palangos miesto
savivaldybės taryba pritarė projekto ,,Komunalinių atliekų rūšiuojamojo
surinkimo infrastruktūros plėtra Palangos mieste“, teikiamo Europos
Sąjungos struktūrinių fondų finansavimui gauti pagal priemonę
„Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“, įgyvendinimui bei
apsisprendė skirti bendrojo finansavimo lėšas projektui įgyvendinti iš
Palangos miesto savivaldybės biudžeto – ne mažiau kaip 15 procentų visų
Projekto tinkamų išlaidų.
- 2016 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T2-68 patvirtinta Palangos
miesto savivaldybės 2016–2023 metų turizmo rinkodaros strategija.
Parengtos strategijos misija – didinti turistų srautus ne kurortinio sezono
metu Palangos mieste, plėtojant turizmo produktus didinant informacijos
sklaidą bei jos prieinamumą prioritetinėse bei perspektyvinėse rinkose,
kuriant patrauklų ir svetingą Palangos kurorto įvaizdį bei užtikrinant
darnaus turizmo plėtrą.
Bendradarbiavimo
8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos nariai 2016
su užsienio šalių metais plėtojo Palangos miesto savivaldybės ryšius su užsienio valstybių
savivaldybėmis
miestais, dalyvavo tarptautinių organizacijų veikloje, įvairiuose
plėtra
renginiuose, konferencijose, seminaruose, suvažiavimuose, posėdžiuose,
pristatymuose, susitikimuose.
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- Tarybos narys Bronius Vaitkus 2016-07-21– 2016-07-24 dalyvavo
Bergeno mieste Riugene, Vokietijos Federacinėje Respublikoje vykusiuose
„Europos dienų“ renginiuose, Jaunimo festivalyje, 5-erių metų draugystės
ir bendradarbiavimo tarp Palangos ir Bergeno miesto Riugene savivaldybių
jubiliejui skirtame renginyje.
- 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T2-230 pritarta Palangos
miesto savivaldybės (Lietuvos Respublika) ir Elato miesto savivaldybės
(Izraelio Valstybė) draugystės ir bendradarbiavimo sutarties projektui.
Dalyvavimas
Palangos miesto savivaldybė yra Lietuvos kurortų asociacijos narė,
regioninėse
šiai asociacijai vadovauja Palangos miesto meras Šarūnas Vaitkus, taip pat
tarybose bei
– Lietuvos savivaldybių asociacijos, acosiacijos „Klaipėdos regionas“ narė.
komisijose
- 2016 m. balandžio 28 d. Tarybos sprendimu Nr. T2-122 Palangos
miesto savivaldybės tarybos narys Vaidotas Bacevičius išrinktas 8-ojo
šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui Palangos
miesto savivaldybės atstovu į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių
atstovų suvažiavimą.
Bendradarbiavimo
- 2016 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimu Nr. T2-27 pakeistas
Palangos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr.
su
nevyriausybinėmis T2-275 „Dėl Palangos miesto savivaldybės įstojimo į Šventosios
organizacijomis ir žuvininkystės vietos veiklos grupę“ 2 punktas. Į asociacijos Šventosios
žuvininkystės vietos veiklos grupės kolegialų valdymo organą deleguoti
dalyvavimo jų
Palangos miesto savivaldybės tarybos nariai Mindaugas Skritulskas bei
veikloje
Vaidas Šimaitis ir Palangos miesto savivaldybės administracijos Šventosios
skatinimas
seniūnė Veronika Skeberdytė.
- Savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T2-38
pritarta Palangos vietos veiklos grupės parengtai Palangos vietos veiklos
grupės 2016–2022 metų plėtros strategijai bei apsispręsta prisidėti prie
Palangos vietos veiklos grupės parengtos Palangos vietos veiklos grupės
2016–2022 metų plėtros strategijos įgyvendinimo 7,5 proc. (bet ne
daugiau kaip 41285 Eur suma (per 6 metus).
- 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T2-39 pritarta Šventosios
seniūnijos ir Nemirsetos bei Kunigiškių vietos veiklos grupės parengtai
Šventosios seniūnijos ir Nemirsetos bei Kunigiškių vietos veiklos grupės
2016–2022 metų plėtros strategijai. Taip pat apsispręsta prisidėti prie
Šventosios seniūnijos ir Nemirsetos bei Kunigiškių vietos veiklos grupės
parengtos Šventosios seniūnijos ir Nemirsetos bei Kunigiškių vietos
veiklos grupės 2016–2022 metų plėtros strategijos įgyvendinimo 7,5 proc.
(bet ne daugiau kaip 37500 Eur suma (per 6 metus).
- 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T2-99 patvirtinti Palangos
miesto (išskyrus Šventosios seniūniją ir Nemirsetos bei Kunigiškių
seniūnaitijas) teritorijos vietos veiklos grupės – asociacijos Palangos vietos
veiklos grupės įstatai.
- 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T2-100 patvirtinti Šventosios
seniūnijos ir Nemirsetos bei Kunigiškių seniūnaitijų teritorijos vietos
veiklos grupės – asociacijos Šventosios seniūnijos ir Nemirsetos bei
Kunigiškių seniūnaitijų vietos veiklos grupės įstatai.
Garbės piliečio
- Siekiant pagerbti ir išreikšti padėką už Palangos miesto vardo
vardo suteikimas
garsinimą Lietuvoje ir užsienyje savo darbais ir veikla mokslo, kultūros
srityse bei ypatingus nuopelnus Palangos miestui 2016 m. gruodžio 29 d.
sprendimu Nr. T2-285 Palangos miesto garbės pilietės vardas suteiktas
profesorei, habilituotai daktarei Małgorzatai Omilanowskai.
- Siekiant pagerbti ir išreikšti padėką už aktyvią kultūrinę,
visuomeninę veiklą ir svarų indėlį Palangos miestui kuriant bendruomenės
kultūrinę gerovę 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T2-286 Palangos
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Teritorijų
planavimo
dokumentų
tvirtinimas

miesto garbės pilietės vardas suteiktas Gražinai Oškinytei-Eimanavičienei.
2016 metais Taryba svarstė ir priėmė svarbius miestui ir jo plėtrai
sprendimus. Taryba patvirtino 11 detaliųjų planų, 4 detaliųjų planų
koncepcijas, tarp jų – teritorijos prie Nemirsetos Kurhauzo, Palangoje,
ir greta jo esančios teritorijos detaliojo plano koncepciją (Nr. T2-136),
teritorijos, pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į N6 rajoną,
detaliojo plano koncepciją (Nr. T2-227).
- Atsižvelgdama į Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos Klaipėdos skyriaus 2016-04-27 raštą Nr. (1.27-Kl)2Kl-705 bei
Kultūros paveldo departamento 2016-05-02 raštą Nr. (9.41)2-1083,
Palangos miesto savivaldybės taryba 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr.
T2-174 pripažino netekusiu galios Palangos miesto tarybos 1999 m. liepos
29 d. sprendimą Nr. 134 „Dėl specialiojo paminklosauginio plano
patvirtinimo“.
- Vadovaudamasi Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir
statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2016-01-18 raštu Nr. 2D-693,
Palangos miesto savivaldybės taryba 2016 m. liepos 28 d. sprendimu Nr.
T2-192 pripažino netekusiu galios Palangos miesto savivaldybės tarybos
2015 m. liepos 2 d. sprendimą Nr. T2-206 „Dėl žemės sklypo J. Simpsono
g. 21, Palangoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo“.
- Atsižvelgdama į tai, kad žemės sklypo J. Simpsono g. 21 detaliojo
plano koncepcija buvo parengta pagal nepatvirtinto Palangos miesto
istorinės dalies nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano
sprendinius bei atstovaudama bendruomenės interesamss ir siekdama
saugoti kurorto gamtinį ir urbanistinį unikalumą, unikalų miesto
kraštovaizdį, kuris būtų pažeistas patvirtinus žemės sklypo J. Simpsono g.
21, Palangoje, detalųjį planą, taip pat atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų
planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2016 m. sausio
15 d. privalomąjį nurodymą Nr. PN-34 Palangos miesto savivaldybės
Teritorijų planavimo komisijai panaikinti 2015-09-09 kompleksinio
derinimo protokolinį sprendimą Nr. (18.2)ATPS20-31/1 ir iš naujo
svarstyti detaliojo plano derinimo klausimą teisės aktų nustatyta tvarka,
Palangos miesto savivaldybės taryba 2016 m. liepos 28 d. sprendimu Nr.
T2-193 apsisprendė netvirtinti žemės sklypo J. Simpsono g. 21 (kadastrinis
Nr. 2501/0031:97), Palangoje, detaliojo plano. Planavimo organizatorė –
UAB „Gaumista“, plano rengėja – UAB „Vitalda“.
- 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T2-249 pritarta Palangos
miesto savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano
rengimui. Planavimo tikslai – nustatyti teritorijos naudojimo, tvarkymo ir
apsaugos režimą, kraštovaizdžio formavimo kryptis ir teritorijų tvarkymo
priemones, numatyti priemones ir apribojimus, užtikrinančius formuojamo
gamtinio kraštovaizdžio kokybę, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir
kultūros paveldo vertybių išsaugojimą, užtikrinti racionalų žemės, miškų ir
vandens išteklių naudojimą, rezervuoti teritorijas komunikaciniams
koridoriams, susisiekimo komunikacijoms, infrastruktūros ir kitiems
visuomenės poreikiams reikalingiems objektams.
- 2016 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T2-265 patvirtintas gamtinio
karkaso teritorijų – Palangos miesto bendrojo plano V1 ir V2 rajonų
intensyviam naudojimui įrengiamų želdynų – apsaugos ir naudojimo
specialusis planas.
- Siekiant sureguliuoti prekybos objektų centrų išdėstymą Palangos
mieste 2016 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T2-78 pritarta prekybos
objektų centrų išdėstymo Palangos mieste specialiojo plano rengimui.
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- 2016 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T2-77 pėsčiųjų takui,
einančiam nuo Vanagupės gatvės iki paplūdimio kopagūbrio, suteiktas
Lino tako pavadinimas bei patvirtinta Lino tako geografinė charakteristika.
IŠVADOS IR APIBENDRINIMAI
2016 metais iš viso įvyko 13 Tarybos posėdžių. Juose buvo apsvarstyti 324 sprendimo
projektai, priimti 309 sprendimai. 2016 metais 8-ojo šaukimo Tarybos nariai pateikė 14 sprendimo
projektų. Per 2016 metus įvyko 86 Tarybos komitetų posėdžiai: Ekonomikos ir finansų komitetas
posėdžiavo 20 kartų, Statybos ir miesto ūkio komitetas – 25, Turizmo, sveikatos ir socialinės
apsaugos komitetas – 15, Švietimo, kultūros ir sporto komitetas – 23, Kontrolės komitetas – 3.
2016 m. parengta ir pateikta paraiška Europos Tarybos Parlamentinei Asamblėjai
„Europos garbės ženklui“ arba „Europos Prizui“ gauti, pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su
Lietuvos krepšinio federacija, VšĮ „Klasikinio baleto fondas“, asociacija šokio studija „Palangos
vėtrungė“, VšĮ „Baltijos ugdymo centras“, Klaipėdos apygardos probacijos tarnyba, Klaipėdos
apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu ir Palangos miesto socialinių paslaugų centru,
asociacija Klaipėdos miesto motociklininkų klubu „Chimeros“, asociacija Palangos miesto
„Saulės“ klubu, Lietuvos nacionaline filharmonija, asociacija Vaikų vokalinio meno klubu,
Palangos „Rotary“ klubu. Tarybos sprendimu pritarta Palangos miesto savivaldybės dalyvavimui
Klaipėdos miesto savivaldybės rengiamame projekte „Klaipėda – Europos kultūros sostinė“,
patvirtinta Palangos miesto savivaldybės 2016–2023 metų turizmo rinkodaros strategija, pritarta
Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo didinimo programai 2016–2018 metams bei
asociacijos „Klaipėdos regionas“ dalyvavimui projekte „Baltijos jūros turizmo centras“ partnerio
teisėmis.
Kaip ir 2015 metais, Tarybos nariai naudojosi kompiuterizuotu Tarybos sprendimų
projektų medžiagos ir kitos papildomos informacijos pateikimu Savivaldybės interneto svetainėje
taryba.palanga.lt/Tarybos. Naudojantis Tarybos posėdžių salės posėdžių įgarsinimo ir įrašymo į
kompiuterines laikmenas sistema, įrašyti visi 2016 metų posėdžiai, įrašai pateikti Savivaldybės
kompiuteriniame tinkle. Užtikrinant viešumą ir skaidrumą, Savivaldybės interneto svetainėje
skelbiami Tarybos sprendimų projektai, priimti Tarybos sprendimai, Mero potvarkiai ir
Administracijos direktoriaus įsakymai veiklos klausimais. Tarybos posėdžių salėje įdiegtos 5
kompiuterizuotos darbo vietos Tarybos posėdžiams vesti, Tarybos posėdžiai vedami ir balsuojama
naudojantis kompiuterizuota balsavimo sistema.
_____________________

PRITARTA
Palangos miesto savivaldybės tarybos
2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-106
2 punktu
PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2016 M. VEIKLOS ATASKAITA
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 2 straipsnio 7 dalimi
bei Palangos miesto savivaldybės tarybos (toliau tekste – Taryba) veiklos reglamento, patvirtinto
Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T2-151 „Dėl Palangos
miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 1 punktu (Palangos miesto
savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-95 „Dėl Tarybos 2011 m. rugsėjo 8 d.
sprendimo Nr. T2-151 pakeitimo“ 1 punkto redakcija), 12.17 ir 128 punktais, Meras už
savivaldybės veiklą yra atskaitingas Tarybai ir bendruomenei. Meras 2016 metų veiklos ataskaitą
pateikia Tarybai, o Savivaldybės tarybos 2016 m. veiklos ataskaitą – bendruomenei.
2015 m. kovo 1 d. vykusių Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų ir tiesioginių
mero rinkimų metu Palangos miesto meru išrinktas Šarūnas Vaitkus. Teikiama ataskaita apima
Palangos miesto savivaldybės mero (toliau – Meras) veiklos laikotarpį 2016 metais.
Mero veiklos ataskaita parengta atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatyme nustatytus mero įgaliojimus.
I. TARYBOS VEIKLOS PLANAVIMAS
Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatyme numatytais Mero įgaliojimais, 2016 m.
sušaukta 13Palangos miesto savivaldybės tarybos posėdžių.
Sušaukti 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybosposėdžiai (2016 m.
sausio 21 d. Nr. M1-1; 2016 m. vasario 15 d. Nr. M1-2; 2016 m. kovo 10 d. Nr. M1-5; 2016 m.
kovo 23 d. Nr. M1-7; 2016 m. balandžio 21 d. Nr. M1-10; 2016 m. gegužės 19 d. Nr. M1-13;
2016 m. birželio 22 d. Nr. M1-15; 2016 m. liepos 21 d. Nr. M1-17; 2016 m. rugpjūčio 18 d. Nr.
M1-20; 2016 m. rugsėjo 22 d. Nr. M1-21; 2016 m. spalio 20 d. Nr. M1-24; 2016 m. lapkričio 23
d. Nr. M1-27; 2016 m. gruodžio 21 d. Nr. M1-31).
Palangos miesto savivaldybės taryba, pirmininkaujant Merui arba mero pareigas
einančiam Mero pavaduotojui, 2016 m. priėmė 309 sprendimus. 2016 m. priimtų Tarybos
sprendimų apžvalga pateikiama 2016 m. Tarybos veiklos ataskaitoje.
II. ATSTOVAVIMAS SAVIVALDYBEI
Palangos miesto savivaldybei 2016 m. atstovauta Klaipėdos regiono plėtros taryboje.
Palangos meras taip pat nuo 2015 m. gegužės 18 d. yra Lietuvos kurortų asociacijos prezidentas,
Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos narys, asociacijos „Klaipėdos regionas“ narys, Europos
savivaldybių ir regionų tarybos (CEMR) Politikos komiteto narys. Taip pat – Palangos miesto
savivaldybės strateginės plėtros tarybos pirmininkas.
Mero ir Administracijos direktoriaus įgalioti Savivaldybės administracijos specialistai
2016 m. Palangos miesto savivaldybei ir Administracijai atstovavo 122 bylose. Šioms byloms
surinkti įrodymai, vertinta jų reikšmė, parengti procesiniai dokumentai (4 bylos išspręstos ne
Savivaldybės naudai).Teismams pateikti 29 pareiškimai ir ieškiniai dėl valstybinės žemės nuomos
mokesčio skolos priteisimo (bendra reikalavimų suma daugiau kaip 43 tūkst. Eur, iš jų 2,4 tūkst.
Eur delspinigių).Įgyvendintos Savivaldybės kovos su korupcija programos įgyvendinimo
priemonių plane 2015–2017 m. numatytos priemonės.
2016 m. Meras, atstovaudamas miesto savivaldybei, vyko į komandiruotes Lietuvoje
ir užsienyje. Svarbiausios komandiruotės:
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- 2016 m. sausio 21-22 dienomis į Vilnių dalyvauti 4-osios tarptautinės turizmo ir
aktyvaus laisvalaikio parodos „ADVENTUR 2016“ atidarymo renginiuose ir Lietuvos kurortų
asociacijos posėdyje.
- 2016 m. balandžio 27–28 dienomis į Vilnių dalyvauti kampanijos „Už saugią
Lietuvą“ pristatyme ir susitikime su Lietuvos Respublikos Prezidente Dalia Grybauskaite.
- 2016 m. balandžio 30 d. – gegužės 2 d. į Lilį, Prancūzijos Respubliką, dalyvauti
Europos pučiamųjų instrumentų asociacijos metiniame susirinkime ir aptarti sutarties dėl 2019
metų Europos pučiamųjų instrumentų čempionato organizavimo Palangoje sąlygas.
III. MERO TEIKIMAI, SIŪLYMAI IR PRAŠYMAI TARYBAI
2016 m. Mero teikimu Savivaldybės taryboje svarstytas ir priimtas sprendimas dėl
Palangos miesto savivaldybės tarybos, mero ir administracijos direktoriaus 2015 metų veiklos
ataskaitų (2016-04-19, reg. Nr. T1-141, patvirtinta 2016 m. balandžio 28 d. Savivaldybės tarybos
sprendimo Nr. T2-116 2 punktu).
Atstovaudamas Palangos miesto gyventojų interesams, Meras kartu su kitais
Savivaldybės tarybos nariais rūpinosi bei teikė Tarybai prašymus, kad į Savivaldybės tarybos
posėdžio darbotvarkę būtų įtraukiami ir iš anksto nenumatyti, tačiau skubos tvarka spręstini
klausimai. Kartu su kitais Savivaldybės tarybos nariais pateikti prašymai į Tarybos posėdžių
darbotvarkes įtraukti šiuos sprendimų projektus: „Dėl vienkartinės paramos skyrimo“ (2016-0217, reg. Nr. (8.17) D7-157), „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“ (2016-08-22, reg. Nr. (8.17)
D7-494), „Dėl VšĮ „Palangos sportas“ atleidimo nuo pagrindinės sporto salės paslaugų mokesčio“
(2016-12-28, reg. Nr. (8.17) D7-693).
IV. BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS VALSTYBINĖMIS INSTITUCIJOMIS,
KITOMIS SAVIVALDYBĖMIS AR UŽSIENIO INSTITUCIJOMIS
Meras kartu su Tarybos nariais ir Administracijos valstybės tarnautojais 2016 metais
vadovavo Palangos miesto savivaldybės delegacijoms, palaikant ryšius su užsienio valstybių
miestais, dalyvavo tarptautinių organizacijų veikloje, įvairiuose renginiuose, konferencijose,
seminaruose, suvažiavimuose, posėdžiuose, apskritojo stalo diskusijose, pristatymuose,
susitikimuose:
Stiprinant tarptautinį bendradarbiavimą Savivaldybės tarybos sprendimu Nr.
T2-230 pritarta Elato miesto savivaldybės (Izraelio Valstybė) ir Palangos miesto savivaldybės
bendradarbiavimo sutarties pasirašymui. Palangos miesto savivaldybės ir Elato miesto savivaldybės
bendradarbiavimo sutartis suteikia galimybę bendrai dalyvauti kaip lygiateisiai partneriai su
kitomis savivaldybėmis projektuose, gaunant ES struktūrinių fondų lėšas. Taip pat – galimybę
plėtoti bendradarbiavimą kultūros, turizmo, švietimo ir kitose srityse.
- Organizuoti 6 oficialių Savivaldybės atstovų ir kitų miesto įstaigų delegacijų vizitai į
užsienio miestus ir miestus-partnerius: Liepoją ir Jūrmalą (Latvija), Bergeno miestą Riugene
(Vokietija), Ustką (Lenkija) ir oficialių Simrishamno (Švedija), Liepojos (Latvija), Bergeno miesto
Riugene (Vokietija) delegacijų priėmimai.
- Pagal bendradarbiavimo sutartį Palangos miesto savivaldybės tarybos narys Bronius
Vaitkus 2016 m. liepos 21–24 dienomis vyko į Bergeno miestą Riugene, Į Vokietijos Federacinę
Respubliką, dalyvauti „Europos dienų“ renginiuose, Jaunimo festivalyje, 5-erių metų draugystės ir
bendradarbiavimo tarp Palangos ir Bergeno miesto Riugene savivaldybių jubiliejui skirtame
renginyje.
- 2016 m. organizuoti Izraelio ambasadoriaus Lietuvoje (du kartus), Japonijos
ambasadoriaus Lietuvoje, Europos Parlamento nario M. Cramerio, Europos Tarybos
Parlamentinės Asamblėjos viceprezidento A. Fischerio, Oldenburgo miesto Holšteine (Vokietija)
mero ir delegacijos, Ukrainos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos atstovų, Prancūzijos instituto direktoriaus ir Prancūzijos ambasados
kalbos atašė, Gdansko miesto jūrų muziejaus direktoriaus J. Litvino, NATO pajėgų integravimo
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vieneto Lietuvoje vado ir 13 karininkų, Gruzijos technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros
centro studentų priėmimai.
- Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-285 Palangos miesto garbės pilietės vardas
suteiktas Lenkijos Respublikos profesorei, habilituotai daktarei Malgorzatai Omilanowskai.
- Parengta ir pateikta paraiška Europos Tarybos Parlamentinei Asamblėjai „Europos
garbės ženklui“ arba „Europos Prizui“ gauti.
- 2016 m. dalyvauta 2 nacionalinių ir 2 tarptautinių organizacijų veikloje – Lietuvos
kurortų asociacijoje, Baltijos miestų sąjungoje, Tarptautinėje vietos savivaldos institucijų
aplinkosaugos organizacijoje KIMO ir Klaipėdos regiono savivaldybių asociacijoje „Klaipėdos
regionas“.
Stiprinant turizmo srities, kultūrinius, sporto ryšius, bendradarbiavimą su
kitomis institucijomis 2016 m. Palangoje organizuoti Policijos departamento prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovų, pasitarimo dėl Šventosios valstybinio jūrų uosto
infrastruktūros atstatymo projekto dalyvių, Baltarusijos aviakompanijos „Belavia“ direktoriaus
pavaduotojo, bendrovių „Vastint Lithuania“ ir „SPA Vilnius“ vadovų, pasirašant
bendradarbiavimo sutartis, tarptautinių „Eneos 1006 km lenktynių“ dalyvių, krepšinio komandos
„Palanga“ žaidėjų ir trenerių ir kiti priėmimai
Tarybos sprendimu Nr. T2-146 pritarta Palangos miesto savivaldybės
bendradarbiavimo sutarties su Klaipėdos apygardos probacijos tarnyba, Klaipėdos apskrities
vyriausiojo policijos komisariatu ir Palangos miesto socialinių paslaugų centru sudarymui.
Tarybos sprendimu Nr. T2-144pritarta Palangos miesto savivaldybės dalyvavimui
Klaipėdos miesto savivaldybės rengiamame projekte „Klaipėda – Europos kultūros sostinė“.
Meras, Tarybai pritarus bendradarbiavimo sutarčių projektams, 2016 m. pasirašė
bendradarbiavimo sutartis suLietuvos nacionaline filharmonija,Lietuvos krepšinio federacija,
VšĮ „Klasikinio baleto fondas“, asociacija šokio studija „Palangos vėtrungė“, VšĮ „Baltijos ugdymo
centras“, Vaikų vokalinio meno klubu, asociacija Klaipėdos miesto motociklininkų klubu
„Chimeros“, asociacija Palangos miesto „Saulės“ klubu:
− Siekiant populiarinti krepšinio sportą, organizuoti jaunimo ir suaugusiųjų krepšinio
renginius ir krepšinio stovyklas Palangoje, didinti kurorto populiarumą ir žinomumą, Savivaldybės
tarybos sprendimu Nr. T2-21 pritarta Palangos miesto savivaldybės ir Lietuvos krepšinio
federacijos bendradarbiavimo sutarties projektui. Šia sutartimi siekiama sudaryti sąlygas Lietuvos
krepšinio federacijai 2016 m. vasario 5–6 dienomis organizuoti krepšinio šventę Palangoje.
− Sprendimu Nr. T2-126pritarta Palangos miesto savivaldybės ir VšĮ „Klasikinio baleto
fondas“ bendradarbiavimo sutarties projektui. Šios sutarties pagrindinis tikslas – organizuoti
festivalio „Vasaros baleto festivalis“ baigiamąjį Ukrainos baleto žvaigždžių Gala koncertą bei taip
didinti kurorto žinomumą ir patrauklumą.
− Siekiant Palangoje organizuoti ir vykdyti tradicinį šokių festivalį „Ant bangos“,
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-127 pritarta Palangos miesto savivaldybės ir asociacijos
šokio studijos „Palangos vėtrungė“ bendradarbiavimo sutarties projektui.
− Atsižvelgiant į VšĮ „Baltijos ugdymo centras“ prašymą „Dėl projekto „Draugystė
veža!“ akcijos „Draugadienis“ Palangoje“, Tarybos sprendimu Nr. T2-128 pritarta Palangos
miesto savivaldybės ir VšĮ „Baltijos ugdymo centras“ bendradarbiavimo sutarties projektui. Šiuo
sprendimu siekiama mažinti socialinę atskirtį tarp neįgalių ir sveikų žmonių, taip pat – skatinti
labdaros renginių, laužančių nusistovėjusį supratimą, kad žmogus su negalia yra kitoks, nei visi
kiti, organizavimą Palangoje.
– Siekiant didinti Palangos kurorto patrauklumą Lietuvoje ir užsienyje, skatinti
reprezentacinių renginių, kuriais populiarinama vaikų ir jaunimo populiarioji vokalinė muzika,
organizavimą ir vykdymą kurorte, Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-85 pritarta Palangos
miesto savivaldybės ir asociacijos Vaikų vokalinio meno klubo bendradarbiavimo sutarties
projektui. Šios sutarties tikslas – Palangoje organizuoti ir vykdyti tradicinį 22-ąjį vaikų ir jaunimo
populiariosios vokalinės muzikos festivalį „Laumės juosta“.
– Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-173 pritarta Palangos miesto savivaldybės
bendradarbiavimo sutarties su asociacija Klaipėdos miesto motociklininkų klubu „Chimeros“,
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asociacija Palangos miesto „Saulės“ klubu, projektui. Šia sutartimi siekiama organizuoti ir vykdyti
3 dienų tarptautinį motociklų mėgėjų renginį „Paplūdimio baikerių festivalis“, kartu didinti
Palangos kurorto žinomumą ir patrauklumą Lietuvoje bei užsienyje.
– Siekiant saugoti nacionalinės svarbos kultūros ir meno tradicijas, skatinti kultūros ir
meno prieinamumą visų kartų ir socialinių grupių atstovams, didinti Palangos kurorto
patrauklumą ir žinomumą Lietuvoje ir užsienyje Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-195
pritarta bendradarbiavimo sutarties su Lietuvos nacionaline filharmonija projektui. Šios sutarties
tikslas – tarpusavio bendradarbiavimas ir lėšų skyrimas organizuojant klasikinės muzikos koncertų
ciklą „Nakties serenados“.
V. MERO FONDO LĖŠŲ PANAUDOJIMAS
Savivaldybės taryba tvirtindama Savivaldybės 2016 m. biudžetą patvirtino
Savivaldybės mero fondą – 5 tūkst. Eur. Per 2016 m. reprezentacinėms reikmėms panaudota 1450
Eur.
Mero fondo lėšos 2016 m. Mero potvarkiais naudotos Tarybos reglamento nustatyta
tvarka: padėkoms restauruotos vilos „Anapilis“ perdavimo Palangos kurorto muziejui proga,
įsteigtoms Mero taurėms, atminimo dovanai ir padėkoms, skirtoms liaudiškų šokių ansambliui
„Bočiai“ 55-erių metų veiklos proga, Palangos sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams
Medicinos darbuotojų dienos proga, taip pat – 2016 m. spalio 27 d. Palangoje vykusiam
susitikimui su Ukrainos valstybinės pasienio tarnybos delegacija bei Valstybės sienos apsaugos
tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovais organizuoti ir panašiai.
VI. DARBDAVIO TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS
2016 m. konkurso būdu buvo išrinkti bei Mero potvarkiais į pareigas priimti
Palangos kultūros ir jaunimo centro, Palangos miesto rinkliavų centro, viešosios įstaigos „Palangos
orkestras“ vadovai, patvirtintas Palangos turizmo informacijos centro direktoriaus pareigybės
aprašymas:
- Mero potvarkiu Nr. M2-5 iš Palangos kultūros ir jaunimo centro direktoriaus
pareigų atleistas Žilvinas Kažys. Patvirtinus naują Palangos kultūros ir jaunimo centro direktoriaus
pareigybės aprašymą bei paskelbus konkursą (Mero potvarkis Nr. M1-8), į minėtas pareigas nuo
2016 m. birželio 2 d. priimtas Artūras Butkus (potvarkis Nr. M2-18).
- 2016 m. vasario 24 d. patvirtinus Palangos miesto rinkliavų centro direktoriaus
pareigybės aprašymą (potvarkis Nr. M1-4), nuo 2016 m. balandžio 25 d. į Palangos miesto
rinkliavų centro direktoriaus pareigas priimtas Bronius Martinkus (potvarkis Nr. M2-16).
- Mero potvarkiu Nr. M1-29 buvo patvirtintas „Palangos orkestro“ vadovo
pareigybės aprašymas. Nuo 2016 m. gruodžio 15 d. iki konkurso būdu bus paskirtas vadovas, į
antraeiles viešosios įstaigos „Palangos orkestras“ vadovo pareigas 0,5 etato priimtas Arnoldas
Rumšas (potvarkis Nr. M2-21).
- Siekiant užtikrinti kokybišką Palangos turizmo informacijos centro darbą ir išrinkti
šios įstaigos direktorių, Mero potvarkiais Nr. M1-23 ir Nr. M1-25 buvo patvirtintas Palangos
turizmo informacijos centro direktoriaus pareigybės aprašymas.
2016 m. pasikeitė ir keleto švietimo įstaigų – Palangos moksleivių klubo bei Palangos
pradinės mokyklos – vadovai. Jie į pareigas priimti ar atleisti Savivaldybės tarybos sprendimais:
- Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 108 straipsnio 1 dalies 1
punktu, Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-92 nuo 2016 m. balandžio 1 d. į Palangos
moksleivių klubo direktoriaus pareigas paskirta Eglė Bučienė.
- Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-93 nuo 2016 m. balandžio 4 d. iš Palangos
pradinės mokyklos direktoriaus pareigų atleista Vaida Kaikarienė. Palangos miesto savivaldybės
tarybos ir Vaidos Kaikarienės 2013-09-27 darbo sutartis nutraukta darbuotojos pareiškimu. Nuo
2016-04-05 iki į pareigas bus paskirtas direktorius eiti ir Palangos pradinės mokyklos direktoriaus
pareigas pavesta Palangos pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui Nijolei
Sabaliauskienei.
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Siekiant užtikrinti kokybišką Savivaldybės administracijos darbą, 2016 m.
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-203 buvo nustatytas Palangos miesto savivaldybės
administracijoje didžiausias leistinas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto (išskyrus darbuotojus, dirbančius
pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos
Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės
paramos lėšas), pareigybių skaičius – 111.
- Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1
dalies 1 punktu (valstybės tarnautojas atleidžiamas iš pareigų, kai atsistatydina savo noru),
potvarkiu Nr. M2-20 2016 m. lapkričio 20 d. iš Palangos miesto mero patarėjo pareigų atleista
Narine Danijelianc.
- Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu bei Palangos
miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Meras potvarkiu Nr. M2-17 paskyrė Ramutį
Šeštokąnuo 2016 m. gegužės 6 d. Mero įgaliojimų laikui Palangos miesto savivaldybės mero
visuomeniniu patarėju Šventosios klausimams.
VII. SAVIVALDYBĖS INTERESŲ GYNIMAS KLAIPĖDOS REGIONO TARYBOJE
Pagal Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymą bei Vietos savivaldos įstatymo
20 straipsnio 3 dalies 1 punktą Palangos miesto meras rūpinasi, kad savivaldybei būtų tinkamai
atstovaujama regiono plėtros taryboje ir šios tarybos sprendimai būtų tinkamai įgyvendinami
savivaldybėje.Atsižvelgiant į tai, Meras ir Tarybos sprendimu deleguotas į Klaipėdos regiono
plėtros tarybą Palangos miesto savivaldybės mero pavaduotojas Rimantas Antanas Mikalkėnas
savivaldybei 2016 m. atstovavo Klaipėdos regiono plėtros taryboje.Klaipėdos regiono plėtros
taryboje 2016 m. buvo sprendžiami regionui svarbūs klausimai – regiono pasiekiamumo oro keliu
didinimas, dalyvavimas tarptautiniuose projektuose, pvz., Pietų Baltijos bendradarbiavimo per
sieną programoje ir kitose tarptautinėse organizacijose, ir kita. Be kitų klausimų, 2016 m. buvo
patvirtintas Klaipėdos regiono plėtros planas 2014–2020 m., kuris pagal poreikį buvo pildomas.
2016 m. Meras kontroliavo į Klaipėdos regiono plėtros planą įtrauktų projektų
įgyvendinimą. Meras rūpinosi, kad į Klaipėdos regiono plėtros planą būtų įtraukta kuo daugiau
projektų iš Tarybos 2011 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T2-19 patvirtinto Palangos miesto
savivaldybės strateginio plėtros iki 2020 m. plano, tokiu būdu siekiant 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“. Į šį planą buvo įtraukta 11 projektinių pasiūlymų, gautas finansavimas 2
projektams įgyvendinti, dėl kitų projektų finansavimo sprendimai bus priimti 2017–2018 m.
Toliau pateikiama trumpa svarbiausių projektų, inicijuotų ir vykdytų 2016 m.,
pažanga ir ryšys su Palangos miesto strateginiame plėtros plane iki 2020 metų numatytomis 4
strateginės plėtros sritimis:
Gyvenimo
kokybės ir
socialinio
saugumo
gerinimas

Gautas
finansavimas
projekto „Socialinio būsto
fondo
plėtra
Palangos
miesto
savivaldybėje“
įgyvendinimui

Gyvenimo
kokybės ir
socialinio
saugumo
gerinimas

Pateikta paraiška projekto
„Jaunimo
sveikos
gyvensenos
skatinimas
įrengiant
sporto
ir
laisvalaikio erdves Palangos
miesto viešosiose erdvėse“
finansavimui gauti

Siekiant išplėsti socialinio būsto fondą 2016-08-16
pasirašyta finansavimo sutartis su VĮ Centrine projektų
valdymo agentūra dėl bendrai finansuojamo projekto Nr.
08.1.2-CPVA-R-408-31-0001 „Socialinio būsto fondo
plėtra Palangos miesto savivaldybėje“ iš ES struktūrinių
fondų lėšų.
Teikiamu Tarybos 2016 m. liepos 28 d. sprendimu Nr.
T2-200
pritarta
Palangos
miesto
savivaldybės
administracijos paraiškos projekto „Jaunimo sveikos
gyvensenos skatinimas vystant viešąsias aktyvaus
laisvalaikio ir sporto paslaugas Vakarų Lietuvos –
Kuršo regione“ teikimui Interreg Latvija–Lietuva 2014–
2020 metų bendradarbiavimo per sieną programos
finansavimui gauti. Pateikta paraiška bendradarbiaujant su
Nicos savivaldybe (Latvijos Respublika) – partneris,
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Gyvenimo
kokybės ir
socialinio
saugumo
gerinimas

Pateikta paraiška projekto
„Palangos asmens sveikatos
centro
pastato
modernizavimas“
įgyvendinimo finansavimui
gauti

Gyvenimo
kokybės ir
socialinio
saugumo
gerinimas
Gyvenimo
kokybės ir
socialinio
saugumo
gerinimas

Pateikta paraiška projekto
„Socialinių
paslaugų
infrastruktūros
plėtra“
įgyvendinimo finansavimui
gauti
Pateikta paraiška projekto
Lopšelio-darželio „Žilvinas“
pastato, esančio Sodų g. 63,
Palangoje,
atnaujinimas
(modernizavimas)
įgyvendinimo finansavimui
gauti

Darnios
aplinkos
vystymas

Pateikta paraiška projekto
„Botaninių
vertybių
išsaugojimas
Vakarų
Lietuvos
ir
Kuržemės
regionuose“ finansavimui
gauti

Darnios
aplinkos
vystymas

Pateikta paraiška projekto
„Pajūrio juostos tvarkymas“
finansavimui gauti

Darnios
aplinkos
vystymas

Pateikta paraiška projekto
„Baltijos jūros regiono
atsparumo
atstatymas“
finansavimui gauti

Darnios
aplinkos
vystymas

Pateikta paraiška projekto
„Komunalinių
atliekų
rūšiuojamojo
surinkimo
infrastruktūros
plėtra
Palangos
mieste“
finansavimui gauti

Palangos miesto savivaldybės administracija – pagrindinis
partneris.
Teikiamu Tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr.
T2-245 apsispręsta padengti netinkamas finansuoti, tačiau
projektui „Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų
pastatų modernizavimo skatinimas“įgyvendinti būtinas
išlaidas, ir tinkamas išlaidas, kurių nepadengia Projekto
finansavimas, kiek tai yra susiję su prisiimtais Palangos
miesto savivaldybės įsipareigojimais pagal Palangos miesto
savivaldybės ir VšĮ Būsto energijos taupymo agentūros
2016 m. birželio 6 d. partnerystės sutartį.
Teikiamu Tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr.
T2-222 pritarta projektinio pasiūlymo ir paraiškos
teikimui
Europos
Sąjungos
struktūrinių
fondų
finansavimui gauti pagal priemonę 08.1.1.-CPVA-R-407
„Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“.
Teikiamu Tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr.
T2-163 pritarta projekto „Lopšelio-darželio „Žilvinas“
pastato, esančio Sodų g. 63, Palangoje, atnaujinimas
(modernizavimas)“ (toliau – projektas), teikiamo
finansavimui gauti pagal Klimato kaitos specialiosios
programos lėšų naudojimo 2013 m. sąmatą detalizuojančio
plano priemonės 1.1.1 punktą „Visuomeninės paskirties
pastatų atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant
energijos suvartojimo sąnaudas“, įgyvendinimui. Projekto
įgyvendinimo trukmė – 2016 m. gegužės – 2019 m. kovo
mėn.
Teikiamu Tarybos 2016 m. liepos 28 d. sprendimu Nr.
T2-199 pritarta paraiškos teikimui pagal IV Interreg
Latvijos – Lietuvos programai: „Botaninių vertybių
išsaugojimas Vakarų Lietuvos ir Kuržemės regionuose
(Palangos botanikos parko III etapo dalis), Palangos
miesto savivaldybės administracija – pagrindinis
partneris“, Aizputės savivaldybė (Latvijos Respublika) –
partneris.
Pateikta paraiška Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai paramai
pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos
išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato
kaitos“ 05.6.1-APVA-V-1 priemonę „Pajūrio juostos
tvarkymas“ gauti (Stipriausiai šiuo metu erozinių procesų
yra veikiamas pajūrio kranto ruožas nuo Birutės kalno iki
centrinės Palangos gelbėjimo stoties; bendra projekto
vertė – 4 649 740,87 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos –
4 649 740,87 Eur).
Teikiamu Tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr.
T2-284 pritarta bendradarbiaujant su Klaipėdos
universitetu
pateikti
paraišką
Pietų
Baltijos
bendradarbiavimo per sieną programai 2014–2020,
Interreg-V-A „Baltijos jūros regiono atsparumo
atstatymas“.
Teikiamu Tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr.
T2-165 pritarta projekto ,,Komunalinių atliekų
rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Palangos
mieste“, teikiamo Europos Sąjungos struktūrinių fondų
finansavimui gauti pagal priemonę 05.2.1-APVA-R-008
„Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“,
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Darnios
aplinkos
vystymas

Kurorto
patrauklumo
didinimas
Kurorto
patrauklumo
didinimas
Kurorto
patrauklumo
didinimas

Kurorto
patrauklumo
didinimas

Kurorto
patrauklumo
didinimas

įgyvendinimui.
2016-12-05 pasirašyta finansavimo sutartis su Aplinkos
projektų valdymo agentūra dėl projekto „Užterštos
sandėlio teritorijos Palangos m. Ąžuolų g. (Kaštonų g.),
sutvarkymas“ finansavimo iš ES struktūrinių fondų
investicinių veiksmų programos (iki pasirašant sutartį
atliktos visos būtinos procedūros, įskaitant viešuosius
pirkimus). Pagrindinis projekto tikslas – siekiant išvengti
pavojaus aplinkai, žmonių sveikatai ir sumažinti pavojingų
cheminių medžiagų kiekį grunte įgyvendinti priemones,
numatytas Potencialaus taršos židinio Nr. 56 (buvusio
sandėlio teritorijos Palangoje, Ąžuolų g.) tvarkymo plane
(planuojama išvalyti ir sutvarkyti buvusio pesticidų
sandėlio 0,027 ha teritoriją; bendra projekto vertė –
105 889,9 Eur, iš jų ES lėšos – 100 595,4 Eur).
Patvirtinta Palangos miesto Teikiamu Tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimu Nr.
savivaldybės
2016– T2-68 patvirtinta Palangos miesto savivaldybės 2016–
2023 metų
turizmo 2023 metų turizmo rinkodaros strategija.
rinkodaros strategija
Patvirtinta
Klaipėdos Teikiamu savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 18 d.
regiono pasiekiamumo ir sprendimu Nr. T2-83 pritarta Klaipėdos regiono
žinomumo
didinimo pasiekiamumo ir žinomumo didinimo programai 2016–
programa
2016–2018 2018 metams.
metams
Pateikta paraiška projekto Teikiamu Tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T2„Baltijos jūros turizmo 97 pritarta Savivaldybės dalyvavimui partnerio teisėmis
centras“
įgyvendinimo asociacijos „Klaipėdos regionas“ inicijuotame projekte
finansavimui gauti
„Baltijos jūros turizmo centras“ (angl. „Baltic Sea
Tourism Center“) pagal Pietų Baltijos bendradarbiavimo
per sieną programą.
Gautas
finansavimas Teikiamu Tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimu Nr.
pritarta
projekto
„Kurortų
paveldas
projekto „Kurortų paveldas T2-64
išmaniai“paraiškos teikimui pagal 2014–2020 metų
išmaniai“ įgyvendinimui
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5
prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus
naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“
priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-K-808 „Prioritetinių turizmo
plėtros regionų e-rinkodara“. Projekto finansavimui
apsispręsta skirti savo įnašą – Palangos miesto
savivaldybės lėšomis finansuoti 15 proc. visų tinkamų
finansuoti projekto išlaidų, tenkančių Palangos miesto
savivaldybei, ir priskirtas nenumatytas ar netinkamas
finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas
išlaidas bei Palangos miesto savivaldybei priskirtą tinkamų
finansuoti išlaidų dalį, kurios nepadengia projektui
skiriamas finansavimas.
Gautas
finansavimas Teikiamu Tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimu Nr.
projekto „Gintaro kelionė“ T2-65 pritarti projekto „Gintaro kelionė“paraiškos
teikimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
įgyvendinimui
investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga,
gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie
klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.4.1-LVPA-K-808
„Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“.
Projekto finansavimui apsispręsta skirti savo įnašą –
Palangos miesto savivaldybės lėšomis finansuoti 15 proc.
visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, tenkančių
Palangos miesto savivaldybei, ir priskirtas nenumatytas ar
netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti
Gautas
finansavimas
projekto
„Užterštos
sandėlio teritorijos Palangos
m. Ąžuolų g. (Kaštonų g.),
sutvarkymas“
įgyvendinimui
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Kurorto
patrauklumo
didinimas

Gautas
finansavimas
projekto „Pažink Vakarų
krantą“ įgyvendinimui

Kurorto
patrauklumo
didinimas

Gautas
finansavimas
projekto „Mėlynieji Baltijos
jūros keliai, skatinantys
tvarų povandeninio paveldo
turizmą“ įgyvendinimui

Kurorto
patrauklumo
didinimas

Pateiktas
projektinis
pasiūlymas dėl projekto
„Sakralinio
kultūros
paveldo objekto pritaikymas
turizmo
ir
visuomenės
reikmėms“ įtraukimo į
finansuotinus
projektų
sąrašus

Miesto
savivaldos
gerinimas

Sklandžiai
perimtas
Palangos miesto šilumos
ūkis į savivaldybės rankas

būtinas išlaidas bei Palangos miesto savivaldybei priskirtą
tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurios nepadengia
projektui skiriamas finansavimas.
Teikiamu Tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimu Nr.
T2-66 pritarta projekto „Pažink Vakarų krantą“paraiškos
teikimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga,
gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie
klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.4.1-LVPA-K-808
„Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“.
Projekto finansavimui apsispręsta skirti savo įnašą –
Palangos miesto savivaldybės lėšomis finansuoti 15 proc.
visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, tenkančių
Palangos miesto savivaldybei, ir priskirtas nenumatytas ar
netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti
būtinas, išlaidas bei Palangos miesto savivaldybei priskirtą
tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurios nepadengia
projektui skiriamas finansavimas.
Teikiamu Tarybos 2016 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr.
T2-270 pritarta daliniam finansavimui (iki 15 proc.
projekto tinkamų finansuoti išlaidų, tenkančių Palangos
kurorto muziejui) skyrimui Palangos kurorto muziejaus
inicijuotam projektui „Mėlynieji Baltijos jūros keliai,
skatinantys tvarų povandeninio paveldo turizmą“ („Baltic
sea blue routes promoting sustainable underwater heritage
tourism“) įgyvendinti.
Teikiamu Tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr.
T2-241 pritarti projekto „Sakralinio kultūros paveldo
objekto
pritaikymas
turizmo
ir
visuomenės
reikmėms“projektinio pasiūlymo ir paraiškos teikimui
pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga,
gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie
klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.4.1-CPVA–R-302
„Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ ir
projekto finansavimui skirti ne mažiau nei 15 proc. visų
tinkamų finansuoti projekto išlaidų, ir nenumatytas ar
netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti
būtinas išlaidas bei tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurios
nepadengia projektui skiriamas finansavimas.
2016 m. pakeista 2000-12-27 SP UAB „Palangos šilumos
tinklai“ šilumos ūkio modernizavimo ir renovacijos
sutarties galiojimo termino pabaigos data ir sklandžiai iš
UAB ,,Litesko“ perimtas turtas, įsipareigojimai ir kitos
prievolės, nuo 2016-06-01 licencijuojamą šilumos
energijos
tiekimo
veiklą
vykdo
Savivaldybės
kontroliuojama įmonė – UAB „Palangos šilumos tinklai“,
išspręstas pastatų šildymo ir karšto vandens sistemos
prižiūrėtojo (eksploatuotojo) klausimas.
Tarybos sprendimu Nr. T2-102 pritarta papildomo
susitarimo prie 2000 m. gruodžio 27 d. SP UAB
„Palangos šilumos tinklai“ šilumos ūkio modernizavimo ir
renovacijos sutarties projektui.
Sprendimu Nr. T2-103 „Dėl savivaldybės turto
investavimo ir UAB ,,Palangos šilumos tinklai“ įstatinio
kapitalo didinimo“ šiai įmonei perduotas Palangos miesto
savivaldybei nuosavybės teise priklausantis finansinis
turtas (pinigai)
– 599 998,40 eurų (penki
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šimtaidevyniasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai
devyniasdešimt aštuoni eurai 40 centų), kaip papildomas
savivaldybės įnašas uždarajai akcinei bendrovei ,,Palangos
šilumos tinklai“ įstatiniam kapitalui didinti.
2016 m. užbaigti 5 megavatų galingumo biokuro katilinės
(Klaipėdos pl. 63) statybos darbai, katilinė pradėta
eksploatuoti. Šilumos kaina gyventojams, palyginti su
analogišku 2015 m. laikotarpiu, sumažėjo apie 20 proc.
Miesto
savivaldos
gerinimas

Miesto
savivaldos
gerinimas

Gautas
finansavimas
projekto
„Geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo
infrastruktūros
rekonstravimas ir plėtra
Palangos
mieste“
įgyvendinimui
Perimtas
savivaldybės
nuosavybės teise projekto
„Centralizuotas
savivaldybių
paslaugų
perkėlimas į elektroninę
erdvę“ įgyvendinimo metu
įsigytas,
valstybei
nuosavybės
teise
priklausantis turtas

Teikiamu Savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 18 d.
sprendimu Nr. T2-81 pritarta projekto „Geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
rekonstravimas ir plėtra Palangos mieste“ įgyvendinimui,
UAB „Palangos vandenys“ dalyvavimui projekte
pareiškėjo, o Palangos miesto savivaldybės administracijos
– partnerio teisėmis.
Teikiamu Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-73 „Dėl
sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo Palangos
miesto savivaldybės administracijai“ perimtas Palangos
miesto savivaldybės nuosavybėn pagal 2013 m. sausio 14
d. trišalę finansavimo ir administravimo sutartį Nr. VP23.1-IVPK-08-V-01-001/1S-31 projekto „Centralizuotas
savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“
įgyvendinimo metu įsigytas, valstybei nuosavybės teise
priklausantis turtas, kurio bendra įsigijimo vertė 17458,36
Eur, savarankiškajai savivaldybės funkcijai – informacinės
visuomenės plėtrai įgyvendinti.

VIII. SAVIVALDYBĖS INVESTICINIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO KONTROLĖ
2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T2-9 patvirtintas Palangos miesto savivaldybės
2016–2018 metų strateginis veiklos planas,kuris parengtas atsižvelgiant į Palangos miesto
strateginį plėtros iki 2020 metų planą.
Meras organizavo Strateginės plėtros tarybos darbą. 2016 m. rugsėjo 14 d. minėtoje
taryboje apsvarstyta 2015 metų strateginio plėtros plano ataskaita, kuri patvirtinta 2016 m. rugsėjo
29 d. Tarybos sprendimuNr. T2-244..2016 m. rugsėjo 29 d. Palangos miesto savivaldybės taryboje
patvirtintas Strateginio planavimo Palangos miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašas.
2016 m. lapkričio 30 d. Palangos miesto savivaldybės taryboje patvirtinti Palangos miesto
savivaldybės Strateginio veiklos plano 2017–2019 m. metmenys.
Mero veikla 2016 m. apėmė ir strateginio veiklos plano programose numatytų
projektų įgyvendinimo kontrolę. Ataskaitoje pateikta trumpa 2016 m. vykdytų investicinių
projektų įgyvendinimo pažanga:
Koncesijos
vykdymas

konkursų 2016 m. vykdyti dviejų viešosios ir privačiosios partnerystės atrankos
konkursai:
2016 m. kovo 16 d. leidinyje „Informaciniai pranešimai“ Nr. 20 paskelbtas
naujas koncesininko atrankos konkursas, nustatant paraiškų pateikimo
terminą 2016 m. balandžio 6 d. 10 val. Atsižvelgiant į konkurso metu
gautas dalyvių užklausas bei pasiūlymus, nuspręsta koreguoti Koncesijos
konkurso ir sutarties sąlygas (2016 m. kovo 31 d. Savivaldybės tarybos
sprendimas Nr. T2-96). 2017 m. šalys derybas baigė be sutarties pasirašymo.
2016 m. Tarybos sprendimu pakoregavus koncesijos konkurso sąlygas (2016
m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-67) organizuotas trečiasis
koncesininko atrankos konkursas (paskelbtas 2016 m. vasario 26 d. leidinio
Valstybės žinių priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 15, 2016 m. kovo 23
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Palangos istorinės vilos
„Anapilis“ restauravimas ir
pritaikymas
visuomenės
poreikiams

Daugiabučių
namų
atnaujinimo
programos,
skirtos
energinio
efektyvumo
didinimui
daugiabučiuose pastatuose,
II etapas

Kelių priežiūros ir plėtros
programos
įgyvendinimas
Palangos mieste

Pajūrio juostos tvarkymo
programos 2014–2020 m.
įgyvendinimas
Palangos

d. leidinio Valstybės žinių priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 22,
savivaldybės internetinėje svetainėje). Išsamų pasiūlymą pateikė vienas
Dalyvis, kuris buvo pakviestas į derybas. 2016 m. gruodžio 2 d. šalys
derybas baigė be sutarties pasirašymo.
2016 m. pasibaigė Palangos istorinės vilos „Anapilis“ restauravimas ir
pritaikymas visuomenės poreikiams. Restauracijos metu bus sutvarkyta ne
tik „Anapilio“ išorė (pakeista stogo danga, atkurti balkonai, pagal poreikį
pakeisti arba restauruoti vilos langai bei durys), bet ir atlikta vidaus apdaila.
Restauravus pastatą jame įsikūrė Palangos kurorto muziejus.
2016 m. vasario 23 d. sprendimuNr. T2-75Palangos kurorto muziejui
neterminuotai patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo perduotas
Palangos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantis pastatas –
klubas ir kiti inžineriniai statiniai, esantys Birutės al. 34A, Palangoje,
muziejaus nuostatuose numatytai veiklai vykdyti.
Įgyvendinant daugiabučių namų atnaujinimo programos, skirtos energinio
efektyvumo didinimui daugiabučiuose pastatuose, II etapo programą 2016
m. mieste užbaigti rangos darbai 23 daugiabučiuose namuose (J. Biliūno g.
9, Kastyčio g. 35, B. Oškinio g. 8, Saulėtekio tak. 2 ir 26, Sodų g. 26, 27,
30 41 ir 43, Druskininkų g. 5 ir 1, Ganyklų g. 19 ir 29, Medžiotojų g. 10,
Vasario 16-osios g. 1, Vytauto g. 81, 120, 140, 146 ir 156, J. Biliūno g. 3,
Žemaitės g. 4).
Pradėta modernizuoti 20 daugiabučių namų ( J. Biliūno g. 11, Jūratės g. 33,
S. Nėries g. 7, J. Janonio g. 16, Saulėtekio tak. 3, 4, 9, 20 ir 26, Vytauto g.
138, Ganyklų g. 35, 47 ir 59, M. Valančiaus g. 6, Druskininkų g. 5A,
Kretingos g. 33, 43 ir 41, Lieknų g. 14, Žvejų g. 42).
Pradėti 4 daugiabučių gyvenamųjų namų projektavimo darbai (Saulėtekio
tak. 18, Ganyklų g. 53, Kretingos g. 35 ir Sodų g. 19).
Vykdant vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrą, taisymą, 2016 m.
sutvarkyta 6,764 tūkst. kv. m asfaltbetonio dangų, suremontuoti 27 lietaus
nuotekų šuliniai, žvyruota bei greideriuota, formuojant išilginius bei
skersinius nuolydžius 5404 kv. m plotas žvyro dangos gatvių (Rytų r.,
Kaštonų g., Vėjų g., Bendrovių g.), 12 cm storiu žvyruota 5322 kv. m
gatvių plotas (Paliepgirių g., Sermiesčio g., Klevų g.), ištiesinta 926 kv. m
Žiogupio g. atkarpa nuo Klaipėdos pl. iki namo Nr. 4, dolomitine skalda
sustiprinta 2915 kv. m. Valteriškės g. (atkarpos nuo Kretingos g. iki
Trumposios g.) kelio danga.
Iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos lėšų suremontuotas S. Daukanto g.
(atkarpos nuo S. Dariaus ir S. Girėno g. iki Kęstučio g.) vakarinės pusės 600
kv. m ploto šaligatvis, šioje atkarpoje pakeista 10 apšvietimo atramų ir LED
ir 3680 kv. m ploto pėsčiųjų – dviračių tako (nuo Malūno g. iki Ligoninės
g.) asfaltbetonio danga. Suremontuota 1248 kv. m šaligatvių ties namais
Druskininkų g. 8, 14, 16, 20, 357 kv. m ploto šaligatvio dalis ties Sodų g. ir
Medvalakio g. sankryža.
Savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T2-261 pritarta
Palangos miesto savivaldybės administracijos ir Lietuvos automobilių kelių
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos bendradarbiavimo sutarties
projektui. Sutarties tikslas – sudaryti sąlygas įgyvendinti techninį darbo
projektą „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A11 Šiauliai–Palanga
(ruožo nuo 145,361 km iki 146,899 km), kuris Palangoje sutampa su
Kretingos g., rajoninių kelių Nr. 2336 Kunigiškiai–Palanga (ruožo nuo
6,632 km iki 6,845 km) ir Nr. 2253 Palanga–Nemirseta–Graudūšiai (ruožo
nuo 0,0 km iki 0,348 km), kurie Palangoje sutampa su Klaipėdos plento
gatve, rekonstravimas“.Projektas įtrauktas į 2017–2020 metų planuojamų
įgyvendinti objektų sąrašą, finansuojamų iš Kelių priežiūros ir plėtros
programos lėšų.
Siekiant pristabdyti intensyvų Lietuvos Baltijos jūros kranto degradavimą,
Savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T2-70 pritarta
projektui „Pajūrio juostos tvarkymo programos priemonių įgyvendinimas
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miesto
teritorijoje

savivaldybės Palangos miesto savivaldybės teritorijoje“. Patvirtinus projektą, iš
savivaldybės biudžeto skirta 30 proc. reikalingų lėšų bendros projekto vertės
Projekto veikloms įgyvendinti.
Projekto įgyvendinimo metu buvo nupinta 600 m apsauginių žabtvorių,
atnaujinta 710 m2 medinių takų, jautriausiose kopagūbrio vietose suklota
16012 m2 šakų klojinių, o šiauriau Palangos tilto paplūdimys papildytas
576,053 m3 smėlio. Palangos miesto savivaldybės teritorijoje Baltijos jūros
pakrantėje įdiegtos krantotvarkos priemonės sumažino kopagūbrio
degradacijos procesų plėtrą, smėlio išpustymo į užkopės mišką galimybes,
padidino akumuliaciją kopagūbrio vakariniame šlaite bei kranto atsparumą
būsimų stiprių audrų poveikiui.

IX. BENDRUOMENĖS ĮTRAUKIMAS Į VIETOS REIKALŲ TVARKYMĄ IR
SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VIEŠINIMAS
Visuomenės įtraukimas į vietos reikalų tvarkymą. 2016 m. Meras reguliariai skyrė
laiko gyventojų, kurie kėlė individualius ir aktualius visai bendruomenei klausimus,priėmimui.
Priimti 68 gyventojai ar jų grupės, priėmimų metu kelti tiek individualūs, tiek miesto
bendruomenei aktualūs klausimai.Interesantai kreipėsi architektūros ir teritorijų planavimo,
statybos, miesto infrastruktūros gerinimo, įvairios veiklos vykdymo ir prekybos vasaros sezono
metu, renovacijos, miesto erdvių užstatymo, miesto tvarkymo, renginių organizavimo, socialinio
būsto skyrimo ir kitais asmeninio pobūdžio klausimais.Nustatytas interesantų priėmimo laikas
skelbiamas Palangos miesto savivaldybės tinklapyje www.palanga.lt.
Meras rūpinosi, kad Savivaldybė įtrauktų į vietos reikalų tvarkymą bendruomenės
atstovus, visuomenines organizacijas, remtų nevyriausybines organizacijas, įgyvendinančias įvairias
socialines iniciatyvas, inicijavo tarybos sprendimų parengimą gyventojams aktualiais klausimais.
- Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-27 į asociacijos Šventosios žuvininkystės
vietos veiklos grupės kolegialų valdymo organą deleguoti Palangos miesto savivaldybės tarybos
nariai Mindaugas Skritulskas bei Vaidas Šimaitis ir Palangos miesto savivaldybės administracijos
Šventosios seniūnė Veronika Skeberdytė.
- Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-38 pritarta Palangos vietos veiklos grupės
parengtai Palangos vietos veiklos grupės 2016–2022 metų plėtros strategijai bei apsispręsta
prisidėti prie Palangos vietos veiklos grupės parengtos Palangos vietos veiklos grupės 2016–2022
metų plėtros strategijos įgyvendinimo 7,5 proc. (bet ne daugiau kaip 41285 Eur suma (per 6
metus).
- Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-39 pritarta Šventosios seniūnijos ir
Nemirsetos bei Kunigiškių vietos veiklos grupės parengtai Šventosios seniūnijos ir Nemirsetos bei
Kunigiškių vietos veiklos grupės 2016–2022 metų plėtros strategijai bei apsispręsta prisidėti prie
Šventosios seniūnijos ir Nemirsetos bei Kunigiškių vietos veiklos grupės parengtos Šventosios
seniūnijos ir Nemirsetos bei Kunigiškių vietos veiklos grupės 2016–2022 metų plėtros strategijos
įgyvendinimo 7,5 proc. (bet ne daugiau kaip 37500 Eur suma (per 6 metus).
- Siekiant didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudoti vietos
bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius, Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T299patvirtintiPalangos miesto (išskyrus Šventosios seniūniją ir Nemirsetos bei Kunigiškių
seniūnaitijas) teritorijos vietos veiklos grupės – asociacijos Palangos vietos veiklos grupės įstatai.
- Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-100patvirtintiŠventosios seniūnijos ir
Nemirsetos bei Kunigiškių seniūnaitijų teritorijos vietos veiklos grupės – asociacijos Šventosios
seniūnijos ir Nemirsetos bei Kunigiškių seniūnaitijų vietos veiklos grupės įstatai.
- Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-94 patvirtintas Palangos miesto
savivaldybės 2016 m. socialinių paslaugų planas.
- Siekiant užtikrinti vaiko teisių apsaugą, Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-7
sudaryta Palangos miesto savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos taryba Savivaldybės
tarybos kadencijos laikotarpiui.
- Siekiant stiprinti gyventojų sveikatą ir vykdyti ligų prevenciją, vykdyti aplinkos
sveikatinimo priemones bei užtikrinti aplinkos kokybę, nekeliančią grėsmės žmonių
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sveikatai,Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-117 patvirtinta Palangos miesto savivaldybės
2016 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa.
- Siekiant efektyviau spręsti neįgaliesiems aktualius klausimus, Savivaldybės tarybos
sprendimu Nr. T2-279 sudaryta Neįgaliųjų reikalų komisija ir patvirtinti jos veiklos nuostatai.
- Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-293 sudaryta Palangos miesto savivaldybės
neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija ir patvirtinti jos veiklos nuostatai.
- Siekiant gerinti integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) asmenims su
negalia, senyvo amžiaus asmenims namuose kokybę ir paskatinti šių paslaugų plėtrą, Savivaldybės
tarybos sprendimu Nr. T2-294 patvirtintas Integralios pagalbos paslaugų teikimo asmens namuose
tvarkos aprašas bei dienos socialinės globos asmens namuose kaina.
- Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-229 sudaryta Palangos miesto savivaldybės
nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba ir patvirtinti nuostatai.
- Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-187 Palangos miesto savivaldybės taryba
leido Palangos moksleivių klubui perduoti laikinai neatlygintinai naudotis Palangos miesto
savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir Palangos moksleivių klubo patikėjimo teise
valdomo pastato, esančio Vasario 16-osios g. 6, Palangoje, patalpas pagal panaudos sutartis šioms
biudžetinėms įstaigoms ir asociacijai: Palangos švietimo pagalbos tarnybai, Palangos kultūros ir
jaunimo centrui bei anoniminių alkoholikų grupei „Gintaras“, iki kol bus priimtas sprendimas dėl
tolimesnio turto panaudojimo, bet ne ilgiau kaip penkeriems metams.
- 2016 m. rugsėjo 29 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-247 iš viešosios
įstaigos Palangos asmens sveikatos priežiūros centro perimtos panaudos pagrindais valdomos,
Palangos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame pastate Žuvėdrų g. 4, Palangoje,
esančios 156,11 kv. m bendro ploto patalpos, ir perduotos Palangos miesto socialinių paslaugų
centrui valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise socialinės priežiūros paslaugų teikimui
Šventosios seniūnijoje organizuoti.
- 2016 m. gegužės 26 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-171, atsižvelgdama į
Palangos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos raštą ir Palangos neįgaliųjų draugijos raštą,
Palangos miesto savivaldybės taryba leido Palangos sporto centrui perduoti iki kol bus priimtas
sprendimas dėl tolimesnio turto panaudojimo, bet ne ilgiau kaip 5 metams, Palangos miesto
savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir Palangos sporto centro patikėjimo teise valdomo
pastato, esančio Jūratės g. 11, Palangoje, patalpas pagal panaudos sutartį Lietuvos sutrikusios
psichikos žmonių globos bendrijai Palangos skyriaus veiklai vykdyti bei Palangos neįgaliųjų
draugijai.
- 2016 m.iš dalies finansuoti 4 konkurso būdu atrinkti Palangos miesto tradicinių
religinių bendruomenių rėmimo projektai, šie projektai sėkmingai įgyvendinti. Palangos miesto
tradicinių religinių bendruomenių projektams įgyvendinti buvo skirta per 11 tūkst. eurų. Už šias
lėšas Būtingės evangelikų liuteronų parapijoje pradėtas įgyvendinti projektas, kurio metu bus
suformuotas ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotas Būtingės evangelikų liuteronų bažnyčios
žemės sklypas, yra apšviestas Palangos evangelikų liuteronų bažnyčios bokštas, Šventojoje šalia
Švč. Mergelės Marijos Jūrų žvaigždės bažnyčios įrengta tvora su vartais bei varteliais, o Palangos
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapija įgyvendino projektą „Istorinių, dokumentinių ir
meninių vertybių apsauga“, įsigydama bažnytinėms vertybėms saugoti reikalingą inventorių.
- Savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T2-33 pakeisti Palangos
miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T2-64 „Dėl Palangos miesto
savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų patvirtinimo“ patvirtinti Palangos miesto
savivaldybės būsto fondo ir Palangos miesto savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašai.
Sprendimu Nr. T2-76 pakeistas Palangos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 2 d.
sprendimas Nr. T2-198 „Dėl Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžio
apskaičiavimo“. Sprendimu Nr. T2-170 patvirtintas Palangos miesto savivaldybės būsto ir
socialinio būsto nuomos mokesčio surinkimo, apskaitos ir naudojimo tvarkos aprašas. Sprendimu
Nr. T2-30 patvirtinti Savivaldybės būsto fondo bei Savivaldybės socialinio būsto, kaip
savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašai.
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- Mero potvarkiais Nr. M1-12 ir Nr. M1-19 jubiliejiniais Palangos miesto 760-mečio
medaliais už nuopelnus miestui apdovanotas 1 Palangos miesto gyventojas bei 1 Palangai
nusipelnęs asmuo.
- Savivaldybės tarybos sprendimais, atsižvelgiant į visuomenės narių siūlymus, 2016
m. už ypatingus nuopelnus Palangai, miesto vardo garsinimą šalyje ir užsienyje Palangos miesto
garbės piliečių vardai suteikti profesorei, habilituotai daktarei Małgorzatai Omilanowskai (Tarybos
sprendimu Nr. T2-285) ir menininkei Gražinai Oškinytei-Eimanavičienei (Tarybos sprendimu Nr.
T2-286).
Informacijos viešinimas. Naudojant Tarybos posėdžių salės posėdžių įgarsinimo ir
įrašymo į kompiuterines laikmenas sistemą, įrašyti visi 2016 m. įvykę posėdžiai, įrašai pateikiami
Savivaldybės kompiuteriniame tinkle. Tarybos posėdžių medžiaga skelbiama Savivaldybės
interneto svetainėje http://taryba.palanga.lt/Tarybos sprendimų projektai.
Užtikrinant viešumą ir skaidrumą bei siekiant, kad būtų užtikrintas visų Savivaldybės
tarybos narių tolygus bendravimas su visais rinkėjais (visoje savivaldybės teritorijoje) Savivaldybės
interneto svetainėje skelbiama: Tarybos narių kontaktai, Tarybos ir jos komitetų posėdžių
darbotvarkės, Tarybos sprendimų projektai, priimti Tarybos sprendimai, Mero potvarkiai ir
Administracijos direktoriaus įsakymai veiklos klausimais, privaloma informacija apie vidutinį
darbo užmokestį, viešuosius pirkimus.
Savivaldybės tinklapyje, skiltyje „Aktualijos/Naujienos“ nuolat skelbiama
gyventojams aktuali informacija bei viešinama Savivaldybės veikla, vykę susitikimai vietos
bendruomenei ir kurortui aktualiais klausimais. Gyventojams aktuali informacija skelbiama ir
vietos bei respublikinėje spaudoje, pagal pasirašytas sutartis – laikraščiuose „Vakarinė Palanga“ ir
„Palangos tiltas“.
_______________________

PRITARTA
Palangos miesto savivaldybės tarybos
2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-106
3 punktu
PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
2016 M. VEIKLOS ATASKAITA
I. ĮVADAS
Palangos miesto savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) direktoriaus
2016 m. veiklos ataskaita parengta ir teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 9 punktu, Palangos miesto savivaldybės tarybos (toliau –
Taryba) veiklos reglamento, patvirtinto Tarybos 2011-09-08 sprendimo Nr. T2-151 1 punktu
(Tarybos 2015-03-26 sprendimo Nr. T2-95 1 punkto redakcija), pakeisto Tarybos 2015-08sprendimu Nr. T2-226, Tarybos 2016-01-28 sprendimu Nr. T2-16, Tarybos 2017-01-31
sprendimu Nr. T2-18, 223 punktu, Palangos miesto savivaldybės administracijos veiklos
nuostatų, patvirtintų Tarybos 2009-08-13 sprendimu Nr. T2-211, 12 punkto nuostatomis dėl
atsiskaitymo už veiklą, užtikrinančią Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 ir 30
straipsniuose reglamentuotų savivaldybės vykdomosios institucijos ir Administracijos prievolių
vykdant savivaldybės 42 savarankiškąsias (Konstitucijos ir įstatymų nustatytas (priskirtas) ir 29
valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas įgyvendinimą. Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatymu reglamentuotos savivaldybės funkcijos įgyvendinamos per
Administracijos kaip viešojo administravimo biudžetinės įstaigos struktūrinius padalinius, didžioji
jų dalis vykdoma integruotai įgyvendinant trejų metų Savivaldybės strateginį veiklos planą. Pagal
Palangos miesto savivaldybės 2016–2018 m. strateginį veiklos planą buvo parengtos ir
įgyvendinamos 2016 metų programos (patvirtinta Administracijos direktoriaus 2016-03-16
įsakymu Nr. A1-250 ,,Dėl Palangos miesto savivaldybės 2016 metų programų patvirtinimo“).
Detali informacija apie ilgalaikio ir vidutinės trukmės strateginių veiklos planų vykdymą 2016 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.
2016-01-01 Administracijos struktūrą sudarė Administracijos direktorius,
Administracijos direktoriaus pavaduotojas, 17 struktūrinių padalinių, 1 struktūrinis-teritorinis
padalinys – Šventosios seniūnija (Administracijos filialas) bei 1 valstybės tarnautojas,
nepriklausantis struktūriniams padaliniams, struktūra 2016 m. nesikeitė.
Tarybos 2016-07-28 sprendimu Nr. T2-203 Administracijai nustatytas didžiausias
leistinas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo
užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičius – 111. Administracijoje 2016-12-31 buvo
įsteigta 111 pareigybių, iš jų 102 – užimtos.
Administracijos vidaus administravimą, kurio tikslas – užtikrinti, kad Administracija
galėtų tinkamai atlikti viešojo administravimo funkcijas, reglamentuoja įstatymai, poįstatyminiai
teisės aktai, jų pagrindu priimti Savivaldybės vidaus teisės aktai (nuostatai, tvarkos, taisyklės,
pareigybių aprašymai, vidaus tvarkos taisyklės).
Siekiant gerinti Administracijos veiklos kokybę, užtikrinti aukštesnį lankytojų
pasitenkinimo Savivaldybės darbu lygį 2016 m. atnaujinti Administracijos administracinių
padalinių teikiamų administracinių paslaugų aprašymai sukelti į Viešųjų ir administracinių
paslaugų stebėsenos ir analizės informacinę sistemą (PASIS), atnaujinta informacija apie teikiamas
paslaugas Savivaldybės interneto svetainėje; pradėtas tiesioginis apsikeitimas dokumentais (gauta
virš 900 įvairių dokumentų, prašymų, tarp jų susijusių ir su administracinių paslaugų teikimu
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(įvairių pažymų išdavimu) tarp Lietuvos savivaldybių asociacijos, visų Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos padalinių (100 proc.), dalies ministerijų ir žinybų bei įvairių juridinių ir
fizinių asmenų, naudojant AB „Lietuvos paštas“ sukurtą „Elektroninių pranešimų ir elektroninių
dokumentų fiziniams ir juridiniams asmenims pristatymo sistemą“ (E. pristatymo sistemą); keisti
skyrių nuostatai, pareigybių aprašymai, organizuoti tiksliniai Administracijos valstybės tarnautojų
ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymai. Be to, siekiant populiarinti kol kas mažą
elektroninių paslaugų naudojimą Savivaldybėje (2016 m. per E. valdžios vartų Elektroninių
paslaugų portalą suteikta 15 administracinių paslaugų) Savivaldybės interneto svetainėje įdėtas
informacinis reklaminis skydelis apie paslaugų perkėlimą į elektroninę erdvę, įkelta nuoroda į
Elektroninius valdžios vartus (Palangos miesto savivaldybės administracijos teikiamos paslaugos),
pateikta informacija apie elektroninio parašo, be kurio tokių paslaugų gavimas neįmanomas,
gavimo būdus, parengti informaciniai lankstinukai (platinama priimamajame, Administracijos
struktūriniuose padaliniuose, savivaldybės viešojoje bibliotekoje, turinčioje nemokamą interneto
prieigą).
Šioje Administracijos direktoriaus veiklos ataskaitoje trumpai apžvelgiama
Administracijos struktūrinių padalinių veikla, įgyvendinant Savivaldybės funkcijas pagal sritis, ir
jų pagrindiniai 2016 m. veiklos rezultatai.
II. FINANSAI
Vadovaudamasis teisės aktų nuostatomis ir strateginio planavimo principais
Administracijos direktorius administravo 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 6 valstybės tarnautojai, administravo Savivaldybės
iždo pajamas ir asignavimus, valstybinės žemės nuomos mokestį, tvarkė Savivaldybės vardu
paimtų paskolų apskaitą, parengė Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį už 2015
m., biudžeto vykdymo, iždo finansines ir kitas 2016 m. ataskaitas bei metines 2015 m. ataskaitas,
kurias laiku teikė valstybės įstaigoms ir institucijoms, taip pat teikė duomenis Suteiktos valstybės
pagalbos registrui.
Savivaldybės 2016 m. biudžetas laiku parengtas ir pateiktas tvirtinti Tarybai. Tarybos
2016-02-23 sprendimu Nr. T2-61 patvirtintas biudžetas sudarė 19 923,6 tūkst. Eur pajamų ir
20 222,4 tūkst. Eur asignavimų išlaidoms bei turtui įsigyti (atsižvelgus į Lietuvos Respublikos
biudžeto sandaros įstatymo 21 str. apribojimus asignavimai viršijo pajamas 298,8 tūkst. Eur
nepanaudota 2015 m. biudžeto lėšų likučio dalimi), per metus Tarybos sprendimais, atsižvelgiant
į papildomai skirtas valstybės dotacijas bei gautas viršplanines pajamas, biudžetas tikslintas
(pajamos padidintos 2 130,2 tūkst. Eur, asignavimai – 2 162,1 tūkst. Eur). Savivaldybės biudžeto
lėšomis finansuotos 26 miesto biudžetinės įstaigos (įskaitant Administraciją ir Kontrolės ir audito
tarnybą).
Savivaldybės biudžeto pajamos. 2016 m. Savivaldybės biudžeto pajamos (kartu su
valstybės dotacijomis) sudarė 23 912,4 tūkst. Eur; patikslintas pajamų planas įvykdytas
108,4 proc., arba gauta viršplaninių pajamų 1 858,6 tūkst. Eur, lyginant su 2015 m., pajamų gauta
daugiau 365,7 tūkst. Eur. Pagal Lietuvos Respublikos finansų ministerijos duomenis Savivaldybė
geriausiai iš visų 60 savivaldybių įvykdė biudžeto pajamų planą, kuris buvo nustatytas Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų 2016 m. finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatymu.
Pajamų iš mokesčių ir rinkliavų gauta 14 972,4 tūkst. Eur (sudarė 62,6 proc. visų
biudžeto pajamų). Šių pajamų planas įvykdytas 113,7 proc. Gyventojų pajamų mokesčio gauta
9 483,3 tūkst. Eur, mokesčio planas įvykdytas 110,4 proc., arba gauta daugiau 895,3 tūkst. Eur,
mokesčio įplaukos sudarė 39,7 proc. visų biudžeto pajamų.

3
Turto mokesčių gauta 3 262,7 tūkst. Eur, iš jų nekilnojamojo turto mokesčio –
2 328,9 tūkst. Eur, žemės mokesčio – 910,6 tūkst. Eur, paveldimo turto mokesčio –
23,2 tūkst. Eur, gauta visų mokesčių viršplaninių pajamų.
Prekių ir paslaugų mokesčių surinkta 2 226,4 tūkst. Eur, iš jų vietinių rinkliavų –
2 136 tūkst. Eur (už leidimus prekiauti miesto viešosiose vietose – 366,6 tūkst. Eur, už leidimus
įrengti reklamą – 75,9 tūkst. Eur, už naudojimąsi nustatytomis miesto vietomis automobiliams
statyti – 366,2 tūkst. Eur, už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą – 767,7 tūkst. Eur, už
leidimus vykdyti komercinius renginius – 4,4 tūkst. Eur, už leidimus atlikti kasinėjimo darbus –
31,1 tūkst. Eur bei už naudojimosi gyvenamųjų vietovių viešąja infrastruktūra – 524,1 tūkst. Eur),
valstybės rinkliavų – 61,2 tūkst. Eur, mokesčio už aplinkos teršimą – 29,2 tūkst. Eur, visų
mokesčių planai įvykdyti. Vietinių rinkliavų planas įvykdytas 107,6 proc., lyginant su 2015 m.
vietinių rinkliavų surinkta daugiau 17,6 proc., arba 319,4 tūkst. Eur.
Kitų pajamų gauta 2 097,3 tūkst. Eur (2015 m. – 1 828,1), iš jų pajamų už prekes ir
paslaugas (biudžetinių įstaigų pajamos) – 1 008,6 tūkst. Eur, nuomos mokesčio už valstybinę
žemę – 815,8 tūkst. Eur, mokesčio už gamtos išteklius – 23,1 tūkst. Eur, angliavandenilių išteklių
mokesčio – 49 tūkst. Eur, dividendų – 12,1 tūkst. Eur, palūkanų – 9 tūkst. Eur, pajamų iš baudų,
delspinigių ir kitų netesybų – 88,9 tūkst. Eur, lėšų už želdinių atstatymą – 40,1 tūkst. Eur, kitų
neišvardintų pajamų – 50,7 tūkst. Eur. Žemės nuomos mokesčio planas įvykdytas 102 proc., gauta
mokesčio viršplaninių įplaukų – 15,8 tūkst. Eur; mokestį sumokėjo juridiniai asmenys –
697,6 tūkst. Eur, fiziniai asmenys – 118,2 tūkst. Eur. Siekiant sumažinti minėto mokesčio
nepriemoką, mokesčio skolininkams buvo išsiųsti 628 priminimai ir 48 suderinimo aktai (2015 m.
– atitinkamai 268 ir 42), pateikti duomenys Juridinio ir personalo skyriui dėl 211 skolininkų
nepriemokos 300,9 tūkst. Eur išieškojimo vykdymo teismine tvarka (2015 m. atitinkamai – 142 ir
349,8). Mokesčio nepriemoka buvo sumažinta 46,4 proc., arba 274 tūkst. Eur, lyginant su buvusia
metų pradžioje, tačiau atsižvelgiant į 2016 m. mokesčio apskaičiavimą, nepriemoka 2017-01-01
dar sudarė – 467,6 tūkst. Eur (2016-01-01 – 647,2 tūkst. eurų).
Materialiojo turto pardavimo pajamų gauta 864,1 tūkst. Eur, iš jų: už miesto
savivaldybei nuosavybės teise priklausiusių pastatų pardavimą – 490,9 tūkst. Eur, už valstybinės
žemės realizavimą – 341,3 tūkst. Eur.
Lietuvos Respublikos valstybės specialiųjų tikslinių dotacijų skirta 5 970 tūkst. Eur,
gauta 5 964,8 tūkst. Eur, panaudota – 5 939,7 tūkst. Eur arba 99,5 proc. skirtų dotacijų
(25,1 tūkst. Eur nepanaudotų pagal paskirtį grąžintos valstybinėms institucijoms ir įstaigoms, iš
kurių jos gautos). Minėtos dotacijos panaudotos valstybinėms (valstybės perduotoms
savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 624,4 tūkst. Eur, mokinio krepšeliui finansuoti –
3 205,8 tūkst. Eur, BĮ Palangos sanatorinei mokyklai išlaikyti – 93 tūkst. Eur, švietimo įstaigų
specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams išlaikyti – 23 tūkst. Eur, vietinės reikšmės
kelių remontui ir priežiūrai – 313,4 tūkst. Eur, kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui didinti –
27,5 tūkst. Eur, gaminių ir atliekų tvarkymo priemonėms įsigyti – 22,4 tūkst. Eur, užsienyje
mirusių asmenų palaikų parvežimui – 2,1 tūkst. Eur; valstybės investicijų programoje
numatytiems projektams finansuoti – 1 478,5 tūkst. Eur (BĮ Palangos senosios gimnazijos
kapitaliniam remontas – 101,6 tūkst. Eur, vietinės reikšmės kelių tiesimas, rekonstravimas ir
remontas – 1 376,9 tūkst. Eur), kitoms reikmėms iš kitų valdymo lygių (minimalios algos
didinimas – 84,9 tūkst. Eur, pajūrio juostos tvarkymas – 50 tūkst. Eur, mokytojų skaičiaus
optimizavimas – 14,7 tūkst. Eur). Valstybės specialiosios tikslinės dotacijos sudarė 24,8 proc. visų
biudžeto pajamų, lyginant su 2015 m., dotacijų gauta mažiau 27,2 proc., arba 2 232,8 tūkst. Eur
(2015 m. gauta dotacija Vasaros koncertų salės rekonstrukcijai – 2 027,3 tūkst. Eur). Dotacijų iš
užsienio šalių gauta 39,1 tūkst. Eur, iš jų neformaliojo vaikų švietimo plėtrai – 35,6 tūkst. Eur ir
projektui „Gintaro kelionė“ – 3,5 tūkst. Eur.
Taryba pagal atskirų mokesčių įstatymų nuostatas 2016 m. savo sprendimais suteikė
fiziniams ir juridiniams asmenims mokesčių lengvatų iš viso už 159,8 tūkst. Eur, iš jų žemės
mokesčio – 2,8 tūkst. Eur, nekilnojamojo turto mokesčio – 29,2 tūkst. Eur, žemės nuomos
mokesčio – 73,6 tūkst. Eur (iš jų dėl patvirtinto fiziniams asmenims neapmokestinamojo
valstybinės žemės sklypo dydžio – 16,1 tūkst. Eur ir taikomo nulinio mokesčio tarifo –
31,1 tūkst. Eur) bei atidėjo mokesčių sumokėjimo terminus – 54,2 tūkst. Eur.
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2016 m. Savivaldybė prisiėmė skolinių įsipareigojimų (ilgalaikių paskolų)
77,6 tūkst. Eur vykdomiems miesto investiciniams projektams finansuoti, įvykdė įsipareigojimų
(grąžino) – 738,2 tūkst. Eur, įsiskolinimo likutis metų pabaigoje sudarė 4 137,2 tūkst. Eur (iš jų
ilgalaikių paskolų – 4 064,1 tūkst. Eur, pagal lizingo sutartis – 73,1 tūkst. Eur).
Savivaldybės biudžeto apyvartinės lėšos (2016 m. biudžeto nepanaudotų lėšų likutis
sudarė 3 987,4 tūkst. Eur, iš jų biudžeto lėšų likutis – 3 373 tūkst. Eur, programų ir kitų tikslinės
paskirties lėšų – 368,2 tūkst. Eur, biudžetinių įstaigų pajamų – 246,2 tūkst. Eur.
Biudžeto asignavimai sudarė 21 280,8 tūkst. Eur, buvo panaudoti Savivaldybės veiklos
programoms finansuoti pagal valstybės funkcijas – švietimui – 8 130,5 tūkst. Eur (38,2 proc. visų
asignavimų), ekonomikai – 2 620,2 tūkst. Eur (12,3 proc.), būstui, komunaliniam ūkiui ir
aplinkos apsaugai – 4 238 tūkst. Eur (19,9 proc.), sveikatai ir socialinei apsaugai –
1 822,8 tūkst. Eur (8,5 proc.), poilsiui ir kultūrai – 2 015,2 tūkst. Eur (9,5 proc.), bendroms
valstybės paslaugoms – 2 419,3 tūkst. Eur (11,4 proc.), gynybai ir viešajai tvarkai –
34,8 tūkst. Eur (0,2 proc.).
Pagrindines Savivaldybės biudžeto išlaidas pagal ekonominę klasifikaciją sudarė darbo
užmokestis – 7 402,9 tūkst. Eur (34,8 proc. visų išlaidų); socialinio draudimo įmokos –
2 303,1 tūkst. Eur (10,8 proc.); prekės ir paslaugos – 7 519,1 tūkst. Eur (35,3 proc., iš jų miesto
tvarkymas – 3 326,5 tūkst. Eur, komunalinės paslaugos – 712,6 tūkst. Eur, mityba –
377,7 tūkst. Eur, turto einamasis remontas – 714,7 tūkst. Eur, kitos paslaugos –
1 702,1 tūkst. Eur, kitos prekės – 431,4 tūkst. Eur); socialinės išmokos (pašalpos) –
1 021,3 tūkst. Eur (4,8 proc.); materialiojo turto įsigijimas – 2 717,3 tūkst. Eur (12,8 proc.); kitos
išlaidos – 257,7 tūkst. Eur (1,2 proc.), palūkanų mokėjimas – 59,4 tūkst. Eur (0,3 proc.).
Savivaldybės ilgalaikių paskolų grąžinimas – 703,4 tūkst. Eur ir finansinio turto (akcijų) įsigijimas
– 605 tūkst. Eur buvo vykdomas iš 2015 m. biudžeto nepanaudotų lėšų likučio. Vadovaujantis
Lietuvos Respublikos 2016 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių
įstatymo 13 str. nuostatomis 2016 m. nepanaudoti biudžeto asignavimai ketvirtame ketvirtyje
buvo perskirstyti tarp asignavimų valdytojų susidariusiems įsiskolinimams už įsigytas prekes bei
gautas paslaugas padengti. Savivaldybės biudžetinės įstaigos 2016 m. buvo finansuojamos laiku
pagal jų pateiktas paraiškas.
Savivaldybės biudžeto mokėtinų sumų likutis 2016-12-31 sudarė 4 294,2 tūkst. Eur , iš
jų finansiniai įsipareigojimai dėl ilgalaikių paskolų grąžinimo – 4 064,1 tūkst. Eur, biudžetinių
įstaigų įsiskolinimai už prekes ir paslaugas – 230,1 tūkst. Eur. Vykdant Lietuvos Respublikos 2016
m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymo 11 str. 5 d.
reikalavimus Savivaldybė 2016 m. sumažino įsiskolinimus 23 proc., arba 1 274,5 tūkst. Eur, iš jų
padengė visus pradelstus įsiskolinimus ir sumažino kitus įsiskolinimus (be paskolų grąžinimo) –
648,7 tūkst. Eur, lyginant su buvusiais įsiskolinimais 2016-01-01, pradelstų įsiskolinimų 2017-0101 nėra. Savivaldybės biudžeto gautinų sumų likutis 2016-12-31 sudarė 209,7 tūkst. Eur (asmenų
įsiskolinimai už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą).
Valstybės pagalbos teikimas. Savivaldybės biudžeto sąskaita 2016 m. suteikta valstybės
pagalba (mokesčių lengvatos) 8 ūkio subjektams – juridiniams asmenims už 106,7 tūkst. Eur
(2015 m. atitinkamai – 8 ir 73,5; 2014 m. atitinkamai – 15 ir 124,6).
III. MIESTO PLĖTRA, ĮVAIZDIS IR PLANAVIMAS
Miesto strateginį planavimą ir plėtrą koordinuoja Ekonominės plėtros skyrius,
kuriame 2016 m. dirbo 3 valstybės tarnautojai. Organizuotas strateginių veiklos planų rengimas,
vienerių metų plano 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,
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strateginių plėtros ir veiklos planų rengimu, programų rengimu susiję beveik visi Administracijos
struktūriniai padaliniai.
Įgyvendinant Palangos miesto strateginį plėtros planą iki 2020 m. patvirtintas atnaujintas
Strateginio planavimo Palangos miesto savivaldybėje organizavimo tvarko aprašas, parengti ir
Tarybos sprendimu patvirtinti Savivaldybės 2017–2019 m. strateginio veiklos plano metmenys,
parengtas 2017–2019 m. strateginis veiklos planas (patvirtintas Tarybos 2016-01-31 sprendimu
Nr. T2-4), Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta vienuolika 2016 m. programų,
vykdytas jų monitoringas, atskaitomybės procedūros, įvyko Strateginės plėtros tarybos ir
Strateginio planavimo grupės posėdžiai.
2016 m. skyriaus darbuotojai koordinavo ir administravo 2 projektus (2015 m. – 7), iš
dalies finansuojamus ES struktūrinių fondų lėšomis („Palangos istorinės vilos „Anapilis“
restauravimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“, „Gintaro kelionė“), pateikė 10 projektinių
pasiūlymų. Pateiktos 23 ataskaitos (2015 m. – 18) po projektų užbaigimo (teikiamos 5 metus po
projekto galutinės ataskaitos patvirtinimo). Vykdyti du koncesijos konkursai („Kempingo
Nemirsetoje, Klaipėdos pl. 33I, Palangoje, įrengimas, valdymas ir paslaugų teikimas“ ir „Vasaros
koncertų salės Palangoje, Vytauto g. 43 – daugiafunkcinio kultūros pastato įrengimas ir
valdymas“) pagal Tarybos patvirtintas koncesijos sąlygas. Kadangi konkursai baigti nepasirašius
sutarčių 2017 m. planuojama skelbti konkursus iš naujo.
Parengti ir pateikti investiciniai projektai ministerijoms („Šventosios kultūros centro
„Eldija“ pastato rekonstrukcija, pritaikant bendruomenės centro veiklai“, „Palangos senosios
gimnazijos rekonstrukcija“; bendradarbiaujant su partneriais iš kitų savivaldybių parengtos 4
paraiškos pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto
„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės
Nr. 05.4.1.-LVPA-K-808 „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e. rinkodara“, organizuojamos
Regioninio planavimo projektų 3 objektų paraiškos („Socialinio būsto fondo plėtra Palangos
miesto savivaldybėje“, „Sakralinio kultūros paveldo objekto pritaikymas turizmo ir visuomenės
reikmėms“, „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“), bendradarbiaujant su Klaipėdos
universitetu pateikta paraiška Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programai 2014–2020 m.,
Interreg-V-A „Baltijos jūros regiono atsparumo atstatymas“, bendradarbiaujant su Aizputės bei
Nicos (Latvijos Respublika) savivaldybėmis – 2 paraiškos IV Interreg Latvijos – Lietuvos
programai: „Jaunimo sveikos gyvensenos skatinimas įrengiant sporto ir laisvalaikio erdves
Palangos miesto viešosiose erdvėse“ ir „Botaninių vertybių išsaugojimas Vakarų Lietuvos ir
Kuržemės regionuose“ (Palangos botanikos parko III etapo dalis) (pastarosiose dvejose
Administracija – pagrindinis partneris).
2016 m. pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą
patvirtintas finansavimas 5 projektams: pasirašytos 4 sutartys dėl Prioritetinių turizmo plėtros
regionų e. rinkodara projektų, 1 – Socialinio būsto fondo plėtra Palangos miesto savivaldybėje,
kitų pateiktų paraiškų atitikimo keliamiems reikalavimams vertinimas tebevyksta.
Dalyvauta apgyvendinimo įstaigų klasifikavimo komisijos veikloje vertinant 125
(2015 m. – 91) apgyvendinimo įstaigas, iš jų 9 (2015 m. – 12) Palangos mieste (Palangos miesto
kaip ir visos Lietuvos apgyvendinimo įstaigos klasifikuojamos pagal Valstybinio turizmo
departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu nustatytus reikalavimus).
Koordinuota BĮ Palangos turizmo informacijos centro veikla. 2016 m. centre apsilankė
72 044 turistai (2015 m. – 70 205), įstaigos interneto svetainėje – daugiau kaip 318 tūkstančių
naujų naudotojų (2015 m. – daugiau kaip 168 tūkst.); išleisti 5 rūšių informaciniai leidiniai
bendru 85,5 tūkst. egzempliorių tiražu (2015 m. – atitinkamai 4 ir 29); suorganizuoti 6 (2015 m.
– 7) pažintiniai turai Rusijos, Baltarusijos, Švedijos, Belgijos, Izraelio turų operatorių ir žurnalistų
delegacijoms, 4 (2015 m. – 7) verslo misijos Lenkijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje bei Latvijoje,
Palangos kurortas pristatytas 10 (2015 m. – 7) tarptautinių turizmo parodų – „Reiselivsmessen“,
Osle, Norvegijoje, „Adventur“, Vilniuje, Lietuvoje, „Vakantiebeurs“ Olandijoje, „Balttour“,
Rygoje, Latvijoje, „Tourest“ Taline, Estijoje, „Reisen“, Hamburge, Vokietijoje, „Leisure“,
Minske, Baltarusijoje, „LATO“ Lenkijoje, „ITB“ Vokietijoje, „IMTM“ Izraelyje.
Miesto teritorinį planavimą ir urbanistinę plėtrą koordinavo 4-6 Architektūros ir
teritorijų planavimo skyriaus valstybės tarnautojai. 2016 m. išduoti 242 specialieji architektūros
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reikalavimai pastato statybai (2015 m. – 434, 2014 m. – 308, 2013 m. – 392, 2012 m. – 180).
Teritorijų planavimo komisijoje derinti 87 detalieji ir specialieji planai (2015 m. – 106, 2014 m. –
138, 2013 m. – 82), iš jų svarstyti Savivaldybei svarbių 4 (2015 m. – 6) objektų detalieji ir
specialieji planai (teritorijos Kunigiškėse, pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į K6
ir K9 rajoną, specialusis planas; teritorijos, pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į
N6 rajoną, detalusis planas; Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano keitimo teritorijoje
tarp Vytauto g. 18 ir valstybinio miško, Palangoje detalusis planas; teritorijos Kunigiškėse, pagal
Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į K4 rajoną, detalusis planas). 2016 m. išduoti 27
(2015 m. – 8, 2014 m. – 53, 2013 m. – 116; 2012 m. – 69) planavimo sąlygų sąvadai teritorijų
planavimo dokumentams rengti; leista rengti bei išduoti rengimo reikalavimai 64 žemės sklypo
formavimo ir pertvarkymo projektams, patvirtinta 15 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo
projektų. Tarybos sprendimu patvirtinti 11 detaliųjų planų, 4 detaliųjų planų koncepcijos,
Administracijos direktoriaus įsakymu – 11 detaliųjų planų.
Savivaldybės interneto svetainėje paskelbti 24 parengti teritorijų planavimo
dokumentai (2015 m. 42). Informacinėje sistemoje „Infostatyba“ peržiūrėti ir išnagrinėti 58
techniniai projektai, 7 projektiniai pasiūlymai, kurie vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos
įstatymo nuostatomis rengiami teritorijoje, kuriai neparengti detalieji planai (gali būti vykdoma
statyba, atitinkanti savivaldybės lygmens bendrojo plano sprendinius). 2016 m. peržiūrėta ir
suderinta 246 inžinerinių tinklų planai ir topografinių nuotraukų (2015 m. – 214); parengta 100
Administracijos direktoriaus įsakymų, kuriais suteikti (pakeisti) adresai žemės sklypams, numeriai
pastatams, patalpoms, butams (2015 m. – 78), parengti 4 Tarybos sprendimai dėl naujų gatvių
pavadinimų suteikimo; peržiūrėti ir išnagrinėti 137 prašymai dėl reklamos (2015 m. – 248,
2014 m. – 143; 2013 m. – 103), 207 prašymai dėl laikinų statinių, prekybos įrenginių įrengimo
(2015 m. – 16, 2014 m. – 199; 2013 m. – 142); Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo
dokumentų registre įregistruoti 24 teritorijų planavimo dokumentai.
IV. MIESTO ŪKIS, STATYBOS IR TURTO VALDYMAS
Miesto ūkio ir turto valdymo, socialinio būsto, daugiabučių gyvenamųjų namų
renovacijos bei jų bendrojo naudojimo objektų administravimo klausimais rūpinosi Ūkio ir turto
skyrius, kuriame dirbo 6 valstybės tarnautojai.
Koordinuojant darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimą Tarybos sprendimu
patvirtinta Savivaldybės 2016 m. viešųjų darbų programa, organizuotas konkursas viešųjų darbų
programoje numatytiems darbams atlikti. Atrinktos 9 įmonės, organizavusios viešuosius darbus
(planuota įdarbinti 120 bedarbių, vidutinė darbų trukmė 2 mėn., faktiškai įdarbinti 124 bedarbiai,
vidutinė darbų trukmė 2 mėn.). Viešuosius darbus dirbo 37 ilgalaikiai bedarbiai, 47 bedarbiai virš
55 metų amžiaus, 11 neįgalumą turinčių bedarbių.
Organizuotas žmonių gelbėjimo vandenyje paslaugos pirkimas (2016–2018 m. pasirašyta
paslaugų sutartis su Palangos miesto vandens motociklų klubu; 2016-10-10 – papildomas
susitarimas dėl pailginto darbo laiko 3 gelbėjimo stotyse (punktuose); vykdyta minėtos paslaugos
teikimo sutarties vykdymo priežiūra.
Įgyvendinant daugiabučių namų atnaujinimo programos, skirtos energinio efektyvumo
didinimui daugiabučiuose pastatuose, II etapo programą 2016 m. mieste užbaigti rangos darbai 23
daugiabučiuose namuose (J. Biliūno g. 9, Kastyčio g. 35, B. Oškinio g. 8, Saulėtekio tak. 2 ir 26,
Sodų g. 26, 27, 30 41 ir 43, Druskininkų g. 5 ir 1, Ganyklų g. 19 ir 29, Medžiotojų g. 10, Vasario
16-osios g. 1, Vytauto g. 81, 120, 140, 146 ir 156, J. Biliūno g. 3, Žemaitės g. 4); pradėta
modernizuoti 20 daugiabučių namų (J. Biliūno g. 11, Jūratės g. 33, S. Nėries g. 7, J. Janonio g.
16, Saulėtekio tak. 3, 4, 9, 20 ir 26, Vytauto g. 138, Ganyklų g. 35, 47 ir 59, M. Valančiaus g. 6,
Druskininkų g. 5A, Kretingos g. 33, 43 ir 41, Lieknų g. 14, Žvejų g. 42); pradėti 4 daugiabučių
gyvenamųjų namų projektavimo darbai (Saulėtekio tak. 18, Ganyklų g. 53, Kretingos g. 35 ir
Sodų g. 19).
2016 m. pagal daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojų prašymus Administracijos
direktoriaus įsakymais buvo paskirtas (pakeistas) 10 gyvenamųjų daugiabučių namų bendrojo
naudojimo objektų administratorius (2015 m. – 8; 2014 m. – 21; 2013 m. – 29).
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Negavus prašymų, į Asmenų, pretenduojančių teikti daugiabučių namų bendrojo
naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašą 2016 m. neįtrauktas nė vienas asmuo
(2015 m. – 1; 2014 m. – 5); sąrašas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje.
Palangos miesto teritorijos tvarkymas ir priežiūra vykdoma įgyvendinant
Administracijos ir UAB „Palangos komunalinis ūkis“ 2011-09-22 paslaugų teikimo sutartį Nr. 69PS (2016-04-12 papildomas susitarimas Nr. 101-PS, 2016-11-30 papildomas susitarimas Nr. 155PS, 2016-12-29 papildomas susitarimas Nr. 164-PS). Paslaugos teikiamos pagal Tarybos 2011-0908 sprendimu Nr. T2-152 patvirtintus (2012 m., 2013 m., 2014 m. ir 2016 m. atitinkamai 3, 1, 2
ir 1 kartus keistus ir papildytus) Palangos miesto teritorijų tvarkymo ir priežiūros paslaugų
įkainius.
Atliekų tvarkymas Savivaldybės teritorijoje organizuojamas, siekiant įgyvendinti
Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014–2020 m. plane bei Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo
plane numatytas užduotis. Įgyvendinant visuotinumo principą Savivaldybės teritorijoje veikia
konteinerinė atliekų surinkimo sistema, kuria naudojasi visi miesto gyventojai ir svečiai. 2016 m.
iš Palangos miesto teritorijos buvo surinkta ir tinkamai sutvarkyta 9 048,5 tonos mišrių
komunalinių atliekų, 1 342,04 t didelių gabaritų atliekų, 1 342,04 t biologiškai skaidžių atliekų ir
55,2 tonos statybinių atliekų (2015 m. – atitinkamai 9 091,86; 911,3; 223,2; 2014 m. –
atitinkamai 9 495,29; 806,5; 64,27).
Siekiant pristabdyti intensyvų Lietuvos Baltijos jūros kranto degradavimą 2016 m.
įgyvendintas projektas „Pajūrio juostos tvarkymo programos įgyvendinimas Palangos miesto
savivaldybės teritorijoje“ (projekto vertė – 71,4 tūkst. Eur, iš jų iš Aplinkos ministerijos ir
Savivaldybės biudžeto atitinkamai skirta 50 ir 21,4 tūkst. Eur). Įdiegtos krantotvarkos priemonės
sumažino kopagūbrio degradacijos procesų plėtrą, smėlio išpustymo į užkopės mišką galimybes,
padidino akumuliaciją kopagūbrio vakariniame šlaite, padidino kranto atsparumą būsimų stiprių
audrų poveikiui (nupinta 600 m apsauginių žabtvorių, atnaujinta 710 m2 medinių takų,
jautriausiose kopagūbrio vietose suklota 16 012 m2 šakų klojinių). 2016-10-28 pateikta paraiška
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai paramai pagal
2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto
„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.6.1APVA-V-1 priemonę „Pajūrio juostos tvarkymas“ gauti (stipriausiai šiuo metu erozinių procesų
yra veikiamas pajūrio kranto ruožas nuo Birutės kalno iki centrinės Palangos gelbėjimo stoties;
bendra projekto vertė – 4 649 740,87 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos – 4 649 740,87 Eur).
Pagal Tarybos sprendimu patvirtintą Palangos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos
rėmimo specialiosios programos 2016 m. priemonių planą natūraliomis priemonėmis buvo
sutvirtintas Žemaičių alkos kalnas, sutvarkytos prieigos prie Palangos miesto tilto, surinkta ir
utilizuota – 24 tonos bešeimininkių padangų atliekų, 20 tonų bešeimininkių asbesto turinčių
atliekų, 196 tonos dumblų, kerpių iš Palangos miesto paplūdimių, 131 tona bešeimininkių
biologiškai skaidžių; iš miesto bendro naudojimo teritorijų pašalinta 48 vnt. nudžiūvusių ir
pavojingų medžių, pasodinti 45 medžių sodinukai; tęsiant miesto želdynų ir želdinių inventorizaciją
atlikta inventorizacija teritorijoje apribotoje Vytauto g., Bangų g., Klaipėdos pl., S. Dariaus ir S.
Girėno g., Plytų g., Žemynos g., parengtas želdynų ir želdinių tvarkymo projektas. Iš viso 2016 m.
miesto želdiniuose identifikuota 34 šeimų, 85 genčių ir 308 medžių ir krūmų rūšių ir formų;
vykdyti Rąžės, Ošupio ir Žiogupio vandens fizikinių-cheminių kokybės elementų tyrimai, paremti
aplinkosauginio švietimo projektai.
2016-12-05 pasirašyta finansavimo sutartis su Aplinkos projektų valdymo agentūra
dėl projekto „Užterštos sandėlio teritorijos Palangos m. Ąžuolų g. (Kaštonų g.), sutvarkymas“
finansavimo iš ES struktūrinių fondų investicinių veiksmų programos (iki pasirašant sutartį
atliktos visos būtinos procedūros, įskaitant viešuosius pirkimus). Pagrindinis projekto tikslas –
siekiant išvengti pavojaus aplinkai, žmonių sveikatai ir sumažinti pavojingų cheminių medžiagų
kiekį grunte įgyvendinti priemones, numatytas Potencialaus taršos židinio Nr. 56 (buvusio
sandėlio teritorijos Palangoje, Ąžuolų g.) tvarkymo plane (planuojama išvalyti ir sutvarkyti
buvusio pesticidų sandėlio 0,027 ha teritoriją; bendra projekto vertė – 105 889,9 Eur, iš jų ES
lėšos – 100 595,4 Eur).
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Vykdant Savivaldybės teritorijoje esančių želdynų, želdinių apsaugą ir tvarkymą
2016 m. organizuotas Savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos darbas,
parengtas, suderintas ir įstatymų nustatyta tvarka išduotas 171 leidimas saugotinų medžių ir krūmų
kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams (leidimai išduodami po patikrinimo
vietoje ir rekomendavus komisijai); bendro naudojimo teritorijose nugenėta 2 182 vnt. medžių,
18 277 vnt. krūmų, 8 761 m2 gyvatvorės, pašalinti 3 033 m2 savaiminių krūmų.
Organizuota 11 (2015 m. – 13, 2014 m. – 12) Eismo saugumo komisijos posėdžių,
kuriuose pagal gyventojų ir organizacijų prašymus, komisijos narių siūlymus išnagrinėta 90
klausimų, susijusių su kelio ženklų pastatymu, kitomis eismo organizavimo bei reguliavimo
problemomis, nustatyta eismo organizavimo tvarka miesto švenčių bei vasaros sezono metu.
Pagal keleivių vežimo miesto ir priemiesčio maršrutais (maršrutai nesikeitė) sutartis
vežėjui UAB „Vlasava“ už lengvatinį 134 554 keleivių (2015 m. – 140 800 ; 2014 m. – 140 344;
2013 m. – 131 868) vežimą sumokėta 69,7 tūkst. Eur (2015 m. – 81,69; 2014 m. – 87,61;
2013 m. – 83,99) kompensacijų, 141,5 tūkst. Eur (2015 m. – 108,1; 2014 m. – 57,92; 2013 m. –
57,92) kompensacijų už vežėjo nuostolius, susidarančius dėl būtinų keleivinio kelių transporto
paslaugų teikimo visuomenei (Tarybos sprendimu visi nustatyti miesto maršrutai būtini).
Įgaliojimai atlikti valstybinę kelių transporto kontrolę suteikti BĮ Palangos miesto rinkliavų centrui.
Vykdant šilumos tiekimo funkciją 2016 m. pakeista 2000-12-27 SP UAB „Palangos
šilumos tinklai“ šilumos ūkio modernizavimo ir renovacijos sutarties galiojimo termino pabaigos
data ir sklandžiai iš UAB ,,Litesko“ perimtas turtas, įsipareigojimai ir kitų prievolės, nuo 2016-0601 licencijuojamą šilumos energijos tiekimo veiklą vykdo Savivaldybės kontroliuojama įmonė –
UAB „Palangos šilumos tinklai“, išspręstas pastatų šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo
(eksploatuotojo) klausimas.
2016 m. nustatytos UAB „Palangos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo paslaugų bazinės kainos; atsižvelgiant į pasikeitusį teisinį reglamentavimą bei plėtros
priemonių poreikį, atnaujintas UAB „Palangos vandenys“ 2015–2018 m. veiklos planas.
Įgyvendinant UAB „Palangos vandenys“ 2015–2018 m. veiklos planą įmonė plėtojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą (vandentiekio tinklų nutiesta 1,87 km, buitinių
nuotekų – 1,52 km). Savivaldybėje centralizuotas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas
gauna atitinkamai 96 ir 95 procentai gyventojų (tiekiamo geriamojo vandens kokybė 100 proc.
atitinka Lietuvos higienos normos HM24:2003 geriamojo vandens saugos ir kokybės
reikalavimus); 2016 m. vartotojų skaičius padidėjo 590 (2015 m. – 543), abonentų skaičius
padidėjo 17 vnt., iki 850 (2015 m. – 21), 2016-12-31 duomenimis, iš viso – 12 829 vartotojų ir
abonentų (2015 m. – 12 222). Bendras vandentiekio tinklų ilgis 2016-12-31 siekė 179,1 km,
nuotekų – 196,2 km. Ataskaitiniais metais buvo likviduotos 489 (2015 m. – 437) nuotekų avarijos
su užsikimšimais (1 avarija slėgiminėje linijoje, 2 avarijos nuotekų tinkluose, 486 užsikimšimai
nuotekų tinkluose) ir 35 avarijos vandentiekio tinkluose.
Iš Savivaldybės biudžete šaligatvių remontui numatytų 20,1 tūkst. Eur suremontuotas
359 m2 ploto pėsčiųjų takas tarp Žaros g. ir Sodų g. 38
Gerinant poilsio infrastruktūrą nupirktos bei vaikų žaidimo aikštelėje Šermukšnių g.
pastatytos specialios sūpynės neįgaliesiems (vertė – 5 tūkst. Eur); nupirkti 3 nauji kilnojami
gelbėjimo postai (nameliai) (vertė – 12,52 tūkst. Eur); prieš vasaros sezoną pakeista 595 m2 Jūros
tilto medinės dalies prieigos ir 150 m2 grindinio iš medinių trinkelių (vertė – 46,48 tūkst. Eur);
sutvarkyta teritorija tarp S. Daukanto g., S. Dariaus ir S. Girėno g. Birutės al. ir Vydūno g.
(Pasakų parkas) – paklota 1 262,5 m2 grindinio, įrengta 18 LED šviestuvų, 8 suolai (darbų vertė –
116,99 tūkst. Eur).
Vykdant vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrą, taisymą, pagal sudarytą rangos
sutartį su UAB „Žemkasa“ dėl Palangos miesto ir Šventosios seniūnijos gatvių, dviračių takų,
kvartalinių įvažiavimų, kiemų (duobių) asfaltbetonio dangų taisymo darbų sutvarkyta
6 764 tūkst. m2 asfaltbetonio dangų, suremontuoti 27 lietaus nuotekų šuliniai (vertė –
112,1 tūkst. Eur); žvyruota bei greideriuota, formuojant išilginius bei skersinius nuolydžius
5 404 m2 plotas žvyro dangos gatvių (Rytų r., Kaštonų g., Vėjų g., Bendrovių g.), 12 cm storiu
žvyruota 5 322 m2 gatvių plotas (Paliepgirių g., Sermiesčio g., Klevų g.), ištiesinta 926 m2
Žiogupio g. atkarpa nuo Klaipėdos pl. iki namo Nr. 4, dolomitine skalda sustiprinta 2 915 m2
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Valteriškės g. (atkarpos nuo Kretingos g. iki Trumposios g.) kelio danga. Iš Lietuvos automobilių
kelių direkcijos lėšų suremontuotas S. Daukanto g. (atkarpos nuo S. Dariaus ir S. Girėno g. iki
Kęstučio g.) vakarinės pusės 600 m2 ploto šaligatvis, šioje atkarpoje pakeista 10 apšvietimo atramų
ir LED švietuvų (darbų vertė – 67,81 tūkst. Eur) ir 3 680 m2 ploto pėsčiųjų – dviračių tako (nuo
Malūno g. iki Ligoninės g.) asfaltbetonio danga (darbų vertė – 79,94 tūkst. Eur). Suremontuota
1 248 m2 šaligatvių ties namais Druskininkų g. 8, 14, 16, 20, 357 m2 ploto šaligatvio dalis ties
Sodų g. ir Medvalakio g. sankryža (darbų vertė – 76,40 tūkst. Eur).
Skyrius vykdė turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo, turto pardavimo viešo
aukciono būdu, teisinės registracijos, įstaigų (įmonių) steigimo, socialinio būsto ir savivaldybės
gyvenamųjų patalpų nuomos, garantijų nuomininkams užtikrinimo funkcijas. 2016 m. iš viso parengta
40 Tarybos sprendimų, 48 direktoriaus įsakymai, 38 sutartys ir papildomi susitarimai, susiję su
turto perdavimu ar perėmimu patikėjimo teise, panaudos pagrindais ar nuomos teise,
nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymo paslaugų pirkimu, viešųjų darbų įgyvendinimu ir
finansavimu bei kitais klausimais; parengti ir suderinti 37 turto perdavimo ir priėmimo aktai,
parengti ir išsiųsti 184 raštai ir atsakymai į paklausimus, susiję su Savivaldybės turto valdymu ir
naudojimu bei miesto ūkio tvarkymo klausimais; atnaujinti (patvirtinti nauji) Savivaldybės teisės
aktai, susiję su turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo. Savivaldybės biudžetinėms
įstaigoms ir kontroliuojamoms įmonėms reguliariai teiktos konsultacijos (žodžiu ir telefonu) turto
valdymo klausimais. Atlikti 4 mažos vertės pirkimai dėl Savivaldybei nuosavybės teise
priklausančio perduodamo arba parduodamo turto bei inžinerinių tinklų (vandentiekio ir nuotekų)
rinkos vertės nustatymo, pateikti (patikslinti) duomenys apie Savivaldybės patikėjimo teise arba
panaudos pagrindais valdomą valstybės nekilnojamąjį turtą (žemę, statinius, patalpas), transporto
priemones Valstybės turto informacinėje paieškos sistemoje (VTIPS).
2016 m. organizuoti 4 Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto (kempingo,
dalies aikštelės Žvejų g. 2A, dalies patalpų Vytauto g. 92) nuomos konkursai ir sudarytos 2 turto
nuomos sutartys (dėl kitų dviejų turto nuomos konkursų vyksta teisminiai ginčai).
Nuo 2016-01-01 panaikinus savivaldybės privatizavimo fondą lėšos, gautos už viešame
aukcione parduotą Savivaldybės turtą, pervedamos į Savivaldybės biudžetą. Paskelbti 5
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir jam priskirtų valstybinės žemės sklypų vieši
pardavimo aukcionai (reklamuojama vietiniuose laikraščiuose ir Savivaldybės interneto
svetainėje); parduoti 4 objektai (Administracinis pastatas su priklausiniais J. Basanavičiaus g. 5A;
Vasaros estrados pastatas su tualetu Šventosios g. 27; Administracinis pastatas su priklausiniais
Vytauto g. 73; administracinis pastatas Žvejų g. 47).
VĮ Registrų centrui pateikta 19 užsakymų dėl nekilnojamojo turto objektų teisinės
registracijos ir kitų su Nekilnojamojo turto registro duomenų pakeitimu susijusių veiksmų. Nuosavybė
Savivaldybės vardu įregistruota dėl 12 naujai pastatytų ar įsigytų objektų; patikslinti 7
Savivaldybei priklausančių objektų kadastro duomenys (po atliktos rekonstrukcijos ar kapitalinio
remonto) bei atlikti kiti darbai, susiję su turto juridinių faktų ar daiktinių teisių įregistravimu,
išregistravimu ar pakeitimu.
Savivaldybei nuosavybės teise 2016-01-01 priklausė 110 būstų (iš jų 2 gyvena po du
nuomininkus), kurių bendras plotas 4 963,41 m2. Savivaldybės nuomininkams rinkos kaina
(atlikus viešojo pirkimo procedūras dėl turto vertės nustatymo) parduoti 2 būstai (dalys) Vytauto
g. 65-5 (su priklausiniais) ir Klaipėdos pl. 9-3 (iš viso už 29,7 tūkst. Eur), lėšos bus panaudotos
socialinio būsto fondo plėtrai.
Išnagrinėtos 111 asmenų ir šeimų, įrašytų į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą
būstui išsinuomoti, sąrašus (apie prievolę informuoti – 124 įrašytieji) bei asmenų ir šeimų,
nuomojančių socialinį būstą, Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos, jų duomenys suvesti į
Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti
apskaitos modulį („Būstas“). 4 socialinio būsto nuomininkų gautos pajamos daugiau kaip 20
procentų viršijo valstybės nustatytus pajamų dydžius, dėl ko Tarybos sprendimu keistos nuomos
sąlygos (patalpų nuomos mokestį apskaičiavus nustatyta tvarka rinkos kaina išvengta nuomininkų
priverstinio iškeldinimo iš Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų).
Parengtas ir Tarybos 2016-05-26 sprendimo Nr. T2-170 1 punktu patvirtintas Palangos miesto
savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio surinkimo, apskaitos ir naudojimo tvarkos

10
aprašas, kuriuo privalo vadovautis daugiabučių gyvenamųjų namų, kuriuose yra Savivaldybei
nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų, administratoriai, daugiabučių namų savininkų
bendrijų pirmininkai, jungtinės veiklos dalyviai, BĮ Palangos miesto rinkliavų centras
(administruoja Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio surinkimą).
Parengtos 5 socialinio būsto nuomos sutartys (3 dėl nuomos sutarties sąlygų
pakeitimo) ir 5 Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutartys, 6 papildomi susitarimai prie
Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių, iš jų 10 sutarčių įregistruota viešajame
registre, išregistruotos 6 gyvenamųjų patalpų nuomos sutartys (2 nutrauktos Palangos miesto
apylinkės teismo sprendimais). VĮ Registrų centrui pateikta 11 užsakymų dėl gyvenamųjų patalpų
juridinio fakto išregistravimo (įregistravimo) bei žymos panaikinimo už įsigytą turtą (butą).
89 asmenims ir šeimoms, įrašytiems į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui
išsinuomoti, sąrašus pasiūlyta pasinaudoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių
dalies kompensacija (būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija pasinaudojo viena 5-ių asmenų
šeima); 8 Savivaldybės būsto nuomininkams išsiųsti įspėjimai dėl susidariusių įsiskolinimų už nuomą
ir komunalinius patarnavimus, iš jų 4 – surinkta medžiaga dėl nuomos sutarčių nutraukimo ir
iškeldinimo, dalyvauta 2 Savivaldybės nuomininkų priverstiniuose iškeldinimuose iš savivaldybei
nuosavybės teise priklausančių būstų pagal teismo vykdomuosius raštus.
Į Savivaldybėje sudaromus asmenų, turinčių teisę į savivaldybės socialinį būstą arba
jo sąlygų pagerinimą, sąrašus įrašyta 6 nauji asmenys (šeimos), išbraukta iš sąrašų – 12 (iš jų 10
asmenų ir šeimų, nepateikusių Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka turto
(įskaitant gautas pajamas) deklaracijos už 2015 m.); išnuomoti 4 atsilaisvinę socialiniai būstai
eilėje įrašytiems asmenims ir šeimoms. Per ataskaitinį laikotarpį buvo atliekami patikrinimai
siekiant įvertinti, kaip naudojami Savivaldybei nuosavybės teise priklausantys (savivaldybės ir
socialiniai) būstai ir surašyti 32 faktinių aplinkybių patikrinimo aktai (po patikrinimų dalis
nuomininkų padengė įsiskolinimus už būsto nuomą ir komunalinius patarnavimus, 1 būstui
atliktas einamasis remontas). Siekiant išplėsti socialinio būsto fondą 2016-08-16 pasirašyta
finansavimo sutartis su VĮ Centrine projektų valdymo agentūra dėl bendrai finansuojamo projekto
Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-31-0001 „Socialinio būsto fondo plėtra Palangos miesto savivaldybėje“. Iš
ES struktūrinių fondų lėšų (įgyvendinimo terminas iki 2017-10-30) pradėtos 5 socialinių būstų
pirkimo procedūros skelbiamų derybų būdu; nupirkta galimai pasiūlytų būstų rinkos vertės
nustatymo paslauga.
Dėl valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito gavimo žodžiu kreipėsi 16
asmenų, tačiau 2016 m. valstybės parama būstui įsigyti (lengvatiniu kreditu) pasinaudojo 5 jaunos
šeimos, nes dėl kitų asmenų AB „Swedbank“ ir AB SEB bankams, kuriems atitinkamai skirti
limitai, nepakako klientų mokumo įrodymų (2013 m. nepasinaudojo nė viena, 2014 ir 2015 m. po
vieną šeimą). 1 socialiai remtinai šeimai, gavusiai lengvatinę paskolą ankstesniais metais, buvo
dengiamos palūkanos.
Vykdant Lietuvos Respublikos kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį
turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų,
numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymą
2016 m. 7 nuomininkams, pasirinkusiems valstybės garantijos formą – savivaldybės nuomojamas
patalpas, Savivaldybė dengia nuompinigius (kontroliuota, kaip vykdomos sutartys).
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. 2016-12-31 iš Savivaldybės biudžeto buvo išlaikomos 24
biudžetinės įstaigos (neįskaitant Administracijos ir Kontrolės ir audito tarnybos). Savivaldybė
2016 m. buvo 3 viešųjų įstaigų (Palangos asmens sveikatos priežiūros centro, A. Mončio namųmuziejaus, „Palangos orkestro“) dalininkė (savininkė) ir 6 akcinių bendrovių (UAB ,,Palangos
komunalinis ūkis“, UAB ,,Palangos šilumos tinklai“, UAB ,,Palangos vandenys“, UAB ,,Palangos
Klevas“, UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, UAB ,,Palangos renginiai“ (JAR
įregistruota 2016-01-22) akcininkė. 2015 m. parengti 5 Tarybos sprendimai ir 7 Administracijos
direktoriaus įsakymai, susiję su Savivaldybės kontroliuojamomis įmonėmis, vykdyta BĮ Palangos
botanikos parko priežiūra.
Ritualinių paslaugų teikimo funkciją mieste vykdė UAB „Palangos komunalinis ūkis“.
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Statybos skyrius, kuriame dirbo 6 valstybės tarnautojai (1 darbuotojo pagal darbo
sutartį pareigybė laisva) organizavo ir koordinavo Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių
statinių (pastatų, susisiekimo bei inžinerinių komunikacijų ir kt.) statybos, rekonstravimo,
remonto projektų rengimą ir tvirtinimą, rengė viešųjų pirkimų dokumentus paslaugoms ir
darbams pirkti, koordinavo vykdomus statybos, rekonstravimo, remonto darbus, darbų techninę
priežiūrą, projekto vykdymo priežiūrą; užtikrino statybą leidžiančių dokumentų išdavimą; vykdė
statinių naudojimo Savivaldybės teritorijoje priežiūrą; Administracijos direktoriui pavedus
specialistai dalyvavo pastatytų, rekonstruotų statinių Palangos mieste statybos užbaigimo
komisijose. Be to, vykdyta vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros, taisymo, tiesimo funkcija,
derinti teritorijų planavimo dokumentai ar teiktos pastabos, susijusios su inžinerinės
infrastruktūros plėtra, rengtos techninės sąlygos lietaus nuotekų tinklų prisijungimui, vykdyta
infrastruktūros plėtojimo sutarčių įgyvendinimo priežiūra, rengti lėšų poreikio paskaičiavimai
investicijų projektams įgyvendinti, dalyvauta rengiant strateginio veiklos plano programas.
Informacinėje sistemoje „Infostatyba“ tikrinti bei registruoti dokumentai ir teisės aktų
nustatyta tvarka išduoti 252 statybos leidimai bei 205 rašytiniai pritarimai statinio projektui. Skyriaus
vadovai bei specialistai iš viso patikrino minėtoje sistemoje užregistruotus 558 techninius
projektus ir pateikė atitinkamas išvadas.
Vykdant statinių naudojimo priežiūrą atlikti 58 statinių techninės priežiūros
patikrinimai ir surašyti aktai su išvadomis (2015 m. – 157); 101 statiniu papildytas statinių
naudotojų sąrašas (nuo 1661 iki 1762); parengtas ir Administracijos direktoriaus įsakymu
patvirtintas naudojamų ne pagal paskirtį pastatų ir statinių sąrašas pateiktas VMI padidinto turto
mokesčio tarifui taikyti.
Dalyvauta 55 statinių (pastatų, susisiekimo bei inžinerinių komunikacijų) statybos
užbaigimo komisijose (2015 m. – 64; 2014 m. – 60) bei virš 20 statinių statybos ar savavalinės
statybos pagal juridinių ar fizinių asmenų prašymus patikrinimuose.
Parengta pagal prašymus ir pateikta statytojams 90 techninių sąlygų lietaus vandens,
statybinio drenažo nuvedimui (prisijungimui); derinti žemės darbų leidimai, dalyvauta priimant pagal
juos atliktus darbus; dalyvauta Teritorijų planavimo komisijoje, derinti teritorijų planavimo
dokumentai; rengti ir derinti miesto infrastruktūros plėtojimo sutarčių projektai.
Vykdant vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros, taisymo, tiesimo funkciją
susisiekimo funkciją skyriui priskirtoms susisiekimo infrastruktūros atnaujinimo ir plėtros
priemonėms įgyvendinti 2016 m. iš viso panaudota 1 506,9 tūkst. Eur, iš jų iš Kelių priežiūros ir
plėtros programos – 1 376,8 tūkst. Eur, iš Savivaldybės biudžeto - 130,1 tūkst. Eur. Tęsiami ir
visiškai užbaigti Vytauto g. nuo Druskininkų g. iki Ligoninės g. kapitalinio remonto darbai; atlikus
projekto pakeitimą, tęsiami 2014 m. pradėti Jūros g. (nuo Ošupio tako iki Šventosios gatvės)
rekonstravimo darbai (planuojama baigti 2017 m.); rekonstruotas ir pritaikytas pėstiesiems Jūros g.
ruožas nuo Pušyno g. iki Kopų ir Šventosios gatvių, šio ruožo pradžioje ir pabaigoje įrengtos
žiedinės sankryžos; rekonstruotas ir pritaikytas neįgaliesiems Lino takas; tako prieigose Vanagupės
g. įrengta 19 automobilių stovėjimo vietų neįgaliesiems; parengti Kretingos g. ir besijungiančių
gatvių rekonstravimo, Grafų Tiškevičių alėjos (nuo Vytauto g. iki Kęstučio g.) su skveru ir
fontanu statybos, Suvalkiečių g. (nuo L. Vaineikio g. iki Žemaičių g.) tiesimo projektai bei
Maironio g. (nuo Jūratės g. iki Vytauto g.) rekonstravimo, Kastyčio g. (nuo Naglio g. iki Ganyklų
g.) rekonstravimo projektų pakeitimai; atlikus viešųjų pirkimų procedūras ir pasirašius
projektavimo paslaugų sutartis pradėti rengti Gintaro g. (nuo Smilčių g. iki Ganyklų g.)
rekonstravimo bei Valteriškės g. (nuo Kretingos g. iki Vilimiškės kelio) tiesimo techniniai darbo
projektai; pagal 2016 m. parengtus projektus pradėti Suvalkiečių g. bei Bartų g. tiesimo darbai
(planuojama baigti 2017 m.).
2016 m. rengti viešųjų pirkimų dokumentai, administruota ir koordinuota 8 kultūros,
švietimo bei socialinės infrastruktūros atnaujinimo ir plėtros projektų (panaudota daugiau kaip
800 tūkst. Eur), finansuojamų Valstybės investicijų programos, ES paramos, Savivaldybės
biudžeto bei kt. lėšomis, įgyvendinimas („Palangos globos namų pastato, Klaipėdos pl. 74,
Palangoje, rekonstravimas“, „Palangos istorinės vilos „Anapilis“ restauravimas ir pritaikymas
visuomenės poreikiams“, „Lauko dujotiekio tinklų Birutės al. 34A, Palangoje, statyba“, „Palangos
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios remontas ir pritaikymas turizmo ir visuomenės
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poreikiams“, „Palangos globos namų pastato, Klaipėdos pl. 74, fasado apšiltinimas (projektavimas
ir darbai)“, „Palangos senosios gimnazijos paprastasis remontas“, „Palangos Vlado Jurgučio
pagrindinės mokyklos paprastasis remontas“, „Lopšelio-darželio „Žilvinas“ pastato atnaujinimas
(modernizavimas)“; įformintos 6 projektų (objektų) statybos užbaigimo procedūros.
Rinkliavų skyrius, kuriame dirbo 3 valstybės tarnautojai, vykdė leidimų (licencijų)
išdavimo įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka funkciją, Savivaldybės biudžetinės įstaigos –
Palangos miesto rinkliavų centro, administruojančio 2 vietines rinkliavas (už naudojimąsi
Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti ir už
komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą) priežiūrą.
Per ataskaitinį laikotarpį parengta 10 Tarybos sprendimų ir 214 Administracijos
direktoriaus įsakymų. Administruojant Tarybos nustatytas vietines rinkliavas išduoti 148 leidimai
(2015 m. – 113) įrengti išorinę reklamą Savivaldybės teritorijoje (surinkta 76 tūkst. Eur), 45
leidimai (2015 m. – 48) renginiams organizuoti Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise
valdomose viešojo naudojimo teritorijose (surinkta 4,4 tūkst. Eur), 116 leidimų (2015 m. – 96)
kasinėjimo darbams atlikti, teritorijai atitverti ir (ar) eismui apriboti (surinkta 27,28 tūkst. Eur),
717 leidimai (2015 m. – 809) prekiauti ar teikti paslaugas Tarybos nustatytose viešosiose vietose,
iš jų 649 (įskaitant ir leidimus, išduotus prekybai miesto švenčių, religinių švenčių metu ir
prekybai prie miesto kapinių) Palangos mieste, 68 – Šventosios seniūnijoje (surinkta
361,26 tūkst. Eur vietinės rinkliavos arba 29 tūkst. Eur mažiau palyginus su 2015 m. dėl Jūros g.
rekonstrukcijos darbų); vykdytos 5 atrankos dėl leidimų prekiauti ar teikti paslaugas Tarybos
nustatytose viešosiose vietose išdavimo ir surinkta 2 tūkst. Eur viešųjų vietų verslo aplinkai ir
infrastruktūrai gerinti. Nuo 2016 m. skyriui pavesta išduoti leidimus prekybai ir paslaugų teikimui
privačiose valdose (išduota – 136). 2016 m. deklaruota 527,8 tūkst. Eur vietinės rinkliavos už
naudojimąsi Palangos miesto viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra, t. y. 324 tūkst. Eur daugiau
palyginus su 2015 m. (vietinės rinkliavos dydis nuo 0,30 euro centų padidintas iki 1 euro). Iš viso
2016 m. surinkta virš 996,7 tūkst. Eur vietinių rinkliavų.
Be to, išnagrinėta 196 prašymai (2015 m. – 200) dėl licencijų verstis mažmenine
prekyba alkoholiniais gėrimais, 18 prašymų (2015 m. – 37) dėl licencijų verstis mažmenine
prekyba tabako gaminiais išdavimo, papildymo, patikslinimo (surinkta 22 tūkst. Eur valstybės
rinkliavos). Išnagrinėta ir patenkinta 17 (2015 m. – 10) prašymų vežti keleivius lengvaisiais
automobiliais taksi (surinkta 276 Eur valstybės rinkliavos), išduoti 4 (2015 m. – 6) leidimai
važiuoti Palangos miesto savivaldybės vietinės reikšmės keliais didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore
transporto priemone (surinkta 39 Eur).
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 2016 m. kaip ir 2014 m.,
2015 m. nebuvo sistema pasinaudojusių pareiškėjų.
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 (teikiamų paslaugų tarifų nustatymas ir kt.).
V. SOCIALINĖ APSAUGA
Socialinės rūpybos skyriuje dirbo 6 valstybės tarnautojai ir 2 darbuotojai, dirbantys
pagal darbo sutartį. Skyrius administravo piniginės socialinės paramos, išmokų vaikams, šalpos
išmokų, socialinės paramos mokiniams, socialinių paslaugų skyrimą, specialiųjų poreikių lygio
asmenims nustatymą, vertino (nustatė) teisę į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti
(modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų
kompensaciją, koordinavo socialinių paslaugų įstaigų veiklą, organizavo ir vykdė socialinės
reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje bei socialinių projektų atranką ir juos
administravo, vykdė kitas skyriui priskirtas funkcijas.
2016 m. socialinės pašalpos paskirtos 418 mažas pajamas gaunančių šeimų (vienam
gyvenančiam asmeniui), šioms pašalpoms išmokėta 211,7 tūkst. Eur (2015 m. atitinkamai – 461 ir
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243,8); kompensuotos išlaidos už būsto šildymą 1 013 šeimų (2015 m. – 1 056), už suvartotą
geriamą vandenį – 387 šeimoms (2015 m. – 303), už karštą vandenį – 933 asmenims (2015 m. –
1 028); skirtos ir mokėtos kompensacijos už būsto šildymą ir kitas paslaugas 2 Lietuvos
Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to
vykdytos SSRS agresijos, šiems asmenims (apie 1 tūkst. Eur); 78 asmenims (2015 m. – 89) iš
Savivaldybės biudžeto skirtos vienkartinės pašalpos (išmokėta 15,6 tūkst. Eur).
Be to, paskirta ir išmokėta 218 vienkartinių laidojimo pašalpų (2015 m. – 213);
gautas ir išnagrinėtas 1 prašymas vienkartinei valstybės finansinei paramai užsienyje mirusio
Lietuvos Respublikos piliečio palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidoms iš dalies
apmokėti (išmokėta 2 052 Eur); išnagrinėti 184 gyventojų, turinčių teisę į vietinės rinkliavos už
komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatą, prašymai (2015 m.
– 231) ir pateikti dokumentai BĮ Palangos miesto rinkliavų centrui lengvatai taikyti bei 157
prašymai (2015 m. – 185) Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramai
maisto produktais. Parengta ir pateikta 50 formų (2015 m. – 46) 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.
2016 m. skirtos ir mokėtos šalpos išmokos – šalpos pensijos neįgaliajam – 111 gavėjų
(2015 m. – 123), šalpos pensija neįgaliajam vaikui iki 18 m. – 74 gavėjams (2015 m. – 66), šalpos
pensija sukakusiam senatvės pensijos amžių – 28 gavėjams (2015 m. – 26), šalpos našlaičių
pensijos – 21 gavėjui (2015 m. – 18), šalpos kompensacijos daugiavaikei motinai – 5 gavėjoms
(2015 m. – 5), šalpos kompensacija už vaikų invalidų ar I ir II gr. invalidų nuo vaikystės slaugą 2
gavėjams (2015 m. – 2), slaugos išlaidų tikslinė kompensacija – 351 gavėjui (2015 m. – 349),
priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija – 415 gavėjų (2015 m. – 405), transporto
išlaidų kompensacija – 31 gavėjui (2015 m. – 29); paskirta specialiųjų automobilių įsigijimo,
techninio pritaikymo išlaidų kompensacija 1 asmeniui (2015 m. – 2). Šalpos išmokoms mokėti
panaudota 1 388,2 tūkst. Eur (2015 m. – 1 330,88).
Išmokoms vaikams 2016 m. išmokėta 167,5 tūkst. Eur (2015 m. – 173,8) – išmoka
vaikui 180 gavėjų (2015 m. – 191), vienkartinė išmoka nėščiai moteriai – 13 gavėjų (2015 m. –
19), vienkartinė išmoka gimus vaikui – 144 gavėjams (2015 m. – 161), globos (rūpybos) išmoka –
36 gavėjams (2015 m. – 33) ir globos (rūpybos) tikslinis priedas – 15 gavėjų (2015 m. – 1).
2016 m. gauti 4 (2015 m. – 5) daugiavaikių motinų prašymai antrojo laipsnio
valstybinei pensijai skirti (pensijos skirtos pagal 4 skyriaus parengtas ir Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijai išsiųstas bylas; vienas atvejis neatitiko nustatytų reikalavimų).
2016 m. nemokamas maitinimas paskirtas 190 mokinių (2015 m. – 222 mokinių), iš jų
15 – besimokantiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą, 175 – besimokantiems pagal
bendrojo lavinimo programas (2015 m. – atitinkamai 14 ir 208). Parama mokinio reikmenims
įsigyti skirta 116 mokinių (2015 m. – 183. 2016 m. socialinei paramai mokiniams panaudota
36,98 tūkst. Eur (2015 m. – 47,28).
Vykdant daugiabučių namų atnaujinimą (renovaciją), 2016 m. skyrius nustatė 63 butų
savininkų teisę į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanų
apmokėjimą (2015 m. – 30), vykdė priskaičiuotų kompensacijų kontrolę (paramai panaudota
39,3 tūkst. Eur (2015 m. – 10,1).
Vykdant socialinių paslaugų teikimo administravimą Savivaldybės Tarybos sprendimu
patvirtintas 2016 m. socialinių paslaugų planas, pagal kurį socialines paslaugas teikė Savivaldybės
biudžetinės įstaigos (Palangos miesto globos namai, Palangos miesto socialinių paslaugų centras,
Palangos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“) ir pagal sutartis – kitos ne Savivaldybės socialinės globos
įstaigos.
2016 m. gauti 42 gyventojų prašymai – paraiškos socialinėms paslaugoms gauti (2015
m. – 41), iš jų 34 – ilgalaikei socialinei globai, 7 – trumpalaikei socialinei globai, 2 – dienos
globai (2015 m. atitinkamai – 37, 1 ir 1). Organizuoti 25 Socialinių paslaugų skyrimo komisijos
posėdžiai (priimti 138 sprendimai dėl socialinių paslaugų skyrimo, tęsimo ar nutraukimo). 201701-01 eilėje ilgalaikei socialinei globai gauti buvo įrašyta 11 asmenų – į miesto globos namus – 8,
į kito pavaldumo – 3 (2016-01-01 atitinkamai – 6; 3 ir 3). 2016 m. su kito pavaldumo socialinės
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globos įstaigomis parengta ir pasirašyta 14 naujų sutarčių dėl paslaugų Savivaldybės gyventojams
teikimo, 44 susitarimai dėl sutarčių pakeitimo pasikeitus asmens (šeimos) pajamoms ar turtui.
BĮ Palangos miesto globos namai teikė ilgalaikės socialinės globos paslaugas
pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims, kurie dėl senatvės ar negalios negali savarankiškai gyventi
savo namuose (2016 m. apgyvendinta 10 savivaldybės gyventojų). Savivaldybės biudžeto lėšomis
finansuota 20 suaugusių asmenų socialinė globa ne savivaldybės įstaigose (2015 m. – 12), valstybės
biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos asmenų su sunkia negalia lėšomis – socialinė globa 76
asmenims (2015 m. – 63), iš jų miesto globos namuose – 30 asmenų, kitose įstaigose – 30
asmenų, miesto socialinių paslaugų centre – 16 (dienos socialinė globa ir trumpalaikė socialinė
globa – atitinkamai 11 ir 5).
BĮ Palangos miesto socialinių paslaugų centras 2016 m. teikė pagalbos į namus
paslaugas 30 asmenų (2015 m. – 17), socialinę priežiūrą – 32 socialinės rizikos šeimoms (2015 m.
– 28), dienos globą – 11 asmenų (2015 m. – 9), intensyvią krizių įveikimo pagalbą – 11 asmenų,
psichosocialinę pagalbą – 10 asmenų (2015 m. – 13), laikino apgyvendinimo – 2 asmenims,
trumpalaikės socialinės globos – 5 asmenims, pagalbos globėjams, rūpintojams ir įvaikintojams –
5 asmenims, specialiojo transporto paslaugą – 16 asmenų (2015 m. – 17), aprūpinimo techninės
pagalbos priemonėmis – 212 asmenų (2015 m. – 178).
BĮ Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ vaikų socialinės globos skyriuje ilgalaikė ir
trumpalaikė socialinė globa vaikams, likusiems be tėvų globos, socialinės rizikos vaikams 2016 m.
teikta 13 vaikų.
Įgyvendinant teisės aktus, reglamentuojančius specialiųjų poreikių lygio nustatymą
bei tenkinimą, 2016 m. vertintas ir nustatytas specialiųjų poreikių lygis 162 pensinio amžiaus
asmenims (2015 m. – 115), išduoti 162 šalpos pensininko ar neįgaliojo pažymėjimai (2015 m. –
120). Nustatant globą (rūpybą) suaugusiam asmeniui surašyta 13 gyvenimo sąlygų tyrimo aktų
(2015 m. – 10), parengtos 7 išvados (2015 m. – 14) dėl suaugusiems asmenims neveiksnumo,
globos (rūpybos) nustatymo, dalyvauta teismo posėdžiuose.
Organizuotas Socialinių projektų atrankos konkursas (iš Savivaldybės biudžeto
finansuoti 3 projektai už 2,4 tūkst. Eur); atrinkti ir finansuoti 2 socialinės reabilitacijos paslaugų
neįgaliesiems bendruomenėje projektai iš valstybės biudžeto ir Savivaldybės biudžeto lėšų
(atitinkamai 19,5 ir 2,0 tūkst. Eur).
VI. SVEIKATOS APSAUGA
Savivaldybės gydytojas įgyvendindamas sveikatos politikos nuostatas Savivaldybėje
koordinavo ir (ar) organizavo pirminės, antrinės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrą,
paramos teikimą Savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrai, organizavo sveikatinimo veiklą,
rengė Savivaldybės ir valstybės sveikatos programas ir organizavo jų įgyvendinimą.
Savivaldybėje 2016 m. pirmines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikė dvi įstaigos
– VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centras (toliau – Palangos ASPC) ir IĮ S.
Kulikauskienės bendrosios pagalbos gydytojo centras (toliau – BPGC) ir 8 odontologijos įstaigos.
2016-12-31 Palangos ASPC ir BPGC buvo prisirašę 7 942 ir 9 205 pacientai (atitinkamai 201512-31 – 7 688 ir 10 148), 2016 m. užregistruota atitinkamai 52 406 ir 64 490 pacientų
apsilankymų (2015 m. – 52 406 ir 70 348). Palangos ASPC suteikta 7 018 antrinės ambulatorinės
asmens sveikatos priežiūros medicinos paslaugų (reabilitologo konsultacijos, fizioterapijos,
kineziterapijos, masažo procedūros) 15 455 pacientams (paslaugos įstaigoje teikiamos nuo 201507-31) iš Savivaldybės biudžeto lėšų.
Paslaugoms teikti pirminių asmens sveikatos priežiūros įstaigų nedarbo metu, ypač
vasaros sezono metu bei reikiamam kvalifikuotų sveikatos priežiūros specialistų skaičiui palaikyti
iš Savivaldybės biudžeto skirta 72,5 tūkst. Eur. 2016 m. slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos
suteiktos 232 asmenims (2015 m. – 197; 2014 m. – 232), iš jų 13 – iš Savivaldybės biudžeto lėšų
(2015 m. – 12; 2014 m. – 13); lovadienių skaičius – 12 456 (2015 m. – 10 686; 2014 m. –
10 362). Užtikrintas pediatrinės pagalbos teikimas pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų
nedarbo ir vasaros sezono metu (suteiktos 468 paslaugos vaikams). Savivaldybėje užtikrintas
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antrinio lygio ambulatorinių chirurgijos paslaugų teikimas visą parą (VšĮ Klaipėdos jūrininkų
ligoninės Palangos departamente Klaipėdos pl. 76 suteikta 2 680 paslaugų).
Greitosios medicinos pagalbos paslaugas Savivaldybėje teikė VšĮ Klaipėdos greitosios
medicinos pagalbos stotis (6 457 iškvietimai, iš jų 521 – nepagrįstas).
Pirmines visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas mieste pagal bendradarbiavimo
sutartį teikė Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras. Parengtos ir Tarybos sprendimais
patvirtintos Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2015 m. ir Savivaldybės vykdomų
visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų 2015 m. įgyvendinimo ataskaitos. Pirminėms
visuomenės sveikatos priežiūros paslaugoms teikti iš valstybės biudžeto 2016 m. skirta
48,2 tūkst. Eur.
Sveikatos priežiūros paslaugos penkiose bendrojo lavinimo mokyklose vykdytos pagal
patvirtintą Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Palangos miesto savivaldybės mokyklose
2015 m. organizavimo tvarkos aprašą. Paslaugas teikė 2 visuomenės sveikatos priežiūros
specialistai (2 etatai); užregistruoti 235 moksleivių apsilankymai (2015 m. – 223, 2014 m. – 148),
iš jų 120 – dėl pirmosios pagalbos (2015 m. – 93, 2014 m. – 53); organizuoti 135 sveikatinimo
renginiai (pranešimais, paskaitos, diskusijos ir kt.) (atitinkamai 2015 m. – 90, 2014 m. – 92),
kuriuose dalyvavo 4 667 dalyviai (2015 m. – 2 997, 2014 m. – 3 439).
Tarybos sprendimu nuspręsta įsteigti BĮ Palangos miesto savivaldybės visuomenės
sveikatos biurą, kuri nuo 2017-07-01 rūpinsis Savivaldybės gyventojų sveikata, vykdys teritorijoje
įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą,
sieks mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerins gyvenimo kokybę (išlaikomas iš
valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų).
2016 m. parengtos ir Tarybos sprendimais patvirtintos Savivaldybės sveikatinimo ir
visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programos, organizuotas jų įgyvendinimas, koordinuota
parama Savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūros gerinimui. Iš visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos finansuoti 12 konkurso būdu atrinkti sveikatos projektai (2015 m. – 4;
2014 m. – 3): „Tuberkuliozės profilaktika mieste“, „Diabeto komplikacijų prevencija ir kontrolės
mokymas“, „Pasirūpink ir savo sveikta. Cure te ipsum“, „Muzikos terapija ir Palangos moksleivių
nuomonės apie savo sveikatą tyrimas“, „Žmonių, sergančių Dž. Parkinsono liga, sveikatos
kokybės gerinimas“, ,,Fizinis aktyvumas – sveikatos šaltinis“, „Garsas-spalva-forma“,
„Kinolektoriukas „Valančiukai“, „Gyventojų lėtinių neinfekcinių ligų ir potrauminių padarinių bei
vaikų judėjimo aparato stiprinimo ir korekcijos ambulatorinė reabilitacija“, „Pagalbos nuo
alkoholio priklausantiems žmonėms programa“, „Mažinti bešeimininkių ir bepriežiūrių gyvūnų
populiaciją bei infekcinių ligų prevenciją Palangos mieste“, „Žmonės sportuoja“. Palangos
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybai nupirkti kvėpavimo organų apsaugos aparatai, dūmų detektoriai;
sudarytos sutartys dėl sveikatai pavojingų atliekų pašalinimo (padangų, asbesto), laukinių gyvūnų
gaišenų surinkimo, utilizavimo ir pliažų valymo nuo organinių ir augalinių kilmės atliekų.
Nemokamo dantų protezavimo programa kompensuojama Privalomojo sveikatos
draudimo fondo biudžeto ir remiama Savivaldybės biudžeto lėšomis (iš Savivaldybės biudžeto
buvo skirta beveik 5,8 tūkst. Eur). 2016 m. nemokamos dantų protezavimo paslaugos,
finansuojamos iš Savivaldybės biudžeto lėšų, buvo suteiktos 15 asmenų (2015 m. – 16, 2014 m. –
15).
2016 m. įvyko 2 Palangos ASPC stebėtojų tarybos posėdžiai (įstaigos veiklos
klausimais), 1 Savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos posėdis. Palangos ASPC kartu su
kitomis Klaipėdos regiono sveikatos apsaugos įstaigomis įgyvendina ES struktūrinių fondų
finansuojamą projektą ,,E. sveikatos paslaugų plėtra Klaipėdos regiono sveikatos priežiūros
apskrities sveikatos priežiūros įstaigose“. Siekiant prisidėti prie projekto įgyvendinimo
Savivaldybė pagal panaudos sutartį Palangos ASPC perdavė Savivaldybei nuosavybės teise
priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą – tarnybinę stotį (serverį) DELL PowerEdge,
maršrutizatorių, programinę įrangą, autoklavą, nuožulnų atlenkiamą platforminį keltuvą
neįgaliesiems, dantų rentgeno aparatą, stalelį kompiuteriui ir spausdintuvui, viziografijos sistemą,
spausdintuvą dantų nuotraukoms spausdinti, limfodrenažinio masažo aparatą.
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VII. VAIKO TEISIŲ APSAUGA
Vaiko teisių apsaugos skyriuje dirbo 3 valstybės tarnautojai (nuo 2016-09-01 – 2).
Vykdant vaikų teisių apsaugą Savivaldybės teritorijoje 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 Savivaldybėje 85 teismo posėdžiuose (2015 m. –
65) atstovauta nepilnamečiams civilinėse, baudžiamosiose ir administracinėse bylose (atitinkamai
77, 5 ir 3 bylos); teikti teismui ieškiniai dėl tėvų valdžios apribojimo, pareiškimai dėl nuolatinės
globos (rūpybos) vaikams nustatymo bei termino palikimui priimti nepilnamečio vaiko vardu;
išnagrinėti 302 gyventojų prašymai (2015 m. – 205), susiję su vaikų teisių pažeidimais ir jų
interesų apsauga, surašyti 82 buities tyrimo aktai (2015 m. – 124); dalyvauta apklausiant
nepilnamečius liudytojus, pažeidėjus teisėsaugos institucijose 45 kartus (2015 m. – 63), lankytasi
jų šeimose, pateikta informacija ir (ar) ikiteisminio tyrimo pareigūnams apie nepilnamečių
gyvenimo ir auklėjimo sąlygas, vaikui ir šeimai pasiūlytos psichologinės pagalbos paslaugos;
Palangos miesto apylinkės teismui išduotos 69 (2015 m. – 44) pažymos dėl nekilnojamojo turto
pardavimo, įkeitimo, dovanojimo, pateiktos 20 (2015 m. – 27) išvadų dėl vaikų gyvenamosios
vietos nustatymo, bendravimo su vaikais tvarkos nustatymo (pakeitimo), išlaikymo vaikams
priteisimo tėvų skyrybų metu ar dėl kitų priežasčių pradėjus gyventi skyrium.
Parengtas 41 Administracijos direktoriaus įsakymo projektas dėl laikinosios vaiko
globos (rūpybos) nustatymo, nutraukimo, šeimų įrašymo ir išbraukimo iš socialinės rizikos šeimų
apskaitos (2015 m. – 43). 2016 m. į socialinės rizikos šeimų apskaitą dėl socialinių įgūdžių stokos,
smurto artimoje aplinkoje, nepakankamos vaikų priežiūros ir auklėjimo įrašytos 4 naujos šeimos,
auginančios nepilnamečius vaikus (2015 m. – 13), išnykus įrašymo į apskaitą priežastims
išbrauktos 3 šeimos (2015 m. – 7). 2016-12-31 sąraše buvo 31 socialinės rizikos šeima (2015 m. –
31), jose auga 51 vaikas (2015 m. – 51), nuolat bendradarbiauta su BĮ Palangos socialinių
paslaugų centru, teikiančia socialines paslaugas ir specialias pagalbos priemones socialinės rizikos
apskaitoje esančioms šeimoms, atliktas pokyčių vertinimus, suorganizuoti 6 pasitarimai bendro
darbo su šeima klausimais. Gyventojams (tėvams, vienam iš vaiko turimų tėvų) laikinai išvykus į
užsienio valstybes 10 vaikų buvo nustatyta laikinoji globa (rūpyba) tėvų prašymu, paskirti
įstatyminiai atstovai (2015 m. – 6; 2014 m. – 12). 2016 m. tėvų globos neteko 22 vaikai (2015 m.
– 6; 2014 m. – 7), 10 vaikų grąžinti į šeimas. 2016-12-31 registruoti 52 globojami (rūpinami)
vaikai, iš jų 36 – globėjų (rūpintojų) šeimose, 8 – lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ Vaikų socialinės
globos skyriuje, 1 – Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, 8 – šeimynoje ,,Atžalynas“.
Vykdant globojamų (rūpinamų) vaikų priežiūrą surašyti 66 globojamų vaikų aplankymo aktai
(2015 m. – 53).
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą,
Administracijos vaiko gerovės komisijai pateiktos 5 išvados dėl minimalios ir (ar) vidutinės
priežiūros priemonių vaikui skyrimo, pratęsimo; dalyvauta (atstovauta) komisijų vaikų ugdymo
įstaigose, 2 teismo posėdžiuose priimant sprendimus dėl priemonių skyrimo. 2016 m. pagal gautus
pranešimus apie 44 (2015 m. – 41) mokyklos nelankantį vaiką išsiaiškinta jų faktinė gyvenamoji ir
mokymosi vieta (visi su tėvais išvykę į užsienio valstybes, tačiau nepateikę atitinkamų deklaracijų).
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos probacijos įstatymą, kartu su Palangos probacijos
tarnyba vykdytos prevencinės priemonės nuteistųjų, kuriems bausmės vykdymo laikas atidėtas,
atžvilgiu. Išsiaiškinti teikiamos pagalbos būdai, galimybė gyventi nedarant nusikaltimų.
Bendradarbiauta su Kalėjimų departamentu teikiant informaciją apie nuteistųjų šeimas, jų ryšį su
vaikais, rūpinimąsi vaikais iki įkalinimo.
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos smurto artimoje aplinkoje įstatymą iš policijos
gauti 28 pranešimai apie smurto artimoje aplinkoje atvejus nepilnamečių vaikų akivaizdoje
(2015 m. – 21; 2014 m. – 7). Smurtautojams surašyti ATP protokolai, vaikams teikta specialistų
pagalba, tėvai įpareigoti lankyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus.
2016 m. organizuotas mažas pajamas gaunančių šeimų 34 vaikams vasaros poilsis
stovykloje „Pasaka“, bendradarbiaujant su ROTARY klubo nariais ir laikraščio ,,Palangos tiltas“
redakcija 33 tokioms šeimoms teikta materialinė parama. Organizuotas kultūrinis renginys, skirtas
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Vaikų gynimo dienai, kalėdinis renginys (dalyvavo atitinkamai 51 ir 52 vaikai), vykdyta
prevencinė priemonė – rūkymo mašinos ir edukacinių parodomųjų rūkymų demonstravimas bei
paskaita 60 (2015 m. – 30) vaikų grupei iš miesto pagrindinių mokyklų. Skyriaus specialistams
prisijungus prie Lietuvoje organizuotos akcijos „Vaikų svajonės“ išpildytos 17 vaikų (2015 m. –
29), augančių socialinės rizikos šeimose, svajonės, keistasi informacija su Vaiko teisių apsaugos ir
įvaikinimo tarnyba dėl nepilnamečių vaikų, paimtų iš tėvų (Lietuvos Respublikos piliečių),
gyvenančių užsienio valstybėse. Ginant vaikų teises bei jų teisėtus interesus, bendradarbiauta su
prokuratūros, policijos pareigūnais, Administracijos Švietimo, Socialinės rūpybos skyriais, BĮ
Palangos miesto socialinių paslaugų centru, BĮ Pagalbos švietimo pagalbos tarnyba, miesto vaikų
ugdymo įstaigomis. Teiktos ataskaitos apie vaikus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Vidaus
reikalų ministerijai, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigai. Duomenys apie vaiko teisių
pažeidimus bei atstovavimą vaikų interesams teismuose sistemingai įvedami į Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos informacinę duomenų sistemą.
VIII. VIEŠOJI TVARKA IR NUSIKALSTAMUMO PREVENCIJA
Viešosios tvarkos skyrius, kuriame 2016 m. dirbo 6 valstybės tarnautojai ir 2
darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, bendradarbiaudamas su policija, kitomis įstaigomis bei
organizacijomis padėjo užtikrinti viešąją tvarką mieste, įgyvendino nusikaltimų prevencijos
priemones, Sanitarijos inspekcijai priskirtas funkcijas.
2016 m. nustatyti ekvivalentiniai triukšmo lygiai 20 taškų (2015 m. – 15) 2016 m.
birželio–rugpjūčio mėnesiais patvirtintose monitoringo vietose bei vykdyti triukšmo matavimai
pagal gyventojų skundus ir patikrinimus (atlikti 128 garso slėgio lygio matavimai, iš jų atitinkamai
60 matavimų nakties metu); maudymosi sezono metu paimti ir ištirti 98 vandens mėginiai iš
Palangos miesto maudyklų (Bendrojo paplūdimio Botanikos parko ruože, Palangos Rąžės upės
žiotyse, Palangos moterų paplūdimyje, Palangos bendrajame paplūdimyje, Šventosios bendrajame
paplūdimyje, Šventosios moterų paplūdimyje), įskaitant ir pirmą mėginį prieš sezono pradžią;
prieš sezono pradžią atlikti 5 mikrobiologiniai-parazitologiniai paplūdimių dirvožemio tyrimai iš
kiekvieno paplūdimio, išskyrus Rąžės upės žiotis; taikytos prevencinės priemonės (Palangos
miesto gyvūnų savininkai supažindinti su Gyvūnų laikymo taisyklėmis, išdalinti informaciniai
lankstinukai „Palanga – sveikatingumo versmė“; tikrinti paplūdimiai ir jų prieigos); atsakingiems
už kavinių veiklą asmenims įteikti 45 įspėjimai (2015 m.– 40; 2013 m. ir 2014 m. – po 42),
kuriuose nurodyta apie gresiančią administracinę atsakomybę už teisės aktų, reglamentuojančių
triukšmo valdymą, pažeidimus; žemės sklypų savininkams išsiųsta virš 100 raštų su raginimu
tinkamai prižiūrėti ir laiku nušienauti žemės sklypus; išorinės reklamos turėtojams Palangoje
išdalinti 38 įspėjimai dėl reklaminių skydų laikymo vietos ir legalumo; 30 įspėjimų iškabinta ant
Palangos jūros tilto informuojant žvejus apie atsakomybę dėl mėgėjiškos žvejybos taisyklių
pažeidimų ir tilto niokojimo); išnagrinėti 32 gyventojų skundai, per 10 UAB „Palangos vandenys“
vandens apskaitos prietaiso ir (arba) nuotekų/vandentiekio pasijungimo atvejų, fiziniams ir
juridiniams asmenims pritaikytos administracinio poveikio priemonės. Savarankiškai ir
bendradarbiaujant su Palangos policijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Palangos valstybinės
maisto ir veterinarijos tarnybos, Palangos miesto aplinkos apsaugos agentūros pareigūnais atlikta
virš 100 patikrinimų, kurių metu nustatyti pažeidimai, surašyti administracinių teisės pažeidimų
protokolai; bendradarbiauta su UAB „Palangos vandenys“, UAB „Palangos komunalinis ūkis“,
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos, Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnais.
2016 m. už administracinius teisės pažeidimus surašyta 2 810 ATP protokolų
(2015 m. – 3 071; 2014 m. – 4 850; 2013 m. – 1 610), iš jų daugiausia – 2 044 – už Kelių eismo
taisyklių reikalavimų nesilaikymą, 475 – už automobilių parkavimą, 99 – už miesto tvarkymo ir
švaros taisyklių pažeidimus, 89 – už prekybą ir paslaugų teikimą, 37 – už išorinės reklamos
įrengimo taisyklių nesilaikymą, po 11 – už triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių
nesilaikymą ir keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais-taksi taisyklių pažeidimus. Be to, iš
miesto teritorijos pašalinti 8 neeksploatuojami automobiliai, nuolat kontroliuotos mieste
vykdomos statybos, siekiant, kad nebūtų teršiamos gatvės, tinkamai būtų sandėliuojamos
statybinės atliekos bei saugiai aptvertos statybų aikštelės, apleistų, neprižiūrėtų pastatų savininkai
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buvo priversti sutvarkyti jiems priklausančius pastatus bei žemės sklypus (2016 m. nugriauti
apleisti pastatai, esantys J. Šliūpo g. 2, J. Simpsono g. 17, Vytauto g. 53A, Mokyklos g. 45,
sutvarkytas pastatas Vytauto g. 106).
Teismuose vykstant administracinių bylų dėl skyriaus priimtų nutarimų bei bylų,
kuriose sprendimus priima teismai, nagrinėjimui, 2016 m. 13 kartų atstovauta Savivaldybės
interesams (2015 m. – 14).
Vykdant laikinų statinių – kioskų pastatymo kontrolę 2016 m. nukeldinti 22
nelegalūs kioskai (2015 m. – 15; 2014 m. – 20; 2013 m. – 32) (prioritetas teiktas Šventosios
seniūnijai). Kartu su komisija sudaryti ir pateikti VMI ir Administracijos Biudžeto skyriui
Palangos miesto apleistų pastatų, statinių, neprižiūrimų žemės sklypų savininkų sąrašai, kuriems
nustatyti didesni žemės bei nekilnojamojo turto mokesčiai.
Be to, vykdant nusikalstamumo prevenciją – užtikrinant viešąją tvarką, papildomai
vasaros sezono metu, į pagalbą pakviesti aplinkinių rajonų policijos pareigūnai; viešosios tvarkos
skyriaus darbuotojams nupirkta darbo apranga bei atnaujintos techninės darbo priemonės.
IX. ŠVIETIMAS IR SPORTAS
Švietimo ir su juo susijusių funkcijų įgyvendinimą koordinavo Švietimo skyrius,
kuriame 2016 m. dirbo 3 valstybės tarnautojai ir 1 darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
Vykdytas švietimo administravimas 16 Tarybai pavaldžių biudžetinių įstaigų (15 mokyklų ir
Švietimo pagalbos tarnyba), administruotos mokinio krepšelio lėšos, organizuotas neatlygintinas
pavėžėjimas į mokyklas, neformaliojo vaikų programų įgyvendinimas, koordinuotas maitinimo
paslaugų teikimas švietimo įstaigose, įgyvendinančiose mokymą pagal ikimokyklinio,
priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas.
Švietimo įstaigose vykdytos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio,
vidurinio, pradinio ir pagrindinio specialiojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo ir neformalioji
suaugusiųjų švietimo programos. Į bendrojo ugdymo mokyklas mokinių priėmimas organizuotas
centralizuotai.
Bendrasis ugdymas. 2016-09-01 duomenimis, bendrojo ugdymo mokyklose mokėsi
1 728 mokiniai (2015-09-01 – 1 750), švietimo įstaigose 2016–2017 m. m. dirbo 375
pedagoginiai darbuotojai (2015–2016 m. m. – 376). 2015–2016 m. m. pagrindinį išsilavinimą
įgijo 152 mokiniai (2014–2015 m. m. atitinkamai – 141), paliktų kartoti kursą dešimtųjų klasių
mokinių nebuvo. 2014–2015 m. m. vidurinį išsilavinimą įgijo 145 mokiniai (2014–2015 m. m. –
145 mokiniai). Gerinant mokymo kokybę reikėtų atnaujinti bendrojo ugdymo mokyklų
kompiuterines klases ir IT priemones, rekonstruoti BĮ Palangos senosios gimnazijos pastatą.
Ikimokyklinis ugdymas. 2016-09-01 duomenimis, ikimokyklinio ugdymo įstaigas
lankė 633 vaikai (2015 m. – 632; 2014 m. – 653; 2013 m. – 643; 2012 m. – 768; 2011 m. – 691),
iš jų 162 – lopšelio grupes (2015 m. – 152; 2014 m. – 163; 2013 m. – 186; 2012 m. – 154;
2011 m. – 108), 471 – darželio grupes (2015 m. – 480; 2014 m. – 490; 2013 m. – 457; 2012 m. –
469; 2011 m. – 431), 183 – priešmokyklinio ugdymo grupes (2015 m. – 174; 2014 m. – 167;
2013 m. – 159; 2012 m. – 145; 2011 m. – 152). Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose
2016 m. veikė 52 grupė, iš jų 13 – lopšelio, 28 – darželio, 10 – priešmokyklinio ugdymo, 1 –
globos (atitinkamai 2015 m. – 50; 12; 27; 10; 1). Gerinant ugdymo sąlygas reikėtų kai kuriose
ikimokyklinio ugdymo įstaigų grupėse atnaujinti grindų dangą, vaikams skirtą inventorių, baldus
ir mokymo priemones bei suremontuoti sanitarinius mazgus.
Neformalusis ugdymas. 2016-10-01 duomenimis, neformaliojo vaikų švietimo įstaigas
lankė 945 vaikai (2015 m. – 883; 2014 m. – 877; 2013 m. – 904; 2012 m. – 938; 2011 m. – 907),
t. y. 54,7 proc. (2015 m. – 50,1 proc.) iš bendro mokinių skaičiaus. Lankančių neformaliojo
ugdymo mokyklas vaikų procentais padidėjo.
2016 m. Savivaldybės mokiniai galėjo rinktis naujas neformaliojo ugdymo
programas, finansuojamas iš mokinio krepšelio ir Europos Sąjungos „Neformaliojo vaikų švietimo
paslaugų plėtra“ projekto lėšų (I ketv. – 10 programų, 523 mokiniai; II–IV ketv. – 19 programų,
592 mokiniai). Teikėjai vykdė įvairių krypčių programas – sportiniams gebėjimams ugdyti
(sambo, karatė, teniso, jojimo, plaukimo, judriųjų žaidimų, krepšinio, šachmatų būreliai,
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ekstremalaus judesio klubas), meninės saviraiškos poreikiams tenkinti (teatro būrelis, grožio ir
stiliaus studija, gitaros studija, rankdarbių dirbtuvėlės), pilietiniam ugdymui (Palangos jaunųjų
šaulių ugdymo programa, jaunųjų žurnalistų studija), užsienio kalbų mokymosi (anglų ir italų
kalbos programos).
Švietimo pagalbos teikimas. 2016 m. švietimo įstaigose (ikimokyklinio ugdymo ir
bendrojo ugdymo) buvo ugdomi 354 mokiniai, turintys kalbos ir komunikacijos sutrikimų
(2015 m. – 366; 2014 m. – 354; 2013 m. – 325), kuriems teikiama specialistų pagalba, ir iš jų 118
– vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių (2015 m. – 106). Pagalbą mokiniams, jų tėvams
teikė mokyklų ir BĮ Švietimo pagalbos tarnybos specialistai.
Brandos egzaminai ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas. Savivaldybėje
2016 m. valstybinius brandos egzaminus laikė 145 abiturientai (2015 m. – 145; 2014 m. – 163;
2013 m. – 178). Kandidatai laikė 11 dalykų valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir
literatūros – 124, matematikos – 110, biologijos – 43, istorijos – 54, fizikos – 10, chemijos – 7,
informacinių technologijų – 7, užsienio (anglų) kalbos – 138, užsienio (rusų) kalbos – 2, užsienio
(vokiečių) kalbos – 1, geografijos – 20 bei 2 mokyklinius brandos egzaminus (lietuvių kalbos ir
literatūros – 22, menų – 3). Daugiausia kandidatų rinkosi lietuvių gimtosios kalbos, matematikos,
istorijos bei anglų kalbos valstybinius brandos egzaminus. 100 proc. išlaikyti užsienio kalbų
(vokiečių k., rusų k.,), biologijos, fizikos, geografijos valstybiniai brandos egzaminai; neišlaikė
lietuvių kalbos ir literatūros egzamino 14 (11,3 proc.), užsienio (anglų) kalbos – 2 (1,5 proc.),
istorijos – 1 (1,8 proc.), matematikos – 10 (9,1 proc.), informacinių technologijų – 3 (42,8 proc.)
mokiniai; 100 balų iš valstybinių egzaminų gavo 9 abiturientai (7 – anglų kalbos, 2 – rusų kalbos.
2016 m. į užsienio aukštąsias mokyklas išvyko 19 abiturientų arba 13,1 proc. iš
bendro abiturientų skaičiaus (atitinkamai – 2015 m. – 21 (14,5 proc.); 2014 m. – 13 (8 proc.);
2013 m. – 15 (8,4 proc.).
Olimpiadų rezultatai. 2015–2016 mokslo metais Savivaldybėje buvo suorganizuoti 20
olimpiadų ir konkursų antrieji turai, taip pat koordinuotas mokinių dalyvavimas šalies turuose.
Palangos moksleiviai kasmet dalyvauja tarptautiniame matematikos ir anglų kalbos konkurse
„Kengūra“, respublikiniuose jaunųjų mokslininkų, saugaus eismo „Šviesoforas“, konkurse „Ką
žinai apie Lietuvos kariuomenę“, teisinių žinių konkurse „Temidė“ ir kituose konkursuose.
2016 m. Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje buvo organizuojamas lietuvių kalbos ir literatūros
respublikinis etapas.
Respublikiniame anglų kalbos konkurse 1 mokinys užėmė II vietą, respublikinėje
geografijos olimpiadoje 1 mokinys – III vietą ir gavo Švietimo ir mokslo ministerijos raštą už
geriausiai atliktą testą; 3 mokiniai tapo Jaunųjų filologų konkurso finalinio etapo prizininkais.
Mokinių lankomumo rodikliai. Vienas bendrojo ugdymo mokyklų mokinys per 2015–
2016 m. m. vidutiniškai praleido 69,0 pamokos (2014–2015 m. m. – 70,9; 2013–2014 m. m. –
70,9; 2012–2013 m. m. – 77,4), nepateisintų pamokų skaičius 1 mokiniui – 11,6 pamokos. 2014–
2015 m. m. – 9,4; 2013–2014 m. m. – 8,8; 2012–2013 m. m. – 9,6). Lyginant su ankstesniais
mokslo metais bendras praleistų pamokų skaičius nesikeitė net mokyklose įvedus elektroninį
dienyną TAMO, o nepateisintų pamokų skaičius didėjimo viena iš priežasčių – netinkamai
sudarytas mokinių tvarkaraštis. Mokyklų administracijoms rekomenduota didesnį dėmesį skirti šiai
problemai spręsti.
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo
nuostatas Savivaldybėje sudaryta Vaiko gerovės komisija, kuri 2016 m. posėdžiavo 6 kartus
(2015 m. – 4; 2014 m. – 5; 2013 m. – 7). 2016 m. elgesio problemų turintiems vaikams, teikiant
socialinę pedagoginę, psichologinę ir kitokią pagalbą taikytos minimalios ir vidutinės priežiūros
priemonės: 4 vaikams – minimalios priežiūros priemonės (2015 m. – 4; 2014 m. – 2; 2013 m. –
5); vidutinės priežiūros priemonės buvo siūlomos taikyti 1 vaikui, tačiau teismas leidimo nedavė
(2015 m. – 0; 2014 m. – 1; 2013 m. – 3). Daugiausiai vaikams paskirtos kelios suderintos
minimalios priežiūros priemonės (įpareigojimas mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą 1
mokiniui, 1 – lankyti mokyklą ir be pateisinamos priežasties nepraleisti pamokų, 4 – paskirtos
specialisto konsultacijos, 2 – įpareigojimas lankyti pasirinkto neformaliojo ugdymo užsiėmimus, 1
– įpareigojimas būti namuose nustatytu laiku ir nebendrauti su žmonėmis, darančiais neigiamą
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įtaką). Pagrindinės minimalios priežiūros priemonių skyrimo priežastys – mokyklos nelankymas,
netinkamas elgesys, darantis neigiamą įtaką kitiems vaikams, ir alkoholio bei tabako vartojimas.
Švietimo stebėsenos vykdymas. Švietimo skyrius vykdė Savivaldybės švietimo
stebėseną pagal Administracijos direktoriaus patvirtintus rodiklius, sistemino duomenis apie
Savivaldybėje vykdomą švietimą, parengė ir interneto svetainėje skelbė švietimo rodiklių
suvestinę. Mokyklų veiklos ataskaitų ir patvirtintų stebėsenos rodiklių pagrindu parengta 2016 m.
Savivaldybės švietimo pažangos stebėsenos apžvalga.
Mokyklų vadovų ir pedagogų atestacija. Savivaldybės švietimo įstaigose dirba 34
mokyklų vadovai, iš jų 14 – direktorių ir 20 – direktoriaus pavaduotojų ugdymui. 2016 m. buvo iš
viso 12 atestuotų I-III vadybinei kvalifikacinei kategorijai vadovų.
Pedagogų atestacija 2016 m. vyko vadovaujantis Administracijos direktoriaus
įsakymu patvirtinta 2016–2018 m. pedagogų atestacijos programa. Kasmet atestuojamų mokytojų
skaičius mokyklose mažėja, nes yra labai griežtai reikalaujama pagrįsti mokytojų, siekiančių
aukštesnės kategorijos, veiklos rodiklius. Išsami informacija yra skelbiama Savivaldybės interneto
svetainėje.
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas. Palangos bendrojo ugdymo mokyklose,
ikimokyklinio ugdymo įstaigose, neformaliojo vaikų švietimo mokyklose dirba 375 pedagogai
(bendrojo ugdymo mokyklose mokytojai metodininkai ir mokytojai ekspertai sudarė 61,8 proc.,
ikimokyklinio ugdymo mokyklose – 37,7 proc., neformaliojo vaikų švietimo mokyklose –
46,2 proc. bendro šiose mokyklose dirbančių pedagogų skaičiaus). Metodinę veiklą Palangos
mieste vykdė 22 metodiniai būreliai. Pedagogai vedė 91 atvirą pamoką (2015 m. – 42) ar kitą
veiklą, įvyko 27 teminės parodos (2015 m. – 12). 2016 m. pedagogams buvo suorganizuoti 44
kvalifikacijos tobulinimo renginiai, juose dalyvavo 1 341 Palangos miesto ir kitų savivaldybių
pedagogai.
Mokyklų veiklos priežiūra. Atlikti 3 neformaliojo švietimo mokyklų veiklos išoriniai
vertinimai ugdymo kokybės nustatymams, administruotos 7 duomenų bazės.
Mokinių pavėžėjimas. Mokinius į mokyklą ir atgal paveža mokyklų darbo dienomis
specialiais tiesioginiais reisais ir reguliaraus priemiesčio susisiekimo maršrutais UAB „Kretingos
autobusų parkas“ ir UAB „Vlasava“. Iš viso 2016 m. Kretingos kryptimi buvo pavežama 40
mokinių (2015 m. – 55; 2014 m.– 46; 2013 m. – 56); Klaipėdos kryptimi – 49 mokinys (2015 m.
– 44; 2014 m. – 61; 2013 m. – 74); į SB „Medvalakis“ – 25 mokiniai (2015 m. – 24; 2014 m. –
25; 2013 m. – 31). Geltonaisiais autobusiukais pavežami Šventosios pagrindinės mokyklos 38
mokiniai iš Būtingės ir aplinkinių kaimelių (2015 m. – 36) bei „Baltijos“ pagrindinės mokyklos 19
specialiųjų poreikių mokinių (2015 m. – 20; 2014 m. – 12 mokinių). 2016 m. Švietimo ir mokslo
ministerija „Baltijos“ pagrindinei mokyklai skyrė naują mokyklinį autobusą specialiųjų poreikių
vaikų pavėžėjimui į mokyklą.
Mokyklose organizuotas mokinių maitinimas pagal su Klaipėdos visuomenės sveikatos
centro Palangos skyriumi suderintus valgiaraščius (atsakingi mokyklų vadovai).
Neformalusis suaugusiųjų švietimas. Taryba 2016-02-23 sprendimu Nr. T2-57
patvirtino neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planą. Neformalųjį
suaugusiųjų švietimą vykdė BĮ Palangos švietimo pagalbos tarnyba – Palangos trečiojo amžiaus
universiteto veikloje dalyvavo 371 senjoras (2015 m. – 370; 2014 m. – 321), suformuoti 4
fakultetai (sveikos gyvensenos, kraštotyros ir turizmo, dvasinės kultūros, menų), įvyko 26
paskaitos, 5 edukacinės išvykos, papildomai – organizuoti kompiuterinio raštingumo kursai (4
grupės).
Kūno kultūros ir sporto plėtojimas. BĮ Palangos sporto centras 2016 m. įgyvendino
Savivaldybės sporto puoselėjimo programas. Organizuotos sporto šventės, varžybos Tarptautinei
vaikų gynimo dienai ir Rugsėjo 1-osios dienoms paminėti, „Sportuok su šypsena“, skirta miesto
bendrojo ugdymo mokyklų moksleiviams (120 dalyvių), dalyvauta Lietuvos mokinių bendro
ugdymo mokyklų žaidynių tarpmokyklinėse, zoninėse, tarpzoninėse, finalinėse varžybose (412
dalyvių), vykdytos Kūno kultūros ir sporto departamento programos ,,Sportas visiems“,
organizuotas „Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių“ I-asis etapo, miesto bendruomenės krepšinio
varžybos jaunimo ir senjorų grupėms, salės futbolo, futbolo, stalo teniso, tinklinio ir pliažo
tinklinio varžybos ir kt. renginiai; pradėta vykdyti neformaliojo vaikų švietimo programa –
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plaukimo mokymas (165 mokiniai); finansuotos 5 konkurso būdu atrinktos neformaliojo vaikų
švietimo veiklų (sporto) programos (VšĮ futbolo klubas „Gintaras“, asociacija sporto klubas
„Gintarinis ringas, VšĮ Palangos teniso mokykla, asociacija „Palangos teniso klubas“, karate
kiokušin klubas „Shodan“).
Mieste veikiančių sporto klubų, viešųjų įstaigų sporto renginiams ir projektams
finansuoti skirta 14,5 tūkst. Eur, didelio meistriškumo komandoms (krepšinio komandai
„Palanga“ ir futbolo komandai „FK Palanga“) – 50 tūkst. Eur, 7 masinio naudojimo krepšinio ir
pliažo aikštelėms prižiūrėti – 10,4 tūkst. Eur. Vieni reikšmingiausių ir plačiausiai žinomų masinių
sporto, sporto mėgėjų ir aktyvaus poilsio renginių mieste yra kasmet organizuojami renginiai –
respublikinis sporto festivalis „Sportas visiems“, moterų asociacijos sporto šventė ,,Auksinis
ruduo“; vyko žiemos maudynės Baltijos jūroje ,,Palangos ruoniai“, Lietuvos pliažo futbolo
pirmenybės (3 turai ir finalinės varžybos), atnaujintame stadione – Lietuvos lengvosios atletikos
čempionatas, tradiciniais tapę – Lietuvos pavasario kroso čempionatas ir Lietuvos mokinių rudens
kroso, kroso estafečių varžybos, pirmą kartą sporto arenoje – Lietuvos krepšinio federacijos
,,Mažosios taurės finalinės varžybos ir moksleivių ,,Žvaigždžių diena“, kartu su VŠĮ ,,Palangos
futbolo klubas“ – tarptautinė vaikų futbolo mokomoji treniruočių stovykla, kurioje futbolo
žaidimo mokė iš Roterdamo ,,Feyenoord“ atvykę treneriai.
X. KULTŪRA, KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGA, TARPTAUTINIS
BENDRADARBIAVIMAS, JAUNIMO TEISIŲ APSAUGA
Kultūros skyriaus 5 valstybės tarnautojai koordinavo gyventojų bendrosios kultūros
ugdymą ir etnokultūros puoselėjimą mieste, vykdė kultūros paveldo apsaugos priežiūrą ir
kontrolę, kultūros įstaigų priežiūrą, Savivaldybės užsienio ryšių administravimą, 1 valstybinę
(valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją – jaunimo teisių apsaugą.
2016 m. skyriaus prižiūrimos 4 kultūros įstaigos surengė apie 300 įvairių renginių
(valstybinės ir kalendorinės šventės, parodos ir kt.). Didžiausio žiūrovų skaičiaus sulaukė
tradiciniai renginiai – „Kurorto šventė“, kuri praėjusiais metais įsiminė kaip tarptautinis
pučiamųjų muzikos festivalis „Amber sounds from Palanga“, „Palangos Stinta 2016“, „Palangos
stalas 2016“, vasaros pučiamųjų muzikos koncertų ciklas „Dūdų vasara“, Jurginių papročių
festivalis „Jurginės“, kasmet vis didesnio žiūrovų dėmesio sulaukia „Birutės parko istorijos
atspindžiai“, Joninės. Praeitais metais Palangos kurhauze suorganizuoti 82 profesionalaus meno
renginiai, iš jų 27 – nemokamai. Savivaldybei pasirašius bendradarbiavimo sutartį su asociacija
Lietuvos pirties – SPA federacija jau trečius metus kurorte suorganizuotas pirties kultūrą bei
tradicijas puoselėjantis pirties – SPA festivalis „Gintarinė Baltija“, pasirašius su sutartį su asociacija
Klaipėdos miesto motociklininkų klubu „Chimeros“ ir asociacija Palangos miesto „Saulės klubas“
Šventojoje nuvilnijo tarptautinis motociklų mėgėjų renginys „Paplūdimio baikerių festivalis“.
Užtikrinant miesto pučiamųjų orkestro „Palangos orkestras“ profesionalaus scenos meno veiklą
praėjusių metų pabaigoje įsteigta nauja kultūros įstaiga – VšĮ „Palangos orkestras“.
Iki kol bus atrinktas projekto „Vasaros koncertų salės Palangoje, Vytauto g. 43,
rekonstrukcija į daugiafunkcinį kultūros pastatą ir jo valdymas“ koncesininkas, Taryba leido
Palangos kultūros ir jaunimo centrui nuomoti Palangos koncertų salę (įvyko 29 renginiai).
Šventiniu Kalėdų laikotarpiu Palangoje vyko įvairiausių pramogų – 16 edukacinių
užsiėmimų visai šeimai „Dovanų meistarnė“, jau tradicija tampanti Šventos šeimos diena,
edukaciniai užsiėmimai mažiesiems Kalėdų Senelio namelyje, šventiniai renginiai Palangos
kurhauze.
BĮ Palangos savivaldybės viešoji bibliotekai ir BĮ Palangos kurorto muziejui 2016 m.
įsigijus naujus akustinius pianinus sudaryta galimybė įstaigose organizuoti ir klasikinės muzikos
vakarus; bibliotekoje vykdytas neformalusis suaugusiųjų švietimas (kompiuterinio raštingumo ir
naudojimosi išmaniaisiais įrenginiais pagrindų mokymas). Įsimintiniausi BĮ Palangos savivaldybės
viešojoje bibliotekoje ir VšĮ A. Mončio namuose-muziejuje praeitais metais vykę renginiai –
Vasaros akademija pagal Mončį, A. Mončio inovatyvių švilpių paroda-ekspozicija, intelektinis
žaidimas „Auksinis protas“; A. Mončio kūryba pristatyta M. K. Čiurlionio dailės (Druskininkai) ir
Vytauto Kasiulio (Vilnius) muziejuose; išleista Mikelio Balčiaus knyga „Iš Šventosios praeities“,
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įsigyta A. Mončio skulptūra „Moteris su karučiu“; BĮ Palangos kurorto muziejus vykdė 2
projektus (,,Palangos kurorto muziejaus ekspozicijos techninio projekto parengimas“,
„Kraštotyrininkės Emilijos Adiklienės archeologinio rinkinio konservavimas“). Už iniciatyvas,
inspiruojančias bendruomenę, meno ir kultūros puoselėjimą ir sklaidą VšĮ A. Mončio namųmuziejaus direktorė Loreta Birutė Turauskaitė apdovanota Kultūros ministerijos garbės ženklu
„Nešk savo šviesą ir tikėk“.
BĮ Palangos kultūros ir jaunimo centre veikia 8 meno kolektyvai (197 dalyviai),
kuriems vadovauja kvalifikuoti meno vadovai. Meno kolektyvai nuolat koncertuoja įvairiuose
renginiuose, dalyvauja tarptautiniuose, respublikiniuose, regioniniuose projektuose, miesto
kalendorinėse, valstybinėse, žanrinėse ir proginėse šventėse, garsina Palangą kaip kultūros
tradicijas puoselėjantį miestą.
2016 m. kaip ir 2015 m. iš dalies finansuota ir sėkmingai įgyvendinta 18 konkurso
būdu atrinktų projektų.
Įgyvendinant Palangos miesto etninės kultūros plėtros 2015–2018 m. programą
įvykdytos visos 2016 m. patvirtintos 8 priemonės (tarptautinis tradicinės tekstilės pleneras
„Sijonas: tradicijos ir improvizacijos“, parengtas virtualus vadovas po Palangos kapinių
www.palangoskapines.lt 66 objektus, ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių tėveliai supažindinti
su Užgavėnių, Kūčių, Kalėdų švenčių tradicijomis, papročiais, išleistas metodinis leidinys „Ka tau
graži, I mon graži“).
2016 m. tęsiamas pasiruošimas, rengiamas veiksmų planas prestižiniam Europos
varinių pučiamųjų orkestrų renginiui Palangoje 2019 m. organizuoti.
Siekiant populiarinti Palangos kultūros paveldą 2016-09-16–18 suorganizuotos
Europos paveldo dienos tema „Kultūros paveldas ir bendruomenės“ (11 renginių, apie 1 000
lankytojų, iš jų – apie 200 moksleivių), 2016-05-12–13 – konferencija „Medinio paveldo
išsaugojimas ir atgaivinimas“ vilos „Anapilis“ restauravimo darbams pristatyti, 2016-11-25
Palangos gintaro muziejuje – forumas „Tiškevičių paveldas Lietuvoje: sėkmės istorijos ir naujos
galimybės“, 2016-09-23 visuomenei atvertas užbaigtoje viloje ,,Anapilis“ įsikūręs Palangos
kurorto muziejus. 2016-12-31 Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registre buvo įregistruota
120 Palangos kultūros paveldo objektų (2015 m. – 118), iš kurių 63 stebėseną vykdo skyrius
(patikrinti 7 objektai; tikrinimo periodiškumas – ne rečiau kaip vieną kartą per penkerius metus).
2016 m. parengti apskaitos dokumentai (patikslintos vertingosios savybės) 9 Palangos
nekilnojamosioms kultūros vertybėms (Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios
kompleksui, 6 dekoratyvinėms skulptūroms, 2 paminklams); Tarybos 2016-03-31 sprendimu Nr.
T2-105 patvirtintas Palangos miesto savivaldybės lankytinų vietų pavadinimų sąrašas (86
lankytinos vietos; informacija viešinama Savivaldybės interneto svetainėje); įrengtos informacinės
nuorodos į žydų kultūros paveldo objektus; lietuvių ir anglų kalbomis išleistas informacinis
lankstinukas „Žydų atmintinos vietos Palangoje“; iš dalies finansuoti ir sėkmingai įgyvendinti 4
konkurso būdu atrinkti Palangos miesto tradicinių religinių bendruomenių rėmimo projektai
(2015 m. – 3); paskelbtas dainininko Stasio Povilaičio atminimo įamžinimo Palangoje idėjos
projekto konkursas (pateikta 20 idėjos projektų; dainininko atminimą tikimasi įamžinti iki 2017
metų pabaigos); pasirengta 2017 m. pradėti Būtingės evangelikų liuteronų bažnyčios eksterjero
tvarkybos darbus.
Stiprinant tarptautinį bendradarbiavimą dalyvauta 1 tarptautinės ir 2 nacionalinių
organizacijų veikloje – Baltijos miestų sąjungoje (UBC), Lietuvos nacionalinėje kurortų
asociacijoje ir Klaipėdos regiono savivaldybių asociacijoje „Klaipėdos regionas“; pasirašytos
bendradarbiavimo sutartys dėl 2 renginių organizavimo (vaikų ir jaunimo vokalinės muzikos
festivalis „Laumės juosta“, „Rotariada XV Palanga“); Tarybos sprendimais pritarta Savivaldybės
dalyvavimui Klaipėdos miesto savivaldybės rengiamame projekte „Klaipėda – Europos kultūros
sostinė“, bendradarbiavimo sutarčiai su Elato miesto savivaldybe (Izraelio valstybė). Tarybos
sprendimais suteiktas Palangos miesto garbės piliečio vardas Gražinai Oškinytei-Eimanavičienei ir
profesorei, habilituotai daktarei Malgorzatai Omilanovskai. Parengta ir pateikta paraiška Europos
Tarybos Parlamentinei Asamblėjai „Europos garbės ženklui“ arba „Europos Prizui“ gauti.
Organizuoti 6 oficialių ir kitų miesto įstaigų delegacijų vizitai į užsienio miestus ir
miestus-partnerius: Liepoją ir Jūrmalą (Latvija), Bergeno miestą Riugene (Vokietija), Ustką
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(Lenkija) ir 26 oficialių delegacijų priėmimai: Simrishamno (Švedija), Liepojos (Latvija), Bergeno
miesto Riugene (Vokietija). Be to, organizuoti Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos
viceprezidento A. Fischerio, Europos Parlamento nario, užsienio atstovybių atstovų, NATO
pajėgų integravimo vieneto Lietuvoje vado ir 13 karininkų, Prancūzijos instituto direktoriaus ir
Prancūzijos ambasados kalbos atašė, Ukrainos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovų, Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos atstovų, LR kultūros viceministro, pasitarimo dėl Šventosios
valstybinio jūrų uosto infrastruktūros atstatymo projekto dalyvių, Oldenburgo miesto Holšteine
(Vokietija) mero ir delegacijos, Gdansko miesto jūrų muziejaus direktoriaus, tarptautinių „Eneos
1006 km lenktynių“ dalyvių, Baltarusijos aviakompanijos „Belavia“ direktoriaus pavaduotojo,
bendrovių „Vastint Lithuania“ ir „SPA Vilnius“ vadovų (pasirašytos bendradarbiavimo sutartys),
žurnalo „Savivaldybės žinios“ redaktoriaus ir operatoriaus, 2 kartus TV kūrybinės grupės, kūrusios
reprezentacines laidas apie Palangą, krepšinio komandos „Palanga“ žaidėjų ir trenerių, Gruzijos
technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro studentų, SPA-pirčių festivalio dalyvių
priėmimai.
Formuojant teigiamą Palangos miesto įvaizdį, populiarinant Palangos kurortą Lietuvoje
ir užsienyje Baltijos miestų sąjungos UBC biuleteniuose paskelbtas 2016 m. Palangos kultūros
renginių kalendorius, 1 straipsnis apie Palangos kaip darnaus miesto plėtrą. Palangos miesto
žiniasklaidoje – apie 70 teigiamų pranešimų, taip pat kitose Lietuvos ir užsienio (Vokietijos,
Latvijos, Lenkijos) žiniasklaidos priemonėse. Įsigyta suvenyrų su Palangos miesto atributika,
Palangos miesto garbės piliečio ženklai, Palangos vėliavos, Lietuvos istorinės vėliavos, kitos
vėliavos, įvairios stalo vėliavėlės, reprezentaciniai maišeliai, skėčiai, įkrovikliai ir kt., knygų (J.
Klietkutės „Pirmieji pajūrio fotografai: Paulina Mongirdaitė ir Ignas Stropus“; Lietuvos dailės
muziejaus „Baltijos gintaras“; M. Omilanovskos „Pabaltijo Zakopanė. Palanga Tyszkiewiczių
laikais“).
Vykdant jaunimo teisių apsaugą atlikti ir koordinuoti tyrimai, susiję su jaunimu ir
jaunimo politika 4 srityse. Siekiant skatinti jaunimo verslumą pristatyti 4 gerosios patirties
pavyzdžiai ir suorganizuoti 2 Jaunimo verslumo skatinimo mokymai, įtraukiant į juos ir verslo
sektoriaus atstovus. Skatinant tarpžinybinį bendradarbiavimą vietos lygmeniu įgyvendinti 6 bendri
su kitomis institucijomis projektai (renginiai) (pristatomos įvairių institucijų veiklos,
įgyvendinamos funkcijos). Skatinant pilietiškumą organizuotos 2 jaunimo akcijos, pirmosios stalo
žaidimų žaidynės, Šeimų bėgimo šventė ir kt. priemonės valstybinėms šventėms (datoms)
paminėti (dalyvavo 6 jaunimo organizacijos ir neformalios jaunimo grupės; metų pabaigoje renginys, pilietiškumo sampratai, vaidmeniui aptarti, pasidalinimui įspūdžiais ir patirtimi);
prisijungta prie Prezidentės iniciatyvos „Už saugią Lietuvą“ ir organizuotas renginys „Pasveikink
jūrą Palangoje“.
Koordinuotas Palangos kultūros ir jaunimo centro darbas su jaunimu; vykstant
renginiams Palangos koncertų salėje koordinuota savanorių veikla, tokiu būdu užtikrinant
renginio dalyvių aptarnavimą ir didinant savanorių kompetencijas.
Be to, kas ketvirtį rinkosi Savivaldybės jaunimo reikalų taryba; konkurso būdu iš
dalies finansuota 10 (2015 m. – 11) Jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų (8,7 tūkst. Eur); įkurta
jaunimo erdvė BĮ Palangos kultūros ir jaunimo centre (konferencijų salė), kuriama – Vytauto g.
110.
XI. VALSTYBINIŲ (VALSTYBĖS PERDUOTŲ SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJŲ
VYKDYMAS
Civilinės metrikacijos skyriaus 2 valstybės tarnautojai (nuo 2016-05-01 – 1) ir 1
darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, registravo civilinės būklės aktus, tvarkė įstatymuose
priskirtus registrus ir teikė duomenis valstybės registrams, tvarkė gyvenamosios vietos
deklaravimo duomenis ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenis, organizavo
valstybės rinkliavos už civilinės metrikacijos įstaigų teikiamas paslaugas surinkimą, išdavė leidimus
laidoti Palangos miesto kapinėse, kolumbariume.
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2016 m. įregistruoti 180 gimimo (2015 m. – 187; 2014 m. – 154 ), 225 mirties
(2015 m. – 232; 2014 m. – 225; ), 293 santuokos (2015 m. – 252; 2014 m. – 260), 56 santuokos
nutraukimo įrašai (2015 m. – 65; 2014 m. – 55), 183 civilinės būklės aktų papildymo, pakeitimo
ar ištaisymo įrašai (2015 m. – 194; 2014 m. – 188), t. y. 2016 m., palyginus su 2015 m., civilinės
būklės aktų įrašų sudaryta apie 1 proc. daugiau. Į apskaitą įtraukti 47 užsienio valstybėse gimusių
kūdikių įrašai (2015 m. – 53; 2014 m. – 50), išduota 14 pažymų apie Palangos gyventojų šeiminę
padėtį santuokai užsienio valstybėje registruoti (2015 m. – 15; 2014 m. – 28), įregistruotos 42
santuokos jaunavedžių pasirinktose vietose (2015 m. – 36; 2014 m. – 51). 103 poros, padavusios
prašymus įregistruoti santuoką, buvo deklaravusios gyvenamąją vietą ne Palangos mieste (iš
Klaipėdos m. – 26 poros, Vilniaus m. – 15, Kretingos raj. – 13). 2016 m. išduoti 988 įvairūs
liudijimai (2015 m. – 1 004; 2014 m. – 1 002), 108 civilinės būklės aktų įrašų kopijos ar pažymos
(2015 m. – 103; 2014 m. – 139), 226 leidimai (2015 m. – 210; 2014 m. – 198) laidoti Palangos ir
Šventosios civilinėse kapinėse, iš jų 13 – Palangos kolumbariume. Metrikacijos elektronine
paslaugų informacine sistema (MEPIS) naudojosi ir prašymus pateikė 39 interesantai (2015 m. –
17; 2014 m. – 10); už skyriaus teikiamas mokamas paslaugas surinkta 8,3 tūkst. Eur valstybės
rinkliavos (2015 m. – 8; 2014 m. – 9).
2016 m. priimta 2 071 gyvenamosios vietos apskaitos deklaracija (2015 m. – 1 747;
2014 m. – 1 899), iš jų 1 723 atvykimo (2015 m. – 1 493; 2014 m. – 1 364), 348 išvykimo
(2015 m. – 254; 2014 m. – 244); priimtas 91 sprendimas dėl deklaravimo duomenų panaikinimo
(2015 m. – 57; 2014 m. – 79); į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, pasikeitus
Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymui, įtraukti tik 2 asmenys (2015 m.
– 187; 2014 m. – 212); išduotos 2 026 įvairios gyvenamosios vietos duomenis žyminčios pažymos
(2015 m. – 1 861; 2014 m. – 2 165). 2016-12-31 gyvenamąją vietą Palangos mieste buvo
deklaravę 17 121 asmenų (2015-12-31 – 16 971, padaugėjo 0,88 proc.), gyvenamosios vietos
neturinčių asmenų – 704 (2015 m. – 948; 2014 m. – 910). Skyriuje apsilankė apie 7 500
interesantų (2015 m. – 7000).
Vykdant įstatymais priskirtų registrų tvarkymo ir duomenų teikimo valstybės
registrams funkciją tvarkyta valstybinio gyventojų registro duomenų bazė, įgyvendintos nuo
2017-01-01 įsigaliojusio naujo Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymo
nuostatos dėl civilinės būklės faktų registravimo supaprastinimo (atsisakyta civilinės būklės aktų
įrašų registravimo liudijimų, pasikeitė civilinės būklės aktų registravimo tvarka), sudarytos
galimybės asmenims visus civilinės būklės aktų pasikeitimus registruoti elektroniniu būdu.
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 rengdamas pasitarimus, duodamas pavedimus,
leisdamas įsakymus ir kontroliuodamas jų įgyvendinimą.
Bendrasis skyrius, kuriame dirbo 6 valstybės tarnautojai ir 11 darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis, be vidaus administravimo vykdė ir 4 valstybines (valstybės perduotas
savivaldybėms) funkcijas (valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės, savivaldybėms
pagal teisės aktus priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo, mobilizacijos ir priimančios šalies
paramos įgyvendinimo bei civilinės saugos organizavimo).
2016 m. Administracijos direktorius savo kompetencijos klausimais pasirašė 2 442
(2015 m. – 2 409) įsakymus, iš jų veiklos klausimais – 1 607 (2015 m. – 1 549), kadrų – 149
(2015 m. – 121), atostogų, komandiruočių – 686 (2015 m. – 739), priėmė 101 interesantą
(2015 m. – 99), sudarytos 687 įvairios sutartys (2015 m. – 808).
Naudojantis kompiuterizuota dokumentų valdymo sistema KONTORA užregistruoti
31 690 dokumentų (2015 m. – 32579), iš jų gauti raštai – 17 984 (2015 m. – 18182), piliečių
prašymai – 2 353 (2015 m. – 2426), siunčiami raštai – 11 353 (2015 m. – 11 971). Dokumentų
apyvartos kontrolę užtikrino ,,vieno langelio“ viešojo administravimo principu pagal darbo sutartį
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dirbantys 4 Bendrojo skyriaus darbuotojai. Kas savaitę buvo sudaromas neatsakytų ir negrąžintų
raštų bei neatsakytų prašymų kontrolinis sąrašas, vieną kartą per mėnesį Administracijos
direktoriui teikiamos vardinės neatsakytų raštų suvestinės.
2016 m. skirtas laikas gyventojų, kurie kėlė individualius ir aktualius visai
bendruomenei klausimus, priėmimui. 101 gyventojų prašymas, išsakytas gyventojų priėmimo
metu, buvo nukreiptas Administracijos skyriams vykdyti. Interesantai kreipėsi architektūros ir
teritorijų planavimo, statybos, įvairios veiklos vykdymo ir prekybos vasaros sezono metu,
renovacijos, miesto erdvių užstatymo ir kitais asmeninio pobūdžio klausimais. Trečdalis
interesantų problemų išspręsta ir aptarta priėmimo metu.
2016 m. nustatytas interesantų priėmimo ir aptarnavimo laikas, sudarytas priėmimo
grafikas, kuris paskelbtas 2 miesto laikraščiuose ir Savivaldybės interneto svetainėje
www.palanga.lt/Gyventojui/Interesantų priėmimo laikas. Administracijos skyrių tarnautojai tam
tikslui įrengtose patalpose 2016 m. priėmė 1 116 interesantų, iš jų Architektūros ir urbanistikos
skyriaus – 625, Juridinis ir personalo skyriaus – 247; Statybos skyriaus – 173; Ūkio ir turto
skyriaus – 68. Be to, į Socialinės rūpybos skyriaus tarnautojus žodžiu ir raštu kreipėsi 10 433
interesantai socialinių, piniginių, šalpos išmokų, socialinės paramos, vienkartinių pašalpų,
specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir kitais klausimais; gyventojams aktuali informacija
skelbiama vietos spaudoje (2 miesto laikraščiuose).
Organizuoti bei techniškai ir ūkiškai aptarnauti Tarybos (13 posėdžių), jos komitetų
posėdžiai (87 posėdžiai), komisijos, darbo grupės bei kiti renginiai. Administracija parengė ir
pateikė svarstyti Tarybai 308 (2015 m. – 391) sprendimų projektus, komisijos – 13 (iš viso
pateikta svarstyti (įregistruota) – 324, priimta – 309).
Naudojant Tarybos posėdžių salės posėdžių įgarsinimo ir įrašymo į kompiuterines
laikmenas sistemą, įrašyti visi 2016 m. įvykę posėdžiai, įrašai pateikiami Savivaldybės
kompiuteriniame tinkle. Tarybos posėdžių medžiaga skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje
http://taryba.palanga.lt/Tarybos sprendimų projektai.
Užtikrinant viešumą ir skaidrumą Savivaldybės interneto svetainėje skelbti Tarybos
narių kontaktai, Tarybos ir jos komitetų posėdžių darbotvarkės, Tarybos sprendimų projektai,
priimti Tarybos sprendimai, Mero potvarkiai ir Administracijos direktoriaus įsakymai veiklos
klausimais, privaloma informacija, pvz., apie vidutinį darbo užmokestį, viešuosius pirkimus,
įgyvendinant Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo nuostatas skyriaus
,,Veikla“ srityje ,,Administracinės naštos mažinimas“ – administracinės naštos mažinimo priemonių
vykdymo vertinimo ataskaitos; vykdytos Palangos miesto savivaldybės kovos su korupcija 2015–
2017 m. programos įgyvendinimo plane numatytos priemonės; 53 Tarybos sprendimai (2015 m. –
54) ir 27 Direktoriaus įsakymai (2015 m. – 10) pateikti Teisės aktų registrui. Administracijos
pirmo aukšto hole, informacinėje zonoje, įrengtas ekranas su turinio valdymu, Mero ir
Administracijos direktoriaus posėdžių kabinetuose sumontuoti ekranai su mini kompiuteriais ir
mikrofonais.
Gerinant Administracijos darbuotojų darbo sąlygas nupirkti baldai (darbo vietos 10
skyrių, 21,7 tūkst. Eur), sumontuota plastikinė pertvara Architektūros ir teritorijų planavimo
skyriuje, sumontavus plastikines pertvaras Bendrojo ir Socialinės rūpybos skyriams įrengti du
papildomi darbo kabinetai, archyvo patalpose įrengta oro kondicionavimo sistema. Nupirktas 1
multifunkcinis įrenginys Bendrajam skyriui, 1 skeneris dokumentų skenavimui registruojant į
kompiuterizuotų dokumentų valdymo sistemą ,,Kontora“ direktoriaus sekretoriaus darbo vietoje,
Administracijoje naudojamai kompiuterizuotų dokumentų valdymo sistemai ,,Kontora“ ir Tarybos
ir Administracijos priimamų teisės aktų aktualizavimo, sutvarkymo ir asmens duomenų
nuasmeninimo bei paskelbimo interneto svetainės dokumentų paieškos sistemai – palaikymo
paslaugos; atnaujinamos Socialinės rūpybos, Biudžeto, Ekonominės plėtros skyrių, Buhalterijos ir
programos „Parama“, „BiudžetasVS“, ,,MASIS“, „QPR“; parengta ir priregistruota prie
kompiuterinio tinklo 16 personalinių kompiuterių (7 – Viešosios tvarkos skyriui, 2 – Socialinės
rūpybos skyriui, 2 – Biudžeto skyriui, 2 – Viešųjų pirkimų skyriui, 2 – Statybos skyriui, 1 –
Ekonominės plėtros skyriui). Be to, registruojami nauji ir nuolat administruojami elektroninio
pašto vartotojai, diegiami pakeitimai nemokamai elektroninio pašto stočiai ,,Zimbra“; nuolat
atliekami kompiuterinės technikos priežiūros darbai bei garantinis ir pogarantinis remontas
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(Savivaldybėje yra 132 kompiuteriai, 17 tarnybinių stočių ir 6 e. demokratijos projekto tarnybinės
stotys Tarybos posėdžiams aptarnauti); siekiant užtikrinti gyventojų aptarnavimo kokybę bei
spartesnį programinės įrangos darbą, kiekvienos dienos vakare kuriamas tarnybinių stočių
kompiuterinių duomenų archyvas.
Administruojamas kompiuterizuotas ryšys per optinio kabelio skaidulas su
nutolusiomis kompiuterinėmis darbo vietomis Civilinės metrikacijos skyriuje Kęstučio g. 19 ir
Tarybos posėdžių salėje Gintaro g. 33A. Naujai priimtiems valstybės tarnautojams ir
darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, yra sukuriamos paskyros, suteikiančios teisę
prisijungti prie Administracijos kompiuterizuotų informacinių sistemų. Siekiant kokybiško ir
saugaus savivaldybės darbo su kompiuteriniais duomenimis būtina atnaujinti kompiuterinę ir
programinę įrangą (pradėtos viešojo pirkimo procedūros).
Pagal teisės aktų reikalavimus 2016 m. nupirkta Administracijos darbuotojų
privalomų profilaktinių sveikatos tikrinimų paslauga.
2016 m. Palangos mieste vasaros kurortinio sezono metu (nuo 2016-05-15 iki 201609-30) veikė 7 (2015 m. – 6) viešojo interneto prisijungimo vietos (Jūratės ir Kastyčio skvere,
centrinėje miesto aikštėje, skvere prie J. Žemaičio paminklo, S. Dariaus ir S. Girėno gatvėje, vaikų
žaidimų aikštelėje prie poilsio namų „Pušynas“, Šventojoje prie kultūros namų „Eldija“, Vytauto
ir Jūratės g. kampe (skvere prie Muzikinio fontano).
2016 m. patikrinta 9 įmonių (įstaigų, organizacijų) vidaus dokumentų kalba ir
raštvedyba, vidaus viešieji užrašai, valstybinės kalbos mokėjimas ir vartojimas (2015 m. – 9),
suderinti 808 Administracijos dokumentai (2015 m. – 1 486), 529 įmonių (įstaigų, organizacijų)
reklamos projektai ir viešieji užrašai (2015 m. – 333), kalbos vartojimo ir taisyklingumo
klausimais konsultuoti Savivaldybės įmonių (įstaigų, organizacijų), Administracijos struktūrinių
padalinių darbuotojai, kiti kalbos vartotojai. Savivaldybės interneto svetainėje paskelbtos 6
atmintinės kalbos vartotojams (2015 m. – 3). Patikrintos 8 įmonių (įstaigų, organizacijų) interneto
svetainės (2015 m. – 6), 2 spaudos leidiniai (2015 m. – 2).
Suderinti 16 biudžetinių įstaigų 2017 m. dokumentacijų planai, registrų sąrašai, 3
įstaigų dokumentų naikinimo aktai ir 1 įstaigos saugomų bylų apyrašai.
2015 m. tolimesniam saugojimui priimti 38 (2015 m. – 28) likviduojamų įmonių
archyviniai dokumentai, t. y. 15,50 (2015 m. – 24,67) tiesiniai metrai arba 874 (2015 m. – 1 142)
apskaitos vienetai, išduota 401 archyvinė pažyma apie darbo stažą arba draudžiamąsias pajamas
(2015 m. – 522). Teisės aktų nustatyta tvarka likviduotų įmonių dokumentų, kurių saugojimo
terminas pasibaigęs, 2016 m. nenurašyta.
Organizuojant civilinę saugą surengti 4 Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdžiai,
įvykdyta 21 Administracijos civilinės saugos 2016 m. veiklos plano priemonė; patvirtinta nauja
Savivaldybės galimų pavojų ir rizikos analizė; parengtas Prevencinių priemonių 2017–2019
metams planas; įgyvendintos civilinės saugos 8 švietimo priemonės; organizuoti gyventojų
perspėjimo ir informavimo sistemos (GPIS) techninės priežiūros darbai, 2 kartus vykdytas sirenos
įjungimas; konsultuoti ūkio subjektų darbuotojai, atsakingi už civilinę saugą, teikta metodinė
informacija, 19 klausytojų išklausė Klaipėdos APGV mokymus; organizuoti 2 val. civilinės saugos
mokymai Administracijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams; patikrinta civilinės saugos būklė
7 ūkio subjektuose; patikslintas tarpusavio pagalbos planų (sutarčių) skaičius su gretimomis
savivaldybėmis; patikslintas savivaldybių gyventojų apsaugomų Kolektyvinės apsaugos statinių
sąrašas ekstremalių situacijų metu. Patikslintas pavojingo objekto AB „Orlen Lietuva“ Būtingės
terminalo išorės avarinis planas ir Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas. Vykdytos Savivaldybės
ekstremaliųjų situacijų operacijų centro stalo pratybos „Palangos miesto savivaldybės Galimų
pavojų ir rizikos analizės vertinimas, pritaikant Palangos miesto savivaldybės ekstremaliųjų
situacijų valdymo plano numatytus veiksmus ir metodus“.
Be vidaus administravimo, Juridinio ir personalo skyriuje, kuriame dirbo 4 valstybės
tarnautojai (skyriuje įsteigtos 5 pareigybės), vykdyta ir valstybinė (valstybės perduota
savivaldybėms) funkcija (valstybės garantuotos pirminės teisinės pagalbos teikimas).
Organizuoti 48 konkursai ir atrankos dėl priėmimo į pareigas, iš jų: 6 konkursai – į
biudžetinių įstaigų direktorių pareigas, 15 – į karjeros valstybės tarnautojų (2015 m. – atitinkamai
25; 9; 9; 2014 m. – atitinkamai 42; 8 ir 12).
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Į biudžetinių įstaigų vadovų, politinio (asmeninio) pasitikėjimo, karjeros ir pakaitinių
valstybės tarnautojų pareigas, įskaitant tarnybinį kaitumą, paskirta ir priimta 13 asmenų (2015 m.
– 16), iš pareigų atleista 15 valstybės tarnautojų (2015 m. – 13), 1 – biudžetinės įstaigos vadovas
(2015 m. – 4); nutrauktos 2 darbo sutartys (2015 m. – 5), komisijose įvertinta 22 valstybės
tarnautojų tarnybinė veikla (2015 m. – 26), iš jų 22 – labai gerai (2015 m. – 23); į kitas pareigas
toje pačioje įstaigoje perkelta 16 (2015 m. – 11) valstybės tarnautojų (iš jų 1 – į laisvas pareigas
tarnybinio kaitumo būdu (2015 m. – 2), 9 – į aukštesnes pareigas po tarnybinės veiklos vertinimo
(2015 m. – 6); pagal pavedimus ištyrus 9 galimus nusižengimus skirtos 2 nuobaudos valstybės
tarnautojams (2015 m. – atitinkamai 9 ir 5), tvarkomas valstybės tarnautojų registras, išduoti 9
Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos posistemės „Savitarna“ prisijungimo kortelės
(2015 m. – 13).
Organizuoti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
mokymai. Bendras mokymų dalyvių skaičius – 159 (64 asmenys) (atitinkamai 2015 m. – 110 (54
asmenys); 2016 m. nebuvo organizuojami mokymai finansuojami ES lėšomis). Iš viso
Administracijos personalo mokymams iš Savivaldybės biudžeto panaudoti 3 296 eurai (2015 m. –
4 344). Pagal sutartis su aukštojo mokslo įstaigomis organizuota 6 studentų praktika (2015 m. –
5).
Atstovauta Savivaldybei ir Administracijai 122 bylose (2014 m. – 121; 2015 m. –
120). Minėtoms byloms surinkti įrodymai, vertinta jų reikšmė, parengti procesiniai dokumentai (4
bylos išspręstos ne Savivaldybės naudai). Įgyvendintos Savivaldybės kovos su korupcija programos
įgyvendinimo priemonių plane 2015–2017 m. numatytos priemonės.
Suteikta pirminė teisinė pagalba 391 Palangos miesto gyventojui (2015 m. – 336;
2014 m. – 349; 2013 m. – 278), iš jų 175 – civilinės teisės ir civilinio proceso klausimais, 87 –
šeimos teisės, 35 – administracinės teisės ir administracinio proceso, 35 – nuosavybės teisių
atkūrimo, 11 – žemės teisės, 7 – darbo teisės, 7 – socialinės apsaugos teisės, 6 – baudžiamosios
teisės, 3 – baudžiamojo proceso, 35 – kitais klausimais. Pareiškėjams surašyti ar padėta surašyti 79
prašymai suteikti antrinę teisinę pagalbą (2015 m. – 72, 2014 m. – 72, 2013 m. – 36), parengti 45
dokumentai, skirti valstybės ir savivaldybių institucijoms (2015 m. – 46; 2014 m. – 33; 2013 m. –
26). Apie valstybės garantuotos pirminės teisinės pagalbos galimybes informuota vietinėje
spaudoje, informacija nuolat skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje, Savivaldybės ir miesto
apylinkės teismo skelbimų lentose, platinami lankstinukai.
Viešųjų pirkimų skyriuje dirbo 2 valstybės tarnautojai ir 1 darbuotojas, dirbantis pagal
darbo sutartį. 2016 m. surašyta 310 Viešojo pirkimo komisijos protokolų (2015 m. – 304; 2014 m.
– 364), 21 apklausos pažyma (2015 m. – 13; 2014 m. – 25), paskelbti 75 prekių, paslaugų ir darbų
viešieji pirkimai (2015 m. – 47; 2014 m. – 69), iš jų 64 – elektroniniai pirkimai (2015 m. – 35;
2014 m. – 53); 18 pirkimų procedūros buvo nutrauktos (iki nustatyto termino nepateiktas nė
vienas pasiūlymas; pasiūlymas atmestas kaip neatitinkantis konkurso sąlygose nustatytų minimalių
kvalifikacinių reikalavimų; pasiūlytos per didelės, nepriimtinos kainos). Bendra 2016 m. pasirašytų
sutarčių vertė – 7 779 307,86 Eur, įskaitant PVM, iš jų supaprastintų pirkimų pagal Viešųjų
pirkimų įstatymo 91 straipsnio reikalavimus – 10 587,50 Eur, įskaitant PVM. 2016 m. pasirašytos
4 sutartys, kurių vertės didesnės nei 400 tūkst. Eur, įskaitant PVM (Žmonių gelbėjimo vandenyje
Palangos paplūdimiuose 2016–2018 m. paslaugos pirkimas; Palangos lopšelio-darželio ,,Žilvinas“
pastato, esančio Sodų g. 63, Palangoje, atnaujinimo (modernizavimo) projektavimo, projekto
vykdymo priežiūros ir rangos darbų pirkimas; Grafų Tiškevičių alėjos (nuo Vytauto g. iki Kęstučio
g.) su skveru ir fontanu Palangoje statybos darbų pirkimas; Palangos miesto baseino su
sveikatingumo centru Kretingos g. 23, Palangoje statybos techninio projekto parengimo, projekto
vykdymo priežiūros paslaugų ir rangos darbų pirkimas). Atliktos visos pirkimų viešinimo
procedūros.
Buhalterijoje dirbo 2 valstybės tarnautojai ir 5 darbuotojai, dirbantys pagal darbo
sutartis. Buhalterinė apskaita tvarkoma naudojantis Biudžetas VS sistema, sudarančia galimybes
apskaitą tvarkyti pagal programas, finansavimo šaltinius ir funkcinę klasifikaciją vadovaujantis
Administracijos direktoriaus patvirtintu apskaitos vadovu, formuoti būtinas finansines ataskaitas ir
metinius finansinių ataskaitų rinkinius. Apskaitoma daugiau kaip du trečdaliai Savivaldybės 2016–
2018 m. strateginiame veiklos plane numatytų 11 programų Savivaldybės ir valstybės biudžetų bei
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kitų šaltinių lėšų, tvarkyta 5 projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos lėšų ir valstybės lėšų,
apskaita.
2016 m. Administracija kaip paramos gavėja gavo 48,965 tūkst. Eur miesto
infrastruktūrai gerinti (pagal tikslinę paramą panaudota 10,0 tūkst. EUR paramos lėšų parkui pagal
lietuvių liaudies pasakų motyvus).
Administracijos darbui organizuoti 2016 m. buvo numatyta 1 541,4 tūkst. Eur
Savivaldybės biudžeto ir 132,8 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų. Asignavimai naudoti taupiai,
nustatytais terminais perskirstyti tarp straipsnių ir ketvirčių.
Centralizuotame vidaus audito skyriuje dirbo 2 valstybės tarnautojai. Siekiant padėti
įgyvendinti Administracijos, jai pavaldžių ir (ar) valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų
veiklos tikslus 2016 m. buvo atlikti 6 vidaus auditai, iš kurių 2 – administracinės naštos mažinimo
priemonių vykdymo vertinimo (2015 m. II pusm., 2016 m. I pusm.) Administracijoje, 3 – viešųjų
pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės vertinimo biudžetinėse įstaigose (2 švietimo, 1
socialinių paslaugų), 1 – teminis Savivaldybės biudžetinėse įstaigose. Įvertinus audituotų subjektų
vykdomą veiklą, teisės aktų reikalavimų vykdant veiklą, panaudojant Savivaldybės turtą laikymąsi,
vidaus kontrolės funkcionavimą bei rizikos, iš jų ir korupcijos, valdymą, įstaigų valdymo procesų
atskirose srityse tinkamumą ir veiksmingumą, strateginių, veiklos planų vykdymą, Savivaldybės
turto panaudojimą
ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriais, pateikta 51
rekomendacija, įgyvendintos, įskaitant ir pateiktas 2014 m., 49 rekomendacijos, 1 rekomendacija
dėl priimto alternatyvaus sprendimo neteko aktualumo (43 rekomendacijų įgyvendinimas tęsiamas
nesuėjus įgyvendinimo terminui arba dėl įvairių aplinkybių, pvz., darbuotojų kaita, vadovo liga,
užtrukus jų įgyvendinimo procesui), vidaus kontrolės stiprinimo ir rizikų valdymo klausimais ne
vidaus auditų metu suteikta 30 konsultacijų. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos administracinės
naštos mažinimo įstatymo nuostatas atliktų administracinės naštos mažinimo priemonių, įtrauktų į
Savivaldybės strateginį veiklos planą, vykdymo vertinimų ataskaitos paskelbtos Savivaldybės
interneto svetainėje www.palanga.lt.
XIII. ŠVENTOSIOS SENIŪNIJOS VEIKLA
Šventosios seniūnijoje 2016 m. dirbo 2 valstybės tarnautojai. Seniūnija kaip
Administracijos filialas vykdė Šventosios seniūnijos programą bei 1 valstybinę (valstybės perduotą
savivaldybėms) funkciją – melioracijos įrenginių priežiūrą ir atnaujinimą.
Vykdant Šventosios seniūnijos 2016 m. programą, buvo tvarkomos visuomeninio
naudojimo teritorijos atliekant gatvių, šaligatvių, žvyro dangų, medinių takų į paplūdimius,
viešųjų tualetų, paplūdimių, želdynų, kelio ženklų tvarkymą ir priežiūrą bei atliekų ir šiukšlių
išvežimą (387 tūkst. Eur); remontuota dalis Šventosios g. šaligatvių ir dalis Mokyklos g. vakarinės
pusės šaligatvio (46 299,99 tūkst. Eur); tęsiamas Jūros g. rekonstravimas (545,12 tūkst. Eur);
įrengta 145 m2 medinių takų(4,209 tūkst. Eur).
Siekiant gerinti tvarkingos aplinkos įvaizdį seniūnijoje padedant Viešosios tvarkos
skyriui Šventosios seniūnijos teritorijoje buvo vykdomas prevencinis darbas dėl privačių teritorijų
nepriežiūros, triukšmo prevencijos; perspėti ir nubausti savininkai dėl reklamos ir prekybos
viešose vietose padarytų pažeidimų. Opiausios seniūnijos problemos – namelių be teisinės
registracijos savininkų neteisėtas naudojimasis valstybine žeme, statybos darbai be tokiems
darbams reikalingų dokumentų, valstybinės žemės naudotojo mokesčio mokėjimo ir valstybinės
žemės nuomos sutarčių sudarymo. Dėl lėšų stygiaus išlieka gatvių su žvyro danga atnaujinimo ir
priežiūros problema, apsunkintas įvažiuojamų gatvių į naujai suformuotas sklypų teritorijas,
suprojektuotų gatvių stygius, šaligatvių ir apšvietimo atnaujinimo, stacionarių viešųjų tualetų ir
kt. problemos.
Organizuojant valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos įrenginių priežiūrą ir
atnaujinimą 2016 m. kaip ir 2012–2015 m. lėšų atnaujinimui negauta. 2016 m. išduotos 26
techninės sąlygos (1 – melioracijos įrenginiams pertvarkyti; 7 – detaliesiems planams parengti; 4 –
sklypų formavimo pertvarkymo planams parengti; 11 – pastatams projektuoti; 4 vnt. –
specialiesiems planams parengti); pateikti duomenys 21 toponuotraukai parengti; suteiktos 78
konsultacijos elektroniniu paštu; surašyti 2 melioracijos įrenginių techninės būklės nustatymo
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apžiūros aktai; atlikta viena melioracijos įrenginių techninės būklės įvertinimo ekspertizė; derinti
techniniai statybos projektai informacinėje sistemoje „Infostatyba“. Melioracijos polderių
eksploatacijai ir polderių griovių priežiūrai gauta ir panaudota valstybės biudžeto dotacija –
61 tūkst. Eur (1 119 ha).
Sudarytos galimybės Socialinės rūpybos skyriaus specialistams seniūnijos patalpose
priiminėti Šventosios gyventojus socialiniais klausimais ir teikti informaciją bei paslaugas (1 kartą
per savaitę).
Dalyvauta Palangos kultūros ir jaunimo centro surengtose Joninių, Žvejų, Jūros ir
Baltų vienybės šventėse Šventosios centre prie bibliotekos, Šventosios uosto teritorijoje, prie
seniūnijos eglutės vyko kalėdiniai renginiai. Seniūnija kartu su Viešosios tvarkos skyriumi
dalyvavo reiduose su policija dėl triukšmo prevencijos.
Šventosios seniūnijoje bendruomenei atstovauja trys seniūnaičiai. Susitikimai su
Šventosios bendruomenės atstovais vyksta reguliariai, ne rečiau kaip du kartus per ketvirtį.
2016 m. pabaigoje seniūnijos darbuotojai dalyvavo organizuojant bei vykdant Būtingės,
Šventosios bei Monciškių seniūnaitijų seniūnaičių rinkimus.
Siekiant spręsti socialines, ekonomines, užimtumo ir kitas problemas kartu su vietos
verslo ir bendruomenės atstovais seniūnija dalyvauja asociacijoje „Šventosios seniūnijos,
Nemirsetos bei Kunigiškių seniūnaitijų vietos veiklos grupė“. Veiklos grupė pasinaudodama
bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (BIVP) modeliu, teisės aktų nustatyta tvarka parengė
vietos plėtros strategiją. Šios strategijos pagrindu 2016 m. buvo siekiama kartu su kitomis Lietuvos
vietos veiklos grupėm gauti finansavimą strategijoje numatytai veiklai vykdyti.
Šventosios seniūnijos informacija viešinama seniūnijos stenduose (3 vnt.), seniūnijos
bendruomenės interneto svetainėje http://sventosiosbendruomene.lt/.
XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Vadovaujantis Savivaldybės misija – vystyti aktyvaus poilsio Baltijos pajūrio kurortą,
kurti geras gyvenimo, darbo ir poilsio sąlygas Palangos miesto gyventojams ir svečiams, siekiant
2017 m. tinkamai ir kokybiškai įgyvendinti visas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu
ir kitais teisės aktais Savivaldybei priskirtas savarankiškąsias (Konstitucijoje ir įstatymuose
nustatytas (priskirtas) ir valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas kiekvienam
Administracijos valstybės tarnautojui nustatyti pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys) ir
rezultatų vertinimo rodikliai, kas ketvirtį vykdoma jų įgyvendinimo stebėsena, metų pabaigoje –
tarnybinės veiklos vertinimas, pradėtos įgyvendinti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių
įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo nuostatos.
_______________________

