PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS, MERO IR
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ
2018 m. balandžio 26 d. Nr. T2-84
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 2017 m. veiklos ataskaitai.
2. Palangos miesto savivaldybės mero 2017 m. veiklos ataskaitai.
3. Palangos savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. veiklos ataskaitai.

Meras

Šarūnas Vaitkus

BALSAVIMO REZULTATAI:
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PRITARTA
Palangos miesto savivaldybės tarybos
2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-84
1 punktu

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 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.
2017 metais 8-ojo šaukimo Taryboje dirbo 5 (penkių) politinių partijų atstovai. 8-ojo
šaukimo Tarybos sudėtis pagal politinių partijų turimų mandatų skaičių 2017 m.:
- Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (14 mandatų): Vaidotas
Bacevičius, Arvydas Dočkus, Donatas Elijošius, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Ilona Pociuvienė,
Antanas Sebeckas, Saulius Simė, Mindaugas Skritulskas, Vaidas Šimaitis, Bronius Vaitkus,
Šarūnas Vaitkus, Gediminas Valinevičius, Dainius Želvys, Julius Tomas Žulkus.
- Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis (2 mandatai): Sondra Kulikauskienė,
Eugenijus Simutis.
- Lietuvos socialdemokratų partija (2 mandatai, nuo 2017 m. rugsėjo – 1 mandatas):
Elena Kuznecova (iki 2017 m. rugsėjo mėn.), 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.
- Nepartinė (1 mandatas nuo 2017 m. rugsėjo mėn.): Elena Kuznecova.
2017 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 2017 m. nebuvo
sudarytų frakcijų ar kitų tarybos narių grupių.
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II. TARYBOS POSĖDŽIAI
2017 m. buvo sušaukta ir įvyko 12 (dvylika) 8-ojo šaukimo Tarybos posėdžių (2017
m. sausio 31 d., vasario 21 d., kovo 30 d., balandžio 27 d., gegužės 31 d., birželio 22 d., liepos 27
d., rugsėjo 7 d., rugsėjo 28 d., lapkričio 2 d., lapkričio 30 d., gruodžio 21 d.), kuriuose buvo
apsvarstyti 281 (du šimtai aštuoniasdešimt vienas) sprendimo projektas, priimti 271 (du šimtai
septyniasdešimt vienas) sprendimas. 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

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

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

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

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

5 (penki) Tarybos nariai nepraleido nė vieno posėdžio, o nurodę pateisinamą
nedalyvavimo priežastį po 1 posėdį praleido 7 (septyni) Tarybos nariai, po 2 posėdžius praleido 4
(keturi) Tarybos nariai, 3 posėdžius praleido 1 (vienas) Tarybos narys ir 4 (keturi) Tarybos nariai
praleido 4 posėdžius.
III. TARYBOS KOMITETAI IR KOMISIJOS
Tarybos nariai savo įgaliojimus vykdo svarstydami ir spręsdami klausimus Tarybos,
komitetų bei komisijų posėdžiuose, frakcijų ir darbo grupių pasitarimuose.
2017 m. Tarybos nariai dalyvavo 5 Tarybos sudarytų komitetų (žr. paveikslą)
veikloje.
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TARYBOS KOMITETAI

ŠVIETIMO,
KULTŪROS IR
EK

STATYBOS IR
MIESTO ŪKIO

SPORTO

TURIZMO, SVEIKATOS
IR SOCIALINĖS
APSAUGOS

EKONOMIKOS IR
FINANSŲ
KONTROLĖS

Tarybos komitetų posėdžių skaičiaus 2016–2017 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
2016 m.
20
25
15
23
3
86

Posėdžių
skaičius
2017 m.
16
18
16
18
2
70

8-ojo šaukimo Tarybos Ekonomikos ir finansų komitetas 2017 m. posėdžiavo
16 kartų. Posėdžių metu buvo apsvarstyti 243 sprendimų projektai. Komiteto nariai susipažino ir
apsvarstė 8 Administracijos, piliečių, visuomeninių organizacijų bei valstybinių institucijų ir kt.
raštus.
8-ojo šaukimo Tarybos Statybos ir miesto ūkio komitetas 2017 m. posėdžiavo
18 kartų. Posėdžių metu buvo apsvarstyti 129 sprendimų projektai. Komiteto nariai svarstė 2
detaliojo plano koncepcijas, susipažino ir apsvarstė 4 piliečių, visuomeninių organizacijų,
valstybinių institucijų ir kt. raštus bei išnagrinėjo 3 teritorijų planavimo, statybų ir kitus su tuo
klausimu susijusius dokumentus.
8-ojo šaukimo Tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komitetas 2017 m.
posėdžiavo 18 kartų. Posėdžių metu buvo apsvarstyti 138 sprendimų projektai. Komiteto nariai
susipažino ir apsvarstė 8 Administracijos, piliečių, visuomeninių organizacijų bei valstybinių
institucijų ir kt. raštus.
8-ojo šaukimo Tarybos Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas
2017 m. posėdžiavo 16 kartų. Posėdžių metu buvo apsvarstyti 102 sprendimų projektai. Komiteto
nariai susipažino ir apsvarstė 4 Administracijos, piliečių, visuomeninių organizacijų bei valstybinių
institucijų ir kt. raštus.
8-ojo šaukimo Tarybos Kontrolės komitetas 2017 m. posėdžiavo 2 kartus.
Posėdžių metu buvo apsvarstyta 5 klausimai.
Dalyvavimas Tarybos komitetų posėdžiuose
1. 2017 m. įvyko 16 Ekonomikos ir finansų komiteto posėdžių.

4

8-ojo šaukimo
Įvyko
Komiteto nariai
Palangos miesto
posėdžių
savivaldybės tarybos
Mindaugas Skritulskas –
16
Ekonomikos ir
pirmininkas
finansų komitetas
Irena Galdikienė
16
(sudarytas Palangos
Elena Kuznecova
16
miesto savivaldybės
16
Rimantas Antanas Mikalkėnas
tarybos 2015 m.
Gediminas Valinevičius –
balandžio 30 d.
pavaduotojas
sprendimo Nr. T2-109
16
„Dėl komitetų
sudarymo“ 1.1
punktu)

Dalyvavo

Nedalyvavo

7

9

15
10
14
14

1
6
2
2

2. 2017 m. įvyko 18 Statybos ir miesto ūkio komiteto posėdžių.
8-ojo šaukimo
Įvyko
Komiteto nariai
Palangos miesto
posėdžių
savivaldybės tarybos
18
Vaidas Šimaitis – pirmininkas
Statybos ir miesto
18
Danas Paluckas
ūkio komitetas
18
Saulius Simė
(sudarytas Palangos
18
Dainius Želvys – pavaduotojas
miesto savivaldybės
Julius Tomas Žulkus
tarybos 2015 m.
balandžio 30 d.
sprendimo Nr. T2-109
18
„Dėl komitetų
sudarymo“ 1.2
punktu)

Dalyvavo

Nedalyvavo

18
10
12
13
13

0
8
6
5
5

3. 2017 m. įvyko 18 Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdžių.
8-ojo šaukimo
Palangos miesto
savivaldybės tarybos
Švietimo, kultūros
ir sporto komitetas
(Sudarytas Tarybos
2015 m. balandžio 30
d. sprendimo Nr. T2109 „Dėl komitetų
sudarymo“ 1.4
punktu)

Įvyko
posėdžių
18
18
18
18

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

Dalyvavo

Nedalyvavo

15
18
17
16
12

3
–
1
2
6

18

4. 2017 m. įvyko 16 Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto posėdžių.
Įvyko
8-ojo šaukimo
Komiteto nariai
posėdžių
Palangos miesto
savivaldybės tarybos
Sondra Kulikauskienė –
16
Turizmo, sveikatos
pirmininkė
ir socialinės
16
Donatas Elijošius
apsaugos komitetas
16
Vaidotas Bacevičius

Dalyvavo

Nedalyvavo

15

1

14
0

2
16

5
(Sudarytas Tarybos
2015 m. balandžio 30
d. sprendimo Nr. T2109 „Dėl komitetų
sudarymo“ 1.3
punktu)

16

Antanas Sebeckas
Eimutis Židanavičius

14
15

2
1

Dalyvavo

Nedalyvavo

2

–

1
2
2
2

1
–
–
–
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5. 2017 m. įvyko 2 Kontrolės komiteto posėdžiai.
8-ojo šaukimo
Įvyko
Komiteto nariai
Palangos miesto
posėdžių
savivaldybės tarybos
Edmundas Krasauskas –
2
Kontrolės
pirmininkas
komitetas
2
Mindaugas Skritulskas
(Sudarytas Tarybos
2
Irena Galdikienė
2015 m. rugsėjo 30 d.
2
Danas Paluckas
sprendimo Nr. T2-268
Gediminas Valinevičius
„Dėl Kontrolės
2
komiteto sudarymo“ 1
punktu)

2017 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. 2017 metais 8-ojo šaukimo
Palangos miesto savivaldybės tarybos nariai parengė šiuos sprendimų projektus:
Tarybos narys
Parengti sprendimo
Pateikti prašymai, pasiūlymai,
projektai
paklausimai, pareiškimai ir
pranešimai Merui ir
Administracijai
Vaidotas Bacevičius
Arvydas Dočkus
Donatas Elijošius
Irena Galdikienė
– Prašymas dėl greičio ribojimo
ženklų (2017-07-27, reg. Nr. (8.15.)
D5-24-T).
Edmundas Krasauskas
Dėl
Palangos
miesto savivaldybės kontrolės komiteto
2016 metų veiklos programos
patvirtinimo (2017-03-15 reg.
Nr. T1-79).
Sondra Kulikauskienė
Elena Kuznecova
- Dėl vykdomų statybų Meilės al.
26, Palangoje (2017-01-31, reg.
(8.15.) D5-4-T);
- - Dėl Žirgų g. remonto (2017-11-
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-

Antanas
- - Dėl valstybinės žemės nuomos
mokesčio lengvatos suteikimo
Ou Litrada group filialui (201701-16, reg. Nr. T1-10);
- - Dėl nekilnojamojo turto
mokesčio lengvatos suteikimo
OU Litrada Group filialui
(2017-02-13, reg. Nr. T1-54);
- - Dėl nekilnojamojo turto
mokesčio lengvatos suteikimo
K. Geco prekybos įmonei
(2017-03-15, reg. Nr. T1-78);
- Dėl
Palangos
miesto
savivaldybės tarybos, mero ir
administracijos
direktoriaus
2016 metų veiklos ataskaitų
(2017-04-19, reg. Nr. T1-122);
- - Dėl valstybinės žemės nuomos
mokesčio lengvatos suteikimo
UAB „Palangos šilumos tinklai“
(2017-11-16, reg. Nr. T1-250);
- Dėl valstybinės žemės nuomos
mokesčio lengvatos suteikimo
UAB „Palangos šilumos tinklai“
(2017-12-14, reg. Nr. T1-278).
Danas Paluckas
Ilona Pociuvienė
Antanas Sebeckas
Rimantas
Mikalkėnas

Saulius Simė
Eugenijus Simutis

-

Mindaugas Skritulskas

-

Vaidas Šimaitis

-

-

13, reg. Nr. (8.15.) D5-31-T);
- Dėl kelio tąsos nuo Karvelyno g.
21A iki Milono g. (2017-11-24, reg.
Nr. (8.15.) D5-32-T).
-

Pranešimas
dėl
„Auksinės
krivulės“ kandidatūros teikimo
(2017-09-04, reg. Nr. (8.15.) D527-T).
Dėl
projekto
sprendinių
nesilaikymo ir galimų pažeidimų
slėpimo (2017-02-13, reg. (8.15.)
D5-5-T);
- Dėl rengiamos eismo Vytauto
gatve
pertvarkos
(2017-02-24,
reg. (8.15.) D5-13-T);
- Dėl negauto atsakymo į 2017-0125 raštą (2017-03-20, reg. (8.15.)
D5-19-T).
- Paaiškinimas dėl viešųjų ir
privačių interesų derinimo (201709-05, reg. Nr. (8.15.) D5-29-T).
-
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Bronius Vaitkus
Šarūnas Vaitkus

Gediminas Valinevičius
Dainius Želvys
Eimutis Židanavičius

Dėl
Palangos
miesto
savivaldybės tarybos, mero ir
administracijos
direktoriaus
2016 metų veiklos ataskaitų
(2017-04-19, reg. Nr. T1-122).
-

-

-

- Dėl Mero Šarūno Vaitkaus
neatsakymo į paklausimo klausimus
(2017-01-31, reg. Nr. (8.15.) D5-2T);
- Dėl Mero Šarūno Vaitkaus
visuomeninių patarėjų (2017-01-31,
reg. Nr. (8.15.) D5-3-T);
- Dėl komandiruotės į seminarą
savivaldybių tarybų nariams (201702-20, reg. Nr. (8.15.) D5-11-T);
- Dėl tarpininkavimo gauti vizą
(2017-02-22, reg. Nr. (8.15.) D512-T);
- Dėl savivaldybės tarnautojų ir
darbuotojų priedų (2017-02-27, reg.
Nr. (8.15.) D5-14-T);
- Dėl įvykusių seniūnaičių rinkimų
dokumentų pateikimo (2017-02-27,
reg. Nr. (8.15.) D5-15-T);
- Dėl dokumentų kopijų pateikimo
(2017-03-06, reg. Nr. (8.15.) D516-T);
- Dėl Simpsono g. 21 detalaus plano
(2017-03-15, reg. Nr. (8.15.) D517-T);
- Dėl keleivių vežimo vietiniais
maršrutais gerinimo (2017-03-17,
reg. Nr. (8.15.) D5-18-T);
- Dėl savavališkų ženklų pastatymo
(2017-05-18, reg. Nr. (8.15.) D520-T);
- Dėl įtraukimo į delegacijos sudėtį
(2017-05-18, reg. Nr. (8.15.) D521-T);
- Dėl kelio ženklų įrengimo (201706-05, reg. Nr. (8.15.) D5-22-T);
- Dėl Tiškevičiaus alėjos remonto
(2017-06-22, reg. Nr. (8.15.) D523-T);
Dėl
Vyganto
Rekašiaus
vadovavivimo savivaldybės VšĮ
(2017-07-27, reg. Nr. (8.15.) D525-T);
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-

- Dėl ekstremalaus sporto festivalio
„Katilas“ (2017-07-27, reg. Nr.
(8.15.) D5-26-T);
Dėl
Sosnovskio
barščių
išnaikinimo
Palangos
m.
savivaldybėje (2017-09-12, reg. Nr.
(8.15.) D5-30-T).

2017 m. priimtų Tarybos sprendimų apžvalga. 2017 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
Savivaldybės
konsoliduotųjų
ataskaitų rinkinio
tvirtinimas
-

Mokesčių
lengvatų teikimas
-

-

2017 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T2-18 taryba patvirtino Palangos
miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos
miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T2151 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento
patvirtinimo“ 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“), naują redakciją.
2017 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T2-49 patvirtintas Palangos
miesto savivaldybės 2017 metų biudžetas. Numatytos biudžeto pajamos
– 19874,5 tūkst. eurų, biudžeto asignavimus – 21847,5 tūkst. eurų.
2017 m. miesto biudžetas tikslintas 8 kartus (tarybos sprendimais 201703-30 Nr. T2-89, 2017-04-27 Nr. T2-107, 2017-07-27 Nr. T2-176,
2017-09-07 Nr. T2-211, 2017-09-28 Nr. T2-218, 2017-11-02 Nr. T2237, 2017-11-30 Nr. T2-244 ir 2017-12-21 Nr. T2-269).
Taryba 2017 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. T2-165 patvirtino 2016
m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, 2017 m. liepos 27 d. sprendimu
Nr. T2-178 – Palangos miesto savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinį bei Palangos miesto savivaldybės biudžetinių
įstaigų 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinius.
2017 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T2-177 pakeistos Mokesčių
lengvatų teikimo taisyklės, patvirtintos Palangos miesto savivaldybės
tarybos 2011 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T2-221 1 punktu.
Tarybos sprendimais 2017 m. suteiktos mokesčių lengvatos:
Tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T2-268 UAB „Pajūrio
gabija“ atidėtas 2017 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio
sumokėjimo terminas iki 2018 m. birželio 30 d. (apskaičiuota mokesčio
suma – 5952 eurai).
Tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T2-243 suteikta 2017
metų valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvata UAB „Palangos
šilumos tinklai“ (iš viso – 17234,54 euro).
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:
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Savivaldybės
įmonių ir įstaigų
vadovų veiklos
ataskaitų
tvirtinimas
Biudžetinių
įstaigų vadovų
skyrimas į
pareigas ir
atleidimas iš jų
Sprendimai dėl
Savivaldybei
nuosavybės teise
priklausančio
turto

Sprendimu Nr. T2-19 Savivaldybės taryba suteikė 100 proc. (iš viso –
10650,49 eurų) 2016 m. žemės nuomos mokesčio lengvatą OU Litrada
Group filialui.
Sprendimu Nr. T2-50 suteikta 2016 m. nekilnojamojo turto mokesčio
lengvata OU Litrada Group filialui (iš viso 6085 eurų).
Sprendimu Nr. T2-90 2016 metų nekilnojamojo turto mokesčio
lengvata suteikta K. Geco prekybos įmonei (iš viso 10685 eurai).

-

Savivaldybės taryba 2017 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.

-

2017 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T2-138 iš einamų pareigų atleista
Palangos lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktorė Biruta Mazrimienė.
2017 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. T2-158 iš einamų pareigų
atleistas Palangos sporto centro direktorius Romaldas Kazlauskas.

-

-

Savivaldybės taryba 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T2-67
patvirtino Palangos miesto savivaldybės administracijos 2016 metų
finansų kontrolės būklės ataskaitą.
2017 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T2-48 pritarta Palangos miesto
savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitai.
2017 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T2-178 patvirtinti Palangos miesto
savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai ir
biudžetinių įstaigų finansinių ataskaitų rinkiniai.
2017 m. lapkričio 2 d. sprendimu Nr. T2-240 Palangos miesto
savivaldybės taryba apsisprendė derinti uždarosios akcinės bendrovės
„Palangos šilumos tinklai“ investicijas – 2769324,00 Eur be PVM, iš jų
investiciniams projektams „Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų
modernizavimas UAB „Palangos šilumos tinklai“ I etapas“ (2393883,00
Eur be PVM) bei „Centralizuoto šilumos tiekimo sistemų Palangoje
apjungimas“ (375441,00 Eur be PVM). Taryba pritarė bendrovės
vadovo sprendimui, kad UAB „Palangos šilumos tinklai“ skolintųsi
1603000,00 Eur be PVM prisidėjimui prie investicinių projektų
įgyvendinimo, iš jų: „Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų
modernizavimas UAB „Palangos šilumos tinklai“ I etapas“ –
1370000,00 Eur be PVM, „Centralizuoto šilumos tiekimo sistemų
Palangoje apjungimas“ – 233000,00 Eur be PVM.
2017 m. buvo apsispręsta didinti Savivaldybės įmonių
įstatinį kapitalą:
2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T2-87 Palangos miesto savivaldybės
taryba apsisprendė perduoti Palangos miesto savivaldybei nuosavybės
teise priklausantį finansinį turtą (pinigus) – 100 000,00 eurų (šimtą
tūkstančių eurų), kaip papildomą savivaldybės įnašą uždarajai akcinei
bendrovei ,,Palangos renginiai“ įstatiniam kapitalui didinti iš 2017–
2019 metų Palangos miesto savivaldybės strateginio veiklos plano Ūkio
ir turto programos (Nr. 2) 4.1.3.7 priemonėje „Finansinio turto
įsigijimas“ numatytų savivaldybės biudžeto lėšų. Palangos miesto
savivaldybės administracijos direktoriui, Palangos miesto savivaldybei
nuosavybės teise priklausančių uždarosios akcinės bendrovės ,,Palangos
renginiai“ akcijų valdytojui, pavesta balsuoti šios bendrovės
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visuotiniame akcininkų susirinkime už įstatinio kapitalo padidinimą
100 000,00 eurų papildomu įnašu, papildomai išleidžiant 4000 vienetų
paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekviena – 25,00 eurų (dvidešimt
penki eurai) nominalios vertės, nustatant, kad akcijų emisijos kaina lygi
jų nominaliai vertei. Visos išleistos naujos akcijos perduodamos
Palangos miesto savivaldybei.
2017 m. Savivaldybės taryba sprendė klausimus dėl
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti ir
disponuoti panaudos, patikėjimo teise:
Sprendimu Nr. T2-187 Palangos moksleivių klubui perduota iki kol bus
priimtas sprendimas dėl tolimesnio turto panaudojimo, bet ne ilgiau
kaip dešimčiai metų, Palangos švietimo pagalbos tarnybai laikinai
neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį Palangos miesto
savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir Palangos moksleivių
klubo patikėjimo teise valdomo pastato, esančio Vasario 16-osios g. 6,
Palangoje, patalpa.
Sprendimu Nr. T2-152 UAB „Palangos renginiai“ iki kol bus priimtas
sprendimas dėl tolimesnio turto panaudojimo, bet ne ilgiau kaip
dešimčiai metų, perduotas Palangos miesto savivaldybei nuosavybės
teise priklausantis turtas – tradicinių amatų studijos pastatas, esantis S.
Dariaus ir S. Girėno g. 27A, Palangoje, valdyti, naudoti ir disponuoti
juo patikėjimo teise pagal turto patikėjimo sutartį savarankiškosioms
savivaldybės funkcijoms – gyventojų bendrosios kultūros ugdymui ir
etnokultūros puoselėjimui bei sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymui
ir šios veiklos skatinimui įgyvendinti.
Sprendimu Nr. T2-154 leista Palangos kultūros ir jaunimo centrui
perduoti 2017 metų vasaros sezono laikotarpiui (nuo birželio 1 d. iki
rugpjūčio 31 d.) pagal panaudos sutartį Palangos miesto savivaldybei
nuosavybės teise priklausančio ir Palangos kultūros ir jaunimo centro
patikėjimo teise valdomo pastato, esančio Šventosios g. 1, Palangoje,
patalpas Palangos turizmo informacijos centrui turizmo informacijos
skleidimo veiklai vykdyti.
2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T2-124 Palangos miesto
savivaldybės taryba leido Palangos miesto savivaldybės administracijai
perduoti pagal panaudos sutartį iki kol bus priimtas sprendimas dėl
tolimesnio turto panaudojimo, bet ne ilgiau kaip 3 metams (darbo
dienomis ir darbo valandomis), Palangos miesto savivaldybei
nuosavybės teise priklausančio ir Palangos miesto savivaldybės
administracijos patikėjimo teise valdomo pastato dalies, esančios
Gintaro g. 33A, Palangoje, patalpą, kurios plotas 14,23 kv. m, Lietuvos
pensininkų sąjungos Palangos pensininkų bendrijai „Bočiai“, jos
įstatuose nurodytai veiklai vykdyti.
Sprendimu Nr. T2-125 leista Palangos miesto savivaldybės
administracijai perduoti biudžetinei įstaigai Palangos miesto visuomenės
sveikatos biurui dešimčiai metų pagal panaudos sutartį laikinai
neatlygintinai valdyti ir naudotis Palangos miesto savivaldybei
nuosavybės teise priklausančio ir Palangos miesto savivaldybės
administracijos patikėjimo teise valdomo pastato dalies, esančios
Gintaro g. 33A, Palangoje, patalpas, kurių bendras plotas 55,54 kv. m,
įstaigos nuostatuose nurodytoms veikloms vykdyti.
Atsižvelgdama į Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų centro 2017
m. spalio 23 d. raštą, Palangos miesto savivaldybės taryba 2017 m.
lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T2-249 leido Palangos miesto
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savivaldybės administracijai perduoti pagal panaudos sutartį iki kol bus
priimtas sprendimas dėl tolimesnio turto panaudojimo, bet ne ilgiau
kaip 10 metų, Palangos miesto savivaldybei nuosavybės teise
priklausančio ir Palangos miesto savivaldybės administracijos patikėjimo
teise valdomo pastato dalies, esančios Gintaro g. 33A, Palangoje,
patalpą, kurios plotas 8,64 kv. m, biudžetinei įstaigai Klaipėdos
apskrities gestų kalbos vertėjų centrui, jo nuostatuose nurodytai veiklai
vykdyti.
Sprendimu Nr. T2-7 UAB „Palangos vandenys“ patikėjimo teise
perduotas nekilnojamasis turtas – pastatas-siurblinė ir inžineriniai
statiniai – kiemo statiniai (tvora, kiemo aikštelė, vandens paėmėjas),
esantys Vytauto g. 11B, Palangoje. Šis turtas bendrovei perduotas iki
kol bus priimtas sprendimas dėl tolimesnio turto panaudojimo, bet ne
ilgiau kaip dvidešimčiai metų, valdyti, naudoti ir disponuoti juo
patikėjimo teise pagal turto patikėjimo sutartį savarankiškajai
savivaldybės funkcijai – sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymui ir
šios veiklos skatinimui, įgyvendinti.
Sprendimu Nr. T2-10 biudžetinei įstaigai Palangos sporto centrui
patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti perduotas Palangos
miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ilgalaikis materialusis
turtas, esantis Sporto g. 3, Palangoje, kurio bendra įsigijimo vertė
658988,64 Eur: inžinerinis statinys (tvora) ir vandentiekio bei nuotekų
šalinimo tinklai, kurių bendra įsigijimo vertė – 94974,19 Eur, bei
bėgimo tako kapitalinio remonto darbai ir padidinta šio inžinerinio
statinio balansinė vertė atliktų darbų verte – 564014,45 Eur.
Sprendimu Nr. T2-239 Palangos miesto savivaldybės taryba perdavė
UAB „Palangos šilumos tinklai“ dvidešimčiai metų Palangos miesto
savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – šilumos
tiekimo tinklus, esančius Palangos mieste, kurių bendra įsigijimo vertė
– 2 329 132,08 Eur., valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
pagal turto patikėjimo sutartį savarankiškajai savivaldybės funkcijai –
šilumos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
organizavimui įgyvendinti.
Sprendimu Nr. T2-11 VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centrui
dešimčiai metų panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir
naudotis perduotas Palangos miesto savivaldybei nuosavybės teise
priklausantis turtas įstaigos įstatuose nurodytoms funkcijoms vykdyti –
medicininė bei programinė įranga, kurių bendra vertė – 27425,21 euro.
Sprendimu Nr. T2-267 VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės Palangos
departamentui dešimčiai metų perduota neatlygintinai naudotis pagal
panaudos sutartį Palangos miesto savivaldybei nuosavybės teise
priklausantis ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas savarankiškajai
savivaldybės funkcijai – savivaldybių sveikatinimo priemonių
planavimui ir įgyvendinimui bei paramai savivaldybės gyventojų
sveikatos priežiūrai įgyvendinti: medicininės lovos, 25 vnt. (vieneto
kaina – 862,05 Eur su PVM, bendra įsigijimo vertė – 21551,25 Eur su
PVM) bei poroloniniai čiužiniai, 25 vnt. (vieneto kaina – 77,1015 Eur
su PVM, bendra įsigijimo vertė – 1927,54 Eur su PVM).
Sprendimu Nr. T2-151 biudžetinei įstaigai Palangos kultūros ir jaunimo
centrui tiesioginiam darbui su jaunimu vykdyti perduotas patikėjimo
teise valdyti, naudoti ir disponuoti Palangos miesto savivaldybei
nuosavybės teise priklausantis trumpalaikis materialusis turtas, kurio
bendra įsigijimo vertė 6196,97 Eur – baldai, stalo žaidimai,
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kompiuterinė įranga, kurių bendra vertė – 2853,18 eurų.
Sprendimu Nr. T2-186 biudžetinei įstaigai Palangos kultūros ir
jaunimo centrui iki kol koncesininko atrankos konkurso būdu bus
atrinktas projekto „Vasaros koncertų salės Palangoje, Vytauto g. 43,
rekonstrukcija į daugiafunkcinį kultūros pastatą ir jo valdymas“
koncesininkas perduotas patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti
Palangos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantis
trumpalaikis materialusis turtas – baldai, kurių bendra įsigijimo vertė
8554,70 Eur.
Sprendimu Nr. T2-123 iš Palangos kultūros ir jaunimo centro perimtas
Palangos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ir šio centro
patikėjimo teise valdomas pučiamųjų orkestro veiklai vykdyti naudotas
ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas (muzikiniai instrumentai,
kurių vertė – 66706,03 euro, bei ūkinis inventorius, kurio vertė –
28230,46 euro) bei perduotas VšĮ „Palangos orkestras“ dešimčiai metų
panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis įstaigos
įstatuose nurodytoms funkcijoms vykdyti.
Savivaldybės taryba 2017 m. priėmė sprendimus dėl
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto išnuomojimo:
2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T2-78 nutarta iki kol bus atrinktas
projekto „Kempingo Nemirsetoje, Klaipėdos pl. 33I, Palangoje
įrengimas, valdymas ir paslaugų teikimas“ koncesininkas, išnuomoti
viešo konkurso būdu iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. kempingo veiklai
vykdyti Palangos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančius
pastatus ir statinius, nustatant pradinį mėnesinį nuompinigių dydį
3200,00 Eur (be PVM );
Savivaldybės tarybos 2017 m. sprendimai dėl turto
perėmimo Savivaldybės tarybos nuosavybėn:
Siekiant sudaryti galimybę savivaldybei atstatyti medinę kurhauzo dalį
ir pritaikyti ją visuomenės poreikiams, 2017 m. liepos 27 d. sprendimu
Nr. T2-193 Taryba sutiko perimti Palangos miesto savivaldybės
nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą – ½
administracinio pastato dalį (išlikusius medinės dalies fragmentus),
esančią Grafų Tiškevičių al. 1, Palangoje, savarankiškajai savivaldybės
funkcijai – gyventojų bendrosios kultūros ugdymui ir etnokultūros
puoselėjimui, įgyvendinti.
Sprendimu Nr. T2-12 Taryba sutiko perimti Palangos miesto
savivaldybės nuosavybėn Kūno kultūros ir sporto departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės patikėjimo teise valdomą valstybei
nuosavybės teise priklausantį turtą – UAB „Respublikinė mokomoji
sportinė bazė“, esančios Gėlių a. 1A, Palangoje, 1936 paprastąsias
vardines 1022,25 (vieno tūkstančio dvidešimt dviejų eurų 25 centų)
eurų nominalios vertės akcijas, kurių bendra vertė – 1 979 103,96 eurų,
savarankiškajai savivaldybės funkcijai – kūno kultūros ir sporto
plėtojimui ir gyventojų poilsio organizavimui, įgyvendinti.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6
straipsnio 12 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 2
dalimi, Palangos miesto savivaldybės taryba 2017 m. rugsėjo 28 d.
sprendimu Nr. T2-223 sutiko perimti Palangos miesto savivaldybės
nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir valstybės įmonės
„Klaipėdos regiono keliai“ patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą
– pastatą ir kiemo aikštelę, esančius Vytauto g. 114, Palangoje,
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savarankiškajai savivaldybės funkcijai – socialinių paslaugų planavimui
ir teikimui, socialinių paslaugų įstaigų steigimui, išlaikymui ir
bendradarbiavimui su nevyriausybinėmis organizacijomis, įgyvendinti.
2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T2-79 Taryba sutiko perimti
Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn Kretingos rajono savivaldybei
nuosavybės teise priklausantį turtą – kelią – privažiuojamąjį kelią, kurio
ilgis 0,186 km, esantį prie Šventosios sodų bendrijos nuo kelio A13
Klaipėda–Liepoja.
2017 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T2-188 apsispręsta nuo 2017 m.
rugsėjo 1 d. iš biudžetinės įstaigos Palangos miesto rinkliavų centro
perimti Palangos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančią ir
centro patikėjimo teise valdomą sporto aikštelę, esančią Topolių g. 4,
Palangoje. Šiuo sprendimu siekiama įgyvendinti projektą „Sporto
aikštės rekonstrukcija į kitų inžinerinių statinių paskirtį, pritaikant
amatų ir pramogų poreikiams, pastato-tualeto ir laikinų prekybos
statinių statyba“. Projekte numatoma esamos sporto aikštelės
rekonstravimas į miesto aikštę ir paslaugų paviljono su viešo tualeto
patalpomis bei scenos statyba.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 2 punktu,
12 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos nacionalinės Martyno
Mažvydo bibliotekos 2017 m. sausio 13 d. raštą Nr. SD-17-129 „Dėl
sutikimo perimti valstybės turtą“, Palangos miesto savivaldybės taryba
2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T2-82 sutiko perimti Palangos
miesto savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybės
funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos patikėjimo teise
valdomą ilgalaikį materialųjį turtą, kurio bendra įsigijimo vertė 3412,20
Eur – stacionarų kompiuterį Lenovo ThinkCentre M800z All-In-One
bei priedus. Šis turtas perduotas Palangos miesto savivaldybės viešajai
bibliotekai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise viešosios
bibliotekos veiklai, plėtojant mokymo paslaugas.
2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T2-126 priimtas Palangos
miesto savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybės
funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantis Lietuvos
nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos patikėjimo teise valdomas
materialusis turtas: leidinys – Tomas Venclova „Prarasto orumo
beieškant: publicistikos straipsnių rinktinė“ (1 vnt., vieneto įsigijimo
vertė – 7,50 Eur, vieneto likutinė vertė – 7,50 Eur), šis turtas perduotas
Palangos miesto viešajai bibliotekai.
2017 m. lapkričio 2 d. sprendimu Nr. T2-238 taryba sutiko perimti
Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn savarankiškajai savivaldybės
funkcijai – gyventojų bendrosios kultūros ugdymui ir etnokultūros
puoselėjimui įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo
metu Lietuvos nacionalinio kultūros centro patikėjimo teise valdomą
ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą, kurio bendra įsigijimo vertė
2896,19 Eur, ir patvirtinti – Vibrofono klaviatūra Adams VSWV31 bei
taurinius drabužius. Šis turtas perduotas VšĮ „Palangos orkestras“
dešimčiai metų panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir
naudotis bei Palangos kultūros ir jaunimo centrui valdyti, naudoti ir
disponuoti juo patikėjimo teise.
2017 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T2-191 taryba sutiko priimti
Savivaldybei nuosavybės teise dovanojamą 103 kv. m žemės sklypą
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(prie Kregždžių g.) gatvei įrengti ir eksploatuoti.
2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimu Nr. T2-209 Taryba sutiko priimti
Savivaldybei nuosavybės teise dovanojamo žemės sklypo (prie Kurorto
g.), Palangoje, 447 kv. m dalį gatvei įrengti ir eksploatuoti.
Tarybos sprendimai, susiję su Savivaldybei nuosavybės teise
priklausančių pastatų bei patalpų modernizavimo, kapitalinio remonto
darbais:
2017 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T2-140 Taryba pritarė Palangos
pradinės mokyklos dalyvavimui Švietimo įstaigų modernizavimo
programoje. Įsipareigota padengti iš Palangos miesto savivaldybės
biudžeto lėšų ne mažiau kaip 40 000 (keturiasdešimt tūkstančių) eurų
Palangos pradinės mokyklos dalyvavimo programoje išlaidų.
2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimu Nr. T2-196 pritarta projekto „Palangos
lopšelio-darželio „Pasaka“ infrastruktūros modernizavimas“, teikiamo
Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimui gauti pagal priemonę
09.1.3–CPVA–R–705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
prieinamumo didinimas“, įgyvendinimui. Apsispręsta gavus finansavimą
skirti bendrojo finansavimo lėšas Projektui įgyvendinti iš Palangos
miesto savivaldybės biudžeto – ne mažiau kaip 7,5 procento visų
Projekto tinkamų išlaidų.
2017 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T2-58 pritarta Palangos miesto
savivaldybei nuosavybės teise priklausančio, VšĮ Palangos asmens
sveikatos priežiūros centro pagal panaudos sutartį valdomo pastato,
esančio Vytauto g. 92, Palangoje, rekonstrukcijai pasiekiant A energinio
naudingumo klasę. Taip pat pritarta saulės elektrinės projektavimui ir
įrengimui ant VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centro stogo.
2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T2-77 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. sprendimo Nr. T2217 „Dėl kempingo Nemirsetoje, Klaipėdos pl. 33 I, Palangoje,
koncesijos“ (su pakeitimais) 2 punktu.
2017 m. rugsėjo 7 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-194
pritarta koncesijos sutarties projektui bei leista sudaryti koncesijos
sutartį su koncesininku UAB „NRT Service“, pagal kurią koncesininkui
suteikiama teisė vykdyti ūkinę veiklą, susijusią su kempingo
Nemirsetoje, Palangoje, valdymu ir paslaugų teikimu. 2017 m. spalio 25
d. pasirašyta Kempingo Nemirsetoje koncesijos sutartis.
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-76 nutarta pakeisti Vasaros
koncertų salės Palangoje, Vytauto g. 43, rekonstrukcijos į
daugiafunkcinį kultūros pastatą ir pastato valdymo koncesijos
pagrindines sutarties sąlygas, patvirtintas Palangos miesto savivaldybės
tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T2-218 „Dėl vasaros
koncertų salės Palangoje, Vytauto g. 43, pastato valdymo koncesijos“.
2017 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T2-245 Savivaldybės taryba
nutarė pritarti koncesijos sutarties projektui bei leisti sudaryti koncesijos
sutartį su koncesininku, pagal kurią koncesininkui suteikiama teisė
vykdyti ūkinę veiklą, susijusią su Vasaros koncertų salės Palangoje,
Vytauto g. 43, rekonstrukcija į daugiafunkcinį kultūros pastatą ir pastato
valdymu bei paslaugų teikimu.
Savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T2-119
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pakeistas Palangos miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos
tvarkos aprašas.
- Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18
straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar
išsinuomoti įstatymu, Savivaldybės taryba 2017 m. balandžio 27 d.
sprendimu Nr. T2-120 pakeitė Palangos miesto savivaldybės būsto
nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų
mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašą,
patvirtintą Palangos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d.
sprendimu Nr. T2-154 „Dėl Palangos miesto savivaldybės būsto
nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų
mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“.
- 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T2-121 Palangos miesto
savivaldybės taryba leido parduoti G. L. savivaldybei nuosavybės teise
priklausantį būstą, esantį Jūratės g. 33-14.
Triukšmo
- Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18
prevencija, viešoji
straipsnio 9 dalimi ir atsižvelgdama į Narkotikų, tabako ir alkoholio
tvarka
kontrolės departamento 2017-06-26 raštą Nr. S-1893(3) „Dėl
informacijos pateikimo“, Palangos miesto savivaldybės taryba 2017 m.
rugsėjo 7 d. sprendimu Nr. T2-204 apribojo prekybos alkoholiniais
gėrimais laiką UAB „Alvijada“ priklausančiame bare, esančiame
Mokyklos g. 2, Palangoje, uždraudžiant prekiauti alkoholiniais gėrimais
nuo 24 val. iki 8 val.
Vietinių rinkliavų - 2017 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. T2-163 Savivaldybės taryba
ir mokesčių tarifų
pakeitė Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą
nustatymas
savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatus, patvirtintus Palangos
miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T2240 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą
savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“, bei numatė,
kad nuo vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą
savivaldybės teritorijoje išdavimą mokėjimo atleidžiamos biudžetinės ir
viešosios įstaigos, kurių dalininkė ar savininkė yra savivaldybė ar
valstybė, kai skleidžiama išorinė reklama yra tiesiogiai susijusi su šių
įstaigų veikla, o taip pat ir savivaldybės kontroliuojamos bendrovės, kai
skleidžiama išorinė reklama yra susijusi su šių bendrovių viešųjų
paslaugų teikimu.
- 2017 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. T2-162 patvirtinta Vietinės
rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų
tvarkymą dydžių nustatymo metodika, nuostatai ir Nekilnojamojo turto
objektų savininkų arba įgaliotų asmenų nesinaudojimo nekilnojamojo
turto objektu deklaravimo tvarkos aprašas.
- 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T2-88 patvirtinti Vietinės rinkliavos
už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Palangos miesto savivaldybės
tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatai.
- 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T2-217 pakeistos Valstybinės
žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklės, patvirtintos
Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 6 d. sprendimo Nr.
T2-165 1 punktu. Šis sprendimas įsigalioja apskaičiuojant nuomos
mokestį už nuomojamą ir naudojamą valstybinę žemę Palangos miesto
savivaldybės teritorijoje nuo 2017 metų.
- 2017 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T2-146 nustatyti 2017 metams
Palangos miesto savivaldybės teritorijoje žemės savininkams – fiziniams
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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.
2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T2-217 pakeistos Valstybinės
žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklės, patvirtintos
Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 6 d. sprendimo Nr.
T2-165 1 punktu.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16
straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto
mokesčio įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Palangos miesto
savivaldybės taryba 2017 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T2-145
nustatė nekilnojamojo turto mokesčio tarifus 2018 metų mokestiniam
laikotarpiui, taikomus nekilnojamajam turtui Palangos miesto
savivaldybės teritorijoje. Šiuo sprendimu, be kitų punktų, numatytas
tarifas nekilnojamajam turtui (neatsižvelgiant į jo paskirtį), kuris yra
nenaudojamas, apleistas ir neprižiūrimas, arba naudojamas ne pagal
paskirtį – 3,0 procentai nekilnojamojo turto mokestinės vertės.
2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T2-216 Palangos miesto
savivaldybės taryba nustatė nuomos mokesčio už valstybinę žemę,
išnuomotą ne aukciono būdu arba suteiktą naudotis Palangos miesto
savivaldybės teritorijoje, tarifus 2017 metams. Be kitų punktų,
numatytas 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 – 4,0 proc. žemės sklypo vidutinės rinkos vertės.
2017 m. lapkričio 2 d. sprendimu Nr. T2-235 nustatyti žemės mokesčio
tarifai 2018 metams. Be kitų punktų, numatytas tarifas nenaudojamos
(apleistos) žemės sklypams, neatsižvelgiant į žemės paskirtį – 4 proc.
2017 m. lapkričio 2 d. sprendimu Nr. T2-236 Palangos miesto
savivaldybės taryba nustatė ir patvirtino fiksuoto pajamų mokesčio
dydžius, taikomus asmenims, įsigyjantiems 2018 metams verslo
liudijimus vykdomai veiklai bei fiksuoto pajamų mokesčio lengvatų
dydžius, taikomus asmenims, įsigyjantiems 2018 metams verslo
liudijimus.
2017 m. liepos 27 d. Taryba sprendimu Nr. T2-185 nustatė UAB
„Palangos vandenys“ perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų
priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazines kainas.
2017 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T2-190 nustatytas UAB „Palangos
šilumos tinklai“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų
aptarnavimo mokestis.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2
straipsnio 30 punktu, Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d.
nutarimu Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“, 55
punktu bei atsižvelgdama į UAB „Palangos šilumos tinklai“ 2017-08-24
raštą „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo laikotarpio“,
Palangos miesto savivaldybės taryba 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimu
Nr. T2-206 nustatė UAB „Palangos šilumos tinklai“ šilumos bazinės
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kainos (kainos dedamųjų) trejų metų galiojimo laikotarpį.
Vadovaujantis Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo,
patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d.
sprendimo Nr. T2-14 1 punktu, 48 punktu:
2017 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. T2-166 Taryba apsisprendė skirti
vienkartinę paramą J. N. (1000 Eur) ir E. J. (1000 Eur), kurių namuose
kilo gaisras.
2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimu Nr. T2-205 vienkartinė parama skirta
L. J. (500 Eur, mirus motinai), K. P. (500 Eur, neįgaliam vaikui
būtinoms medicininėms priemonėms įsigyti) ir G. K. (500 Eur,
onkologine liga sergančio vaiko priežiūrai būtinoms priemonėms).
2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T2-214 vienkartinė parama skirta
S. M. (1000 Eur, traumą patyrusio asmens pargabenimo iš užsienio
valstybės į Lietuvą išlaidoms iš dalies padengti).
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, Palangos miesto
savivaldybės taryba nusprendė:
2017 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T2-22 atleisti A. K., gaunančią
ilgalaikės socialinės globos paslaugą Palangos miesto globos namuose,
50 procentų nuo mokesčio už ilgalaikę socialinę globą dalies,
skaičiuojamos nuo jos turto vertės, viršijančios nustatytą normatyvą.
2017 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T2-23 atleisti S. P., gaunančią
ilgalaikės socialinės globos paslaugą Palangos miesto globos namuose,
80 procentų nuo mokesčio už ilgalaikę socialinę globą dalies,
skaičiuojamos nuo jos turto vertės, viršijančios nustatytą normatyvą.
2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T2-98 atleisti E. D., gaunančią
ilgalaikės socialinės globos paslaugą Palangos miesto globos namuose,
50 procentų nuo mokesčio už ilgalaikę socialinę globą dalies,
skaičiuojamos nuo jos turto vertės, viršijančios nustatytą normatyvą.
Tarybos 2017 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T2-4 patvirtintas Palangos
miesto savivaldybės 2017–2019 metų strateginis veiklos planas. Šis
planas per metus buvo papildomas ir keičiamas tarybos sprendimais Nr.
T2-143, Nr. T2-175, Nr. T2-225.
2017 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T2-247 patvirtinti Palangos
miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano
metmenys.
2017 m. lapkričio 2 d. sprendimu Nr. T2-227 Palangos miesto
savivaldybės taryba patvirtino Palangos miesto savivaldybės 2016 metų
strateginio bei metinio veiklos planų įgyvendinimo ataskaitą.
2017 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T2-9 patvirtinta Palangos miesto
savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016
metų priemonių vykdymo ataskaita.
2017 m. kovo 30 d. Taryba sprendimu Nr. T2-83 patvirtino Palangos
miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos
2017 metų priemonių planą.
2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T2-84 patvirtinta dėl Palangos
miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2017–2021 metų programa.
2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T2-109 patvirtintas Palangos
miesto savivaldybės 2017 m. socialinių paslaugų planas.
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2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T2-116 patvirtinta Palangos
miesto savivaldybės 2017 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialioji
programa.
2017 m. lapkričio 2 d. sprendimu Nr. T2-242 patvirtintas Darnaus
judumo Palangos mieste planas.
8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos nariai 2017 metais
plėtojo Palangos miesto savivaldybės ryšius su užsienio valstybių
miestais, dalyvavo tarptautinių organizacijų veikloje, įvairiuose
renginiuose, konferencijose, seminaruose, suvažiavimuose, posėdžiuose,
pristatymuose, susitikimuose.
Stiprinant turizmo srities, kultūrinius, sporto ryšius, bendradarbiavimą
su kitomis institucijomis Savivaldybės tarybos nariai I. Pociuvienė ir S.
Simė 2017 m. balandžio 24-26 dienomis kartu su Palangos TIC
atstovais dalyvavo Sankt Peterburge (Rusija) vykusiame renginyje,
skirtame
pristatyti Palangos turizmą; 2017 m. balandžio 28-30
dienomis Palangos miesto mero pavaduotojas R. A. Mikalkėnas
dalyvavo Ostendėje (Belgija) vykusiame Europos pučiamųjų orkestrų
čempionato renginyje. Tarybos nariai R. A. Mikalkėnas ir E.
Židanavičius 2017 m. birželio 10–11 dienomis vyko į Svetlogorską,
Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį, dalyvauti Svetlogorsko miesto
70-mečiui skirtuose renginiuose. 2017 m. birželio 23 – 26 dienomis
Tarybos narys R. A. Mikalkėnas Palangai atstovavo Oldenburgo mieste
Holšteine (Vokietija), 2017 m. birželio 28 d. – liepos 2 d. Tarybos
nariai Š. Vaitkus, M. Skritulskas, D. Želvys bei D. Paluckas Palangai
atstovavo Kobuleti mieste (Gruzija).
2017 m. vasario 17 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp
Palangos ir Eilato (Izraelis). Palangos miesto savivaldybės ir Eilato
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.
Palangos miesto savivaldybė yra Lietuvos kurortų asociacijos narė, šiai
asociacijai iki 2017 m. gegužės 5 d. vadovavo Palangos miesto meras
Šarūnas Vaitkus, taip pat – Lietuvos savivaldybių asociacijos, acosiacijos
„Klaipėdos regionas“ narė.
2017 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. T2-167 patvirtintas
Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo
2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti
bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Palangos miesto
savivaldybėje aprašas.
2017 m. gruodžio 21 d. Taryba sprendimu Nr. T2-264 patvirtino
Palangos miesto savivaldybės projektų paraiškų teikimo ir atrankos
konkurso tvarkos aprašą. Šis aprašas reglamentuoja kultūros, socialinių,
sveikatos, jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų paraiškų pateikimo,
vertinimo, atrankos organizavimo ir finansavimo kriterijus, savivaldybės
biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas
tvarką.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16
straipsnio 4 dalimi ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos
nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 6 straipsnio 4 ir 5 dalimis,
Palangos miesto savivaldybės taryba 2017 m. lapkričio 2 d. sprendimu
Nr. T2-230 patvirtino Palangos miesto savivaldybės nevyriausybinių
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Teritorijų
planavimo
dokumentų
tvirtinimas

-

-

organizacijų tarybą bei jos nuostatus.
2017 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. T2-170 pritarta, kad
bendruomenė „Palangos santarvė“ perregistruotų bendruomenės
buveinės adresą Palangos miesto savivaldybei nuosavybės teise
priklausančiame, Palangos miesto
savivaldybės administracijos
patikėjimo teise valdomame pastate, esančiame Vytauto g. 112,
Palangoje.
2017 metais Taryba svarstė ir priėmė svarbius miestui ir jo plėtrai
sprendimus. Tarybos sprendimu patvirtinti 8 detalieji planai.
2017 m. kovo 30 d. Tarybos sprendimu Nr. T2-101 patvirtintas
Kunigiškių teritorijos, Palangos miesto bendrajame plane pažymėtos
kaip K6 ir K9 kvartalai, architektūrinės-urbanistinės sistemos ir
kraštovaizdžio tvarkymo specialusis planas.
2017 m. lapkričio 30 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos
sprendimu Nr. T2-261 patvirtintas teritorijos, pagal Palangos miesto
bendrąjį planą patenkančios į N6 rajoną, detalusis planas.
2017 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T2-29 pritarta Šventosios
teritorijos, Palangos miesto bendrajame plane pažymėtos kaip Š1, Š2 ir
Š4 kvartalai, architektūrinės-urbanistinės sistemos ir kraštovaizdžio
tvarkymo specialiojo plano rengimui. Planavimo tikslai – užtikrinti
racionalų žemės, miškų ir vandens išteklių naudojimą, nustatyti
teritorijos naudojimo, tvarkymo ir apsaugos režimą, kraštovaizdžio
formavimo kryptis ir teritorijų tvarkymo priemones, plėtoti turizmo
paslaugas ir poilsio infrastruktūrą, racionaliai naudoti gamtinius ir
kultūrinius
išteklius,
rezervuoti
teritorijas
komunikaciniams
koridoriams, susisiekimo komunikacijoms, infrastruktūros ir kitiems
visuomenės poreikiams reikalingiems objektams.
IŠVADOS IR APIBENDRINIMAI

2017 metais iš viso įvyko 12 Tarybos posėdžių, jų metu priimtas 271 sprendimas.
2017 metais 8-ojo šaukimo Tarybos nariai pateikė 8 sprendimo projektus. Per 2017 metus įvyko
70 Tarybos komitetų posėdžiai: Ekonomikos ir finansų komitetas posėdžiavo 16 kartų, Statybos ir
miesto ūkio komitetas – 18, Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas – 16, Švietimo,
kultūros ir sporto komitetas – 18, Kontrolės komitetas – 2.
2017 m. pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Lietuvos automobilių kelių
direkcija prie Susisiekimo ministerijos, Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu ir
Palangos lopšeliu-darželiu „Ąžuoliukas“, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pakrančių apsaugos rinktine, Lietuvos krepšinio federacija,
Klaipėdos valstybiniu muzikiniu teatru, VšĮ Šiaulių turizmo informacijos centru. Pritarta Valstybės
sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pakrančių apsaugos
rinktinės parengtam memorandumui „Dėl prevencijos vykdymo bei pagalbos teikimo
organizuojant žmonių gelbėjimą Baltijos jūros paplūdimiuose“. Prisijungta prie pasaulinio tinklo
„Merai už Taiką“. Tarybos sprendimais pakeistos ar papildytos bendradarbiavimo sutartys su
asociacija Lietuvos pirties-SPA federacija, su asociacija Klaipėdos miesto motociklininkų klubas
„Chimeros“ ir asociacija Palangos miesto „Saulės“ klubas, taip pat – su asociacija Vaikų vokalinio
meno klubas.
Kaip ir 2016 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 2017 metų posėdžiai, įrašai pateikti Savivaldybės
kompiuteriniame tinkle. Užtikrinant viešumą ir skaidrumą, Savivaldybės interneto svetainėje
skelbiami Tarybos sprendimų projektai, priimti Tarybos sprendimai, Mero potvarkiai ir
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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
2018 m. balandžio 26 sprendimo Nr. T2-84
2 punktu
PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2017 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 2017 metų veiklos ataskaitą
pateikia Tarybai, o Savivaldybės tarybos 2017 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 2017 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, 2017 m.
sušaukta 12 Palangos miesto savivaldybės tarybos posėdžių.
Sušaukti 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos posėdžiai (2017 m.
sausio 24 d. Nr. M1-1; 2017 m. vasario 13 d. Nr. M1-2; 2017 m. kovo 23 d. Nr. M1-4; 2017 m.
balandžio 20 d. Nr. M1-8, 2017 m. gegužės 24 d. Nr. M1-11, 2017 m. birželio 15 d. Nr. M1-15,
2017 m. liepos 20 d. Nr. M1-17, 2017 m. rugpjūčio 31 d. Nr. M1-18, 2017 m. rugsėjo 21 d. Nr.
M1-19, 2017 m. spalio 25 d. Nr. M1-25, 2017 m. lapkričio 23 d. Nr. M1-27, 2017 m. gruodžio
14 d. Nr. M1-29).
Palangos miesto savivaldybės taryba, pirmininkaujant Merui arba mero pareigas
einančiam Mero pavaduotojui, 2017 m. priėmė 271 sprendimą. 2017 m. priimtų Tarybos
sprendimų apžvalga pateikiama 2017 m. Tarybos veiklos ataskaitoje.
II. ATSTOVAVIMAS SAVIVALDYBEI
Palangos miesto savivaldybei 2017 m. atstovauta Klaipėdos regiono plėtros taryboje.
Palangos meras nuo 2015 m. gegužės 18 d. iki 2017 m. gegužės 5 d. ėjo Lietuvos kurortų
asociacijos prezidento pareigas, yra 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
2017 m. Palangos miesto savivaldybei ir Administracijai atstovavo 195 bylose (2016 m. – 122;
2015 m. – 120; 2014 m. – 121;). Šioms 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. Parengta Palangos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2018–2020 m.
programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas.
2017 m. Meras vadovavo šioms darbo grupėms: Europos varinių pučiamųjų orkestrų
čempionato 2019 organizavimo klausimams spręsti (2017 m. kovo 24 d. potvarkis Nr. M1-50; Dėl
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Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Palangos miesto savivaldybėje programos
priemonių plano parengimo (2017 m. kovo 30 d. potvarkis Nr. M1-6).
III. MERO TEIKIMAI, SIŪLYMAI IR PRAŠYMAI TARYBAI
2017 m. Mero teikimu Savivaldybės taryboje svarstytas ir priimtas sprendimas „Dėl
Palangos miesto savivaldybės tarybos, mero ir administracijos direktoriaus 2016 metų veiklos
ataskaitų (2017-04-19, reg. Nr. T1-122, patvirtinta 2017 m. balandžio 27 d. Savivaldybės tarybos
sprendimo Nr. T2-106 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.
IV. BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS VALSTYBINĖMIS
INSTITUCIJOMIS, KITOMIS SAVIVALDYBĖMIS AR UŽSIENIO INSTITUCIJOMIS
Meras kartu su Tarybos nariais ir Administracijos valstybės tarnautojais 2017 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 2017 m. vasario 17 d. pasirašyta
bendradarbiavimo sutartis tarp Palangos ir Eilato (Izraelis). Palangos miesto savivaldybės ir Eilato
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 Japonijos ambasadoriaus Lietuvoje, Izraelio ambasadoriaus Lietuvoje,
Prancūzijos ambasadoriaus Lietuvoje, Gruzijos ambasadorės Lietuvoje, Eilato, Liepojos, Jūrmalos,
Svetlogorsko, Bergeno Riugeno saloje miesto vadovų bei savivaldybių atstovų, Europos Tarybos
Parlamentinės Asamblėjos Garbės nario Jose Mendes Bota, JAV ambasados Lietuvoje kultūros
atašė, jos atstovų ir ekonomikos eksperto iš JAV M. Wagner vizitas, kurio metu užmegzti
bendradarbiavimo ryšiai organizuojant kultūrinius renginius Palangoje. 2017 m. Palangoje vyko
susitikimai su Prancūzijos, Japonijos, Lenkijos, Latvijos bei Lietuvos Seimo pirmininkais,
ambasadų diplomatais bei kultūros ministerijų atstovais, Sankt Peterburgo vicegubernatoriumi,
Ukrainos respublikos pasienio pareigūnais, Europos parlamentarų forumo už demokratiją
generaliniu sekretoriumi Michel Gourary, kurio metu užmegzti bendradarbiavimo ryšiai,
stiprinantys bendradarbiavimą tarp Palangos ir Elato miestų.
- 2017 m. organizuoti 5 oficialių ir kitų miesto įstaigų delegacijų vizitai į užsienio
miestus ir miestus-partnerius: Svetlogorską (Rusija), Kobuletį (Gruzija), Ostendę (Belgija),
Oldenburgą Holšteine (Vokietija), Sankt Peterburgą (Rusija) ir 34 oficialių delegacijų ir svečių
priėmimai: Simrishamno (Švedija), Liepojos (Latvija), Jūrmalos (Latvija), Bergeno miesto Riugene
(Vokietija), Eilato (Izraelis), Svetlogorsko (Rusija). Palangoje vyko ir kiti priėmimai: Lietuvos
Respublikos Seimo pirmininko V. Pranckiečio, Latvijos Respublikos Saeimo pirmininkės I.
Murniece, Lietuvos ir Latvijos kultūros ministerijų atstovų Baltų vienybės dienos šventės metu;
Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko S. Skvernelio, ministrų ir kitų valstybės institucijų,
savivaldybių atstovų Vyriausybės išvažiuojamojo pasitarimo ir šventės „Myliu Palangą 2017“
metu; VRM ministro E. Misiūno ir viceministro G. Surplio; Europos Tarybos Komisijos
Parlamentinės Asamblėjos garbės nario J. M. Botos; Europos parlamentarų forumo už demokratiją
generalinio sekretoriaus M. Gourary; Japonijos ambasadoriaus Lietuvoje T. Shigeeda; Izraelio
ambasadoriaus Lietuvoje A. Maimon; Prancūzijos ambasadoriaus Lietuvoje P. Jeantaud, Prancūzų
instituto Lietuvoje direktoriaus J. M. Sani; Gruzijos ambasadorės Lietuvoje K. Salukvadze; 2
kartus Latvijos ambasadoriaus Lietuvoje E. Semanis, Lietuvos ambasadoriaus Latvijoje A.
Žurausko, Latvijos Saeimos ir Lietuvos Seimo narių, LR užsienio reikalų ministerijos, LatLit
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tarpvalstybinės bendradarbiavimo programos atstovų dėl Baltų vienybės dienos organizavimo
Palangoje; JAV ambasados Lietuvoje kultūros atašė A. Cawley-Murphree, jos atstovų ir
ekonomikos eksperto iš JAV M. Wagner; Lenkijos instituto atstovo; Ukrainos Respublikos
pasienio pareigūnų delegacijos; 2 kartus Europos varinių pučiamųjų instrumentų asociacijos
(EBBA) narių; Sankt Peterburgo vicegubernatoriaus; Tauragės rajono savivaldybės delegacijos;
Šilalės rajono savivaldybės delegacijos; laikraščio „Savivaldybės žinios“ žurnalistų; Sankt
Peterburgo (Rusija) TV kanalo kūrybinės grupės; Alexandre Vassiliev fondo (Latvija) atstovų;
Olandijos orkestro „Brass Band De Waldsang“.
- 2017 m. dalyvauta 1 tarptautinės ir 3 nacionalinių organizacijų veikloje – Baltijos
miestų sąjungoje (UBC), Lietuvos nacionalinėje kurortų asociacijoje, Klaipėdos regiono
savivaldybių asociacijoje „Klaipėdos regionas“ ir Lietuvos savivaldybių seniūnijų asociacijoje,
2017 m. Palangos miesto savivaldybė įstojo į Pasaulinę organizaciją „Merai už taiką“.
- Stiprinant turizmo srities, kultūrinius, sporto ryšius, bendradarbiavimą su kitomis
institucijomis Savivaldybės tarybos nariai I. Pociuvienė ir S. Simė 2017 m. balandžio 24–26
dienomis kartu su Palangos TIC atstovais dalyvavo Sankt Peterburge (Rusija) vykusiame
renginyje, skirtame pristatyti Palangos turizmą; 2017 m. balandžio 28–30 dienomis Palangos
miesto mero pavaduotojas R. A. Mikalkėnas dalyvavo Ostendėje (Belgija) vykusiame Europos
pučiamųjų orkestrų čempionato renginyje, o 2017 m. gegužės 26–28 dienomis vyko Europos
varinių pučiamųjų instrumentų asociacijos narių ir Palangos miesto savivaldybės atstovų
susitikimas dėl Europos varinių pučiamųjų orkestrų čempionato organizavimo Palangoje 2019 m.
Už savivaldybės indėlį plėtojant tarptautinius santykius bei propaguojant europines
vertybes 2017 m. Palangai įteiktas jau trečiasis, priešpaskutinis, Europos prizo apdovanojimas –
Garbės ženklas. Jį įteikė specialiai su šiuo tikslu į Palangą atvykęs Europos Tarybos Parlamentinės
Asamblėjos Garbės narys Jose Mendes Bota. 2017 m. parengta ir pateikta paraiška Europos
Tarybos Parlamentinei Asamblėjai „Europos Prizui“ gauti.
Bendradarbiavimo sutartys
2017 m. Savivaldybės tarybos sprendimais pasirašytos bendradarbiavimo sutartys
kultūros, sporto, visuomenės saugumo, prevencijos, infrastruktūros plėtros bei kitose srityse.
- Siekiant sudaryti sąlygas įgyvendinti projektą „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio
Nr. 2336 Kunigiškiai–Palanga 4,237 km esančios sankryžos su rajoniniu keliu Nr. 2309 Palanga–
Lazdininkai ir Palangos miesto Ligoninės gatve rekonstravimo darbus, pagal parengtą techninį
projektą „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A13 Klaipėda–Liepoja 29,39 km esančios
sankryžos su rajoniniu keliu Nr. 2309 Palanga–Lazdininkai rekonstravimo projektas“ bei
įgyvendinti projektą „Ligoninės gatvės susisiekimo dalies ir lietaus nuotekų rekonstravimas“,
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-131 pritarta Palangos miesto savivaldybės administracijos
ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos bendradarbiavimo sutarčiai.
Bendradarbiavimo sutartis parengta, siekiant kooperuoti lėšas, darbą, žinias bei žmogiškuosius
išteklius ir bendrai dalyvauti įgyvendinant minėtos sankryžos rekonstravimo investicijų projektą.
Rekonstravus sankryžą padidės eismo pralaidumas, miestas taps dar patrauklesnis ir patogesnis
vietiniams gyventojams bei atvykstantiems poilsiautojams ir miesto svečiams.
- Siekiant glaudesnio bendradarbiavimo tarp institucijų, žuvusiųjų ir skęstančiųjų
skaičiui Baltijos jūroje sumažinti bei užtikrinti, kad asmenys laikytųsi savivaldybių patvirtintų
žmogaus saugaus elgesio vandenyje taisyklių, Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-189 pritarta
Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pakrančių apsaugos rinktinės parengtam memorandumui „Dėl prevencijos vykdymo bei pagalbos
teikimo organizuojant žmonių gelbėjimą Baltijos jūros paplūdimiuose“. Memorandumo dalyviai
sutarė vykdyti bendras priemones, užtikrinančias prevenciją Baltijos jūros paplūdimiuose, vieni
kitiems teikti informaciją apie vykdomas priemones Baltijos jūros ir Kuršių marių paplūdimiuose,
esant poreikiui – rengti bendrus prevencijos reidus.
- Siekiant gerinti savivaldybės gyventojų gyvenimo kokybę, plėtojant bei
įgyvendinant veiklas gyventojų poilsio organizavimo, sporto, edukacinių priemonių organizavimo,
viešosios tvarkos palaikymo, administracinių nusižengimų ar nusikalstamų veikų prevencijos ir
užkardymo priemonių srityse, Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-192 pritarta Palangos
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miesto savivaldybės ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos Pakrančių apsaugos rinktinės bendradarbiavimo sutarčiai.
Palangos miesto savivaldybės taryba apsisprendė pritarti Palangos miesto
savivaldybės administracijos, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato ir Palangos
lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ bendradarbiavimo sutarčiai (Savivaldybės tarybos sprendimo Nr.
T2-169). Sutartyje numatytas šalių bendradarbiavimas, organizuojant Policijos komisariato
pareigūnų Savivaldybės teritorijoje nustatyto pasiklydusio, pabėgusio iš namų, valkataujančio,
rasto, be tėvų globos (rūpybos) likusio, paimto iš nesaugios aplinkos bet kuriuo paros metu vaiko
nuo gimimo iki 18 metų amžiaus laikiną apgyvendinimą, maitinimą ir priežiūrą lopšelyje-darželyje
,,Ąžuoliukas“ ir atsiskaitymą už suteiktas paslaugas.
- Siekiant plėtoti tarpusavio bendradarbiavimą, siekiant populiarinti krepšinio
sportą, organizuoti jaunimo ir suaugusiųjų krepšinio renginius ir krepšinio stovyklas Palangoje,
didinti Palangos kurorto žinomumą bei patrauklumą, Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-13
pritarta Palangos miesto savivaldybės ir Lietuvos krepšinio federacijos bendradarbiavimo sutarčiai.
Sutarta bendromis pastangomis organizuoti ir viešinti Palangoje vyksiantį renginį „Perlas MKL
žvaigždžių diena – Palanga 2017“.
- Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-156 pritarta Palangos miesto
savivaldybės ir Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro bendradarbiavimo sutarčiai. Šia sutartimi
siekiama stiprinti ir plėtoti tarpusavio bendradarbiavimą, puoselėti profesionalųjį scenos meną,
organizuoti ir vykdyti XX tarptautinio festivalio „Muzikinis rugpjūtis pajūryje“ renginius,
numatytus Palangoje, bei didinti Palangos kurorto žinomumą ir patrauklumą.
- Siekiant užtikrinti sklandesnį pasirengimą Pirties-SPA festivaliui, atkurti ir
papildyti šalių įsipareigojimus, Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-132 pritarti Palangos
miesto savivaldybės 2014 m. birželio 5 d. bendradarbiavimo sutarties Nr. 1-B, sudarytos su
asociacija Lietuvos pirties-SPA federacija, pakeitimui. Atsižvelgdama į VšĮ Šiaulių turizmo
informacijos centro raštą, Savivaldybės taryba apsisprendė pritarti Palangos miesto savivaldybės ir
VšĮ Šiaulių turizmo informacijos centro bendradarbiavimo sutarčiai (sprendimo Nr. T2-73). Šia
sutartimi nutarta įgyvendinti abipusiškai naudingą bendradarbiavimo politiką, kuria siekiama
skatinti ir populiarinti baltų kultūrą, vietinį ir atvykstamąjį turizmą, panaudojant abipusę patirtį,
turimą techninį ir kūrybinį potencialą, taip pat – drauge įgyvendinti šių renginių viešinimo ir
sklaidos idėjas siekiant skatinti ir plėtoti kultūrinį-pažintinį turizmą, renginių bei įvykių turizmą,
pritraukti kuo daugiau turistų ir apsilankyti organizuojamuose tradiciniuose renginiuose ir
šventėse.
- Siekiant sudaryti sąlygas organizuoti festivalį Šventosios seniūnijoje, motociklų
paradą centrinėmis Palangos miesto gatvėmis, Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-74 pakeista
bendradarbiavimo sutartis su asociacija Klaipėdos miesto motociklininkų klubu „Chimeros“ ir
asociacija Palangos miesto „Saulės“ klubas.
- Siekiant užtikrinti sklandesnį pasirengimą populiariosios muzikos vaikų
vokaliniam festivaliui „Laumės juosta“, Savivaldybės taryba sprendimu Nr. T2-112 pritarė
bendradarbiavimo sutarties su asociacija Vaikų vokalinio meno klubu, pakeitimui.
- Atsižvelgiant į Lietuvos savivaldybių asociacijos kreipimąsi „Dėl prisijungimo
prie pasaulinio tinklo „Merai už Taiką“, tarybos sprendimu Nr. T2-231 pritarta Palangos miesto
savivaldybės prisijungimui prie pasaulinio tinklo „Merai už Taiką“.
V. MERO FONDO LĖŠŲ PANAUDOJIMAS
Savivaldybės taryba tvirtindama Savivaldybės 2017 m. biudžetą patvirtino
Savivaldybės mero fondą – 5 tūkst. Eur. Per 2017 m. reprezentacinėms reikmėms panaudota 202
Eur.
Mero fondo lėšos 2017 m. Mero potvarkiais naudotos Tarybos reglamento nustatyta
tvarka: atminimo dovanai, skirtai ilgametei Palangos lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktorei
Birutai Mazrimienei išėjimo į pensiją proga, taip pat – dovanai, skirtai Palangos vaikų futbolo
klubo „Gintaras" auklėtiniams, tapusiems Lietuvos vaikų, gimusių 2007 m., 5x5 futbolo
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čempionato nugalėtojais, įsigyti bei susitikimui su Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nariais
organizuoti.
VI. DARBDAVIO TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS
- 2017 m. mero potvarkiais patvirtinti Palangos miesto botanikos parko direktoriaus
(2017 m. spalio 12 d. potvarkiu Nr. M1-22), Palangos miesto rinkliavų centro direktoriaus (2017
m. spalio 12 d. potvarkiu Nr. M1-23, šios pareigybės aprašymas pakeistas 2017 m. lapkričio 15 d.
potvarkiu Nr. M1-26), Palangos miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus bei Palangos
miesto globos namų direktoriaus pareigybių aprašymai (2017 m. spalio 12 d. potvarkiu Nr. M124, šių pareigybių aprašymai pakeisti 2017 m. gruodžio 14 d. potvarkiu Nr. M1-28).
- Mero potvarkiu Nr. M2-6 2017 m. vasario 7 d. iš VšĮ „Palangos orkestras“ vadovo
pareigų atleistas Arnoldas Rumšas ir į pirmaeiles įstaigos vadovo pareigas priimtas Vygantas
Rekašius.
- 2017 m. kovo 20 d. potvarkiu Nr. M1-3 patvirtinus Palangos miesto savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro vadovo pareigybių aprašymą, 2017 m. balandžio 10 d. potvarkiu Nr.
M2-10 į minėtas pareigas priimta Milda Gedvilienė.
- Siekiant užtikrinti kokybišką Palangos turizmo informacijos centro darbą ir išrinkti
šios įstaigos direktorių, 2017 m. gegužės 12 d. potvarkiu Nr. M1-10 patvirtintas Palangos turizmo
informacijos centro direktoriaus pareigybių aprašymas. 2017 m. birželio 27 d. potvarkiu Nr. M216 į Palangos turizmo informacijos centro direktorės pareigas priimta Rasa Kmitienė.
- Mero 2017 m. liepos 10 d. potvarkiu Nr. M1-16 patvirtinti Palangos miesto
savivaldybės viešosios bibliotekos bei Palangos kultūros ir jaunimo centro bei Palangos kurorto
muziejaus direktoriaus pareigybių aprašymai. Šių pareigybių aprašymai pakeisti 2017 m. rugsėjo
29 d. potvarkiu Nr. M1-21.
- 2017 m. spalio 16 d. potvarkiu Nr. M2-18, pasibaigus Palangos miesto savivaldybės
tarybos ir Palangos kurorto muziejaus direktoriaus Jūračio Viktoro Liachovičiaus darbo sutarčiai
(pagal LR darbo kodekso 543 straipsnio 5 punktą), paskelbtas konkursas Palangos kurorto
muziejaus direktoriaus pareigoms, direktoriaus pareigas (iki į pareigas bus paskirtas direktorius)
pavesta eiti Palangos kurorto muziejaus vyriausiajai fondų saugotojai Virginijai Paluckienei.
- Vadovaujantis LR darbo kodekso 108 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2017 m.
balandžio 10 d. potvarkiu Nr. M2-11 į pirmaeiles Palangos kultūros ir jaunimo centro direktorės
pareigas priimta Vita Petrauskienė.
2017 m. gegužės 2 d. potvarkiu Nr. M1-9 pakeistas Palangos miesto savivaldybės
mero patarėjo pareigybės aprašymas. Pagal LR valstybės tarnybos įstatymo 12 straipsnį, 2017 m.
gegužės 3 d. potvarkiu Nr. M2-13 nuo 2017 m. gegužės 4 d. mero įgaliojimų laikui į Palangos
miesto mero patarėjo pareigas priimtas Pranas Žeimys.
Vadovaujantis Savivaldybės tarybos sprendimais, nutraukiant darbo sutartis šalių
susitarimu, iš einamų pareigų atleisti: 2017 m. gegužės 31 d. Palangos lopšelio-darželio
„Nykštukas“ direktorė Biruta Mazrimienė (Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-138), 2017 m.
birželio 29 d. – Palangos sporto centro direktorius Romaldas Kazlauskas (Savivaldybės tarybos
sprendimas Nr. T2-158).
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 2017 m. atstovavo Klaipėdos regiono plėtros taryboje. Klaipėdos
regiono plėtros taryboje 2017 m. buvo sprendžiami regionui svarbūs klausimai – regiono
pasiekiamumo oro keliu didinimas, dalyvavimas tarptautiniuose projektuose, pvz., Pietų Baltijos

6
bendradarbiavimo per sieną programoje ir kitose tarptautinėse organizacijose, Vidaus reikalų
ministerijos inicijuotos ir parengtos „Baltosios knygos“ svarstymas, Klaipėdos regiono ekonominės
plėtros krypčių nustatymas bei kiti regiono plėtrai svarbūs klausimai. Per 2017 metus vyko 32
Regiono plėtros tarybos posėdžiai. 2017-11-20 LR ūkio ministerijoje buvo pristatyta Klaipėdos
regiono ekonominė specializacija ir jos įgyvendinimo procesas. Pristatyme dalyvavo Klaipėdos ir
Palangos miestų savivaldybių, asociacijos „Klaipėdos“ regionas Neringos ir Palangos m.
savivaldybių merai pasisakė už regiono sutarimą kartu rengti specializaciją, bendradarbiauti
įgyvendinant mėlynojo augimo kryptis.
2017 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, taip 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 2017 m.,
pažanga ir ryšys su Palangos miesto strateginiame plėtros plane iki 2020 metų numatytomis 4
strateginės plėtros sritimis:
Gyvenimo
Įgyvendinamas projektas „Socialinio būsto
kokybės
ir fondo plėtra Palangos miesto savivaldybėje“
socialinio
saugumo
gerinimas

Gyvenimo
Socialinių paslaugų plėtra.
kokybės
ir Gautas finansavimas projektui
socialinio
paslaugų infrastruktūros plėtra“
saugumo
gerinimas

Siekiant išplėsti socialinio
būsto fondą pagal 2016-0816 pasirašytą finansavimo
sutartį su VšĮ Centrine
projektų valdymo agentūra
dėl bendrai finansuojamo
projekto Nr. 08.1.2-CPVAR-408-31-0001 „Socialinio
būsto fondo plėtra Palangos
miesto savivaldybėje“, 2017
m. ES struktūrinių fondų
lėšomis nupirkti 5 socialiniai
būstai (trys 1-o kambario ir 2
2-jų kambarių butai). Likus
nepanaudotam
Europos
Sąjungos struktūrinių fondų
lėšų
likučiui,
pradėtos
papildomų 2 socialinių būstų
pirkimo skelbiamų derybų
būdu procedūros, nupirkta
galimai
pasiūlytų
būstų
rinkos vertės nustatymo
paslauga.
Savivaldybės tarybos 2017
„Socialinių m.
balandžio
27
d.
sprendimu Nr. T2-109 buvo
patvirtintas Palangos miesto
savivaldybės
2017
m.
socialinių paslaugų planas.
Tarybai apsisprendus teikti
paraišką Europos Sąjungos
struktūrinių
fondų
finansavimui gauti pagal
priemonę 08.1.1.-CPVA-R-
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407 „Socialinių paslaugų
infrastruktūros plėtra“, 2017
m.
rengta
Projekto
"Socialinių paslaugų plėtra
Palangos
miesto
savivaldybėje“ įgyvendinimo
(gydymo paskirties ligoninės
pastato Žuvėdrų g. 4,
Palangoje,
dalies
rekonstravimas ir patalpų
paskirties keitimas, pritaikant
šias
patalpas
socialinės
priežiūros paslaugoms teikti)
techninė dokumentacija.
Gyvenimo
Pateikta paraiška IV Interreg Latvijos–Lietuvos Siekiant didinti žmonių
kokybės
ir programai „Žmonių saugumo didinimas per saugumo paslaugos kokybę,
socialinio
institucijų bendradarbiavimą Vakarų Lietuvos gerinti materialinę bazę,
saugumo
– Latvijos regione“)
stiprinti
institucijų
gerinimas
darbuotojų
gebėjimus,
skatinant
bendravimą
ir
bendradarbiavimą
tarp
institucijų Lietuvos–Latvijos
pasienio zonoje didinant
regiono
saugumą
ir
patrauklumą,
Savivaldybės
taryba 2017 m. gegužės 31 d.
sprendimu
Nr.
T2-142
pritarė
Palangos
miesto
savivaldybės administracijos
paraiškos „Žmonių saugumo
didinimas per institucijų
bendradarbiavimą Vakarų
Lietuvos–Latvijos regione“
teikimui Interreg Latvija–
Lietuva 2014–2020 metų
bendradarbiavimo per sieną
programos
finansavimui
gauti.
Gyvenimo
Pateikta paraiška IV Interreg Latvijos–Lietuvos
kokybės
ir programai „Modernių viešųjų paslaugų
socialinio
vystymas, stiprinant gebėjimus, bendravimą ir
saugumo
bendradarbiavimą tarp vietos savivaldos ir
gerinimas
policijos institucijų Vakarų Lietuvos –
Kuržemės regionuose“.

Siekiant gerinti viešųjų
paslaugų
veiksmingumą
stiprinant policijos ir vietos
savivaldos
institucijų
darbuotojų
gebėjimus,
diegiant modernią darbo
įrangą, skatinant minėtų
institucijų bendravimą ir
bendradarbiavimą,
Savivaldybės tarybos 2017
m. gegužės 31 d. sprendimu
Nr. T2-144 apsispręsta teikti
paraišką INTERREG Latvija
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– Lietuva 2014–2020 metų
bendradabiavimo per sieną
programai,
projekto
„Modernių viešųjų paslaugų
vystymas,
stiprinant
gebėjimus, bendravimą ir
bendradarbiavimą
tarp
vietos savivaldos ir policijos
institucijų Vakarų Lietuvos
– Kuržemės regionuose“
finansavimui gauti.
Gyvenimo
2017 m. iš Savivaldybės biudžeto finansuoti 3
kokybės
ir socialiniai projektai, finansuoti 2 socialinės
socialinio
reabilitacijos
paslaugų
neįgaliesiems
saugumo
bendruomenėje projektai.
gerinimas

Skelbti
ir
organizuoti
socialinių projektų atrankos
konkursai, 2017 m. iš
Savivaldybės
biudžeto
finansuoti
3
socialiniai
projektai
(vykdytojai:
Labdaros ir paramos fondas
„Maisto bankas“, Palangos
Švč. M. Marijos Ėmimo į
dangų parapija ir Sutrikusio
intelekto žmonių globos
bendrija „Palangos Viltis“).
Atrinkti ir finansuoti 2
socialinės
reabilitacijos
paslaugų
neįgaliesiems
bendruomenėje
projektai
(vykdytojai:
Palangos
sutrikusios psichikos žmonių
globos bendrija ir Palangos
neįgaliųjų draugija).
Įgyvendinti
vietos
bendruomenių 7 projektai
pagal
Nevyriausybinių
organizacijų
ir
bendruomeninės
veiklos
stiprinimo 2017–2019 metų
veiksmų plano įgyvendinimo
2.3
priemonę
,,Remti
bendruomeninę
veiklą
savivaldybėse“ (vykdytojai:
Palangos
miesto
bendruomenė
„Palangos
rūpestėlis“,
Bendruomenė
„Palangos santarvė“, Būsimų
ir esamų mamyčių ir tėvelių
asociacija
„Gandras“,
Sutrikusio intelekto žmonių
globos bendrija „Palangos
viltis“, Šventosios turizmo
asociacija“,
Lietuvai
pagražinti draugijos Palangos
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skyrius).
Gyvenimo
Pateikta paraiška „Sveikatos ugdymo priemonių
kokybės
ir įgyvendinimas tikslinių grupių asmenims
socialinio
Palangos miesto savivaldybėje“, teikiamo
saugumo
Europos
Sąjungos
struktūrinių
fondų
gerinimas
finansavimui gauti pagal priemonę 08.4.2ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas
regioniniu lygiu“

Atsižvelgiant į Klaipėdos
regiono tarybos kvietimą
teikti projektinius pasiūlymus
dėl
regiono
projektų
įgyvendinimo pagal 2014–
2020 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų
programos
8
prioriteto
„Socialinės
įtraukties
didinimas ir kova su skurdu“
įgyvendinimo priemonės Nr.
08.4.2-ESFA-R-630
„Sveikos
gyvensenos
skatinimas regioniniu lygiu“,
2017 m. lapkričio 2 d.
Savivaldybės
taryba
sprendimu
Nr. T2-224
pritarė projekto „Sveikatos
ugdymo
priemonių
įgyvendinimas
tikslinių
grupių asmenims Palangos
miesto
savivaldybėje“,
teikiamo Europos Sąjungos
struktūrinių
fondų
finansavimui gauti pagal
priemonę 08.4.2-ESFA-R630 „Sveikos gyvensenos
skatinimas regioniniu lygiu“,
įgyvendinimui.
Gyvenimo
Įgyvendinamas projektas „Palangos asmens 2017 m. vasario 21 d.
kokybės
ir sveikatos centro pastato modernizavimas“ Savivaldybės
taryba
socialinio
įgyvendinimo finansavimui gauti
sprendimu Nr. T2-58 pritarė
saugumo
Palangos miesto savivaldybei
gerinimas
nuosavybės
teise
priklausančio, VšĮ Palangos
asmens sveikatos priežiūros
centro pagal panaudos sutartį
valdomo pastato, esančio
Vytauto
g.
92,
rekonstrukcijai pasiekiant A
energinio naudingumo klasę.
Taip pat šiuo sprendimu
pritarta saulės elektrinės
projektavimui ir įrengimui
ant VšĮ Palangos asmens
sveikatos priežiūros centro
stogo.
2017
m. baigtas
rengti
Palangos asmens sveikatos
priežiūros centro pastato
(6D3p), esančio Vytauto g.
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92 Palangoje, rekonstravimo
techninis projektas.
Gyvenimo
Gautas finansavimas projektui „Kompleksinių
kokybės
ir paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas
socialinio
Palangos miesto savivaldybėje“
saugumo
gerinimas

Gyvenimo
Švietimo įstaigų modernizavimas
kokybės
ir
socialinio
saugumo
gerinimas

Savivaldybės tarybos 2017
m. gegužės 31 d. sprendimu
Nr. T2-149 buvo pritarta
projekto
„Kompleksinių
paslaugų
teikimas
ir
organizavimas
Palangos
miesto
savivaldybėje“
rengimui ir įgyvendinimui
kartu su partneriais pagal
2014–2020 metų Europos
Sąjungos struktūrinių fondų
investicijų
veiksmų
programos
8
prioriteto
„Socialinės
įtraukties
didinimas ir kova su skurdu“
įgyvendinimo priemonę Nr.
08.4.1-ESFA-V-416
„Kompleksinės
paslaugos
šeimai“. Konkurso būdu
atrinkta
nevyriausybinė
organizacija
dalyvauti
Projekte partnerio teisėmis.
Projekto
partneris
–
asociacija
„Ateities
specialistų
klubas“
–
įpareigotas projekte vykdyti
Bendruomeninių
šeimos
namų funkcijas.
Savivaldybės tarybos 2017
m. gegužės 31 d. sprendimu
Nr. T2-139 pritarta Palangos
Vlado Jurgučio pagrindinės
mokyklos
dalyvavimui
švietimo
įstaigų
sporto
aikštynų
atnaujinimo
programoje.

Savivaldybės tarybos 2017
m. gegužės 31 d. sprendimu
Nr. T2-140 pritarta Palangos
pradinės
mokyklos
dalyvavimui Švietimo įstaigų
modernizavimo programoje.
Gyvenimo
Pateikta paraiška projekto „Palangos lopšelio- Savivaldybės tarybos 2017
kokybės
ir darželio
„Pasaka“
infrastruktūros m. rugsėjo 7 d. sprendimu
socialinio
modernizavimas“ įgyvendinimo finansavimui Nr. T2-196 pritarta projekto
saugumo
gauti
„Palangos lopšelio-darželio
gerinimas
„Pasaka“
infrastruktūros
modernizavimas“, teikiamo
Europos
Sąjungos
struktūrinių
fondų

11

Gyvenimo
Pateikta paraiška projekto „Lopšelio-darželio
kokybės
ir „Žilvinas“ pastato, esančio Sodų g. 63,
socialinio
Palangoje atnaujinimas (modernizavimas)“
saugumo
įgyvendinimo finansavimui gauti
gerinimas

Gyvenimo
Pateikta paraiška projekto „Sporto aikštelės –
kokybės
ir riedučių, riedlenčių ir BMX dviračių parko–
socialinio
įrengimas“ įgyvendinimo finansavimui gauti
saugumo
gerinimas
Gyvenimo
Pateiktos paraiškos projektų „Edukacinių erdvių
kokybės
ir kūrimas Palangos miesto mokykloje“ ir
socialinio
„Palangos miesto S. Vainiūno meno mokyklos
saugumo
dailės skyriaus edukacinių erdvių tobulinimas“

finansavimui gauti pagal
priemonę 09.1.3–CPVA–R–
705
„Ikimokyklinio
ir
priešmokyklinio
ugdymo
prieinamumo
didinimas“,
įgyvendinimui.
Šio projekto tikslas – didinti
Palangos
lopšelio-darželio
„Pasaka“ veiklos efektyvumą.
Projekto
metu
bus
atnaujintos
esamos
ikimokyklinės
ugdymo
grupės
patalpos
ir
modernizuotos
nenaudojamos vaikų ugdymo
grupės patalpos ir joms
abiems priskiriamų erdvių
patalpos, jos bus pritaikytos
kokybiškai
vykdyti
ikimokyklinio
ir/ar
priešmokyklinio
ugdymo
programas. Grupių patalpos
ir erdvės bus pritaikytos
žmonėms su negalia ir atitiks
tai
reglamentuojančių
normatyvinių
aktų
reikalavimus.
Vykdyta
lopšelio-darželio
„Žilvinas“
pastato
rekonstrukcija.
Projektas
finansuojamas
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.
Projektu siekiama įsigyti
sporto aikštelei – riedučių,
riedlenčių ir BMX dviračių
parkui įrengti reikalingą
įrangą bei sutvarkyti aplinką.
Savivaldybės tarybos 2017
m.
balandžio
27
d.
sprendimu
Nr.
T2-129
pritarta projekto „Edukacinių

12
gerinimas

įgyvendinimo finansavimui gauti

erdvių kūrimas Palangos
senojoje
gimnazijoje“,
teikiamo Europos Sąjungos
struktūrinių
fondų
finansavimui gauti pagal
priemonę 09.1.3–CPVA–R–
724
„Mokyklų
tinklo
efektyvumo
didinimas“,
įgyvendinimui.
Savivaldybės tarybos 2017
m. rugsėjo 7 d. sprendimu
Nr. T2-197 pritarta projekto
„Edukacinių erdvių kūrimas
Palangos
„Baltijos“
pagrindinėje
mokykloje“,
teikiamo Europos Sąjungos
struktūrinių
fondų
finansavimui gauti pagal
priemonę 09.1.3–CPVA–R–
724
„Mokyklų
tinklo
efektyvumo
didinimas“,
įgyvendinimui.
Skirtas
finansavimas.
Savivaldybės tarybos 2017
m. sausio 31 d. sprendimu
Nr. T2-1 pritarta projekto
„Palangos
miesto
S.
Vainiūno meno mokyklos
dailės skyriaus edukacinių
erdvių
tobulinimas“,
teikiamo Europos Sąjungos
struktūrinių
fondų
finansavimui gauti pagal
priemonę 09.1.3–CPVA–R–
725 „Neformaliojo švietimo
infrastruktūros tobulinimas“,
įgyvendinimui.
Skirtas
finansavimas.
Gyvenimo
Pateiktas investicijų projektas „Šventosios Šiuo
projektu
siekiama
kokybės
ir kultūros centro „Eldija“ pastato rekonstrukcija, objektą
pritaikyti
socialinio
pritaikant bendruomenės centro veiklai“ bendruomenei
aktualioms
saugumo
finansavimo Valstybės investicijų programai
reikmėms, sudarant galimybę
gerinimas
gyventojams
ir
miesto
svečiams
dalyvauti
kultūrinėje
veikloje
bei
užtikrinti aukštos kokybės
kultūros
produktų
ir
paslaugų prieinamumą. Į
naujai sutvarkytą kino teatrą
pritraukti
apie
36400
lankytojų
per
metus.
Tikimasi, kad sutvarkytos
bibliotekos bei informacijos
centro patalpos taip pat
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Gyvenimo
Parengtas Palangiškio kortelės išdavimo ir
kokybės
ir naudojimo tvarkos aprašas. Parengta techninė
socialinio
užduotis Palangiškio kortelės pagaminimo
saugumo
paslaugoms pirkti
gerinimas

Darnios
aplinkos
vystymas

Pateikta paraiška IV Interreg Latvijos–Lietuvos
programai „Botaninių vertybių išsaugojimas
Vakarų Lietuvos ir Kuržemės regionuose
(Palangos Botanikos parkos III etapo dalis)“

Darnios
aplinkos
vystymas

Pateikta patikslinta projekto „Pajūrio juostos
tvarkymo
programos
2014–2020
m.
įgyvendinimo Palangos miesto savivaldybės
teritorijoje“ paraiška.

pritrauks
daugiau
lankytojų/paslaugų
naudotojų.
Projektas
pateiktas
Kultūros
ministerijai,
finansavimas
neskirtas.
Siekiant skatinti Palangos
miesto
verslo
įmonių
socialinę
atsakomybę,
prisidėti prie savivaldybės
gyventojų
poreikių
bei
gyvenimo kokybės gerinimo
mieste, apsispręsta parengti
Palangiškio korteles, skirtas
nuolatiniams
Palangos
miesto
gyventojams,
deklaravusiems gyvenamąją
vietą Palangos mieste, ir
Palangos
miesto
garbės
piliečiams.
Palangiškio kortelė suteikia
teisę
gauti
specialius
pasiūlymus
ir nuolaidas
įvairioms
prekėms,
paslaugoms, renginiams ir kt.
Savivaldybės tarybos 2017
m. lapkričio 2 d. sprendimu
Nr.
T2-228
patvirtintas
Palangiškio kortelės išdavimo
ir naudojimo tvarkos aprašas.
Pateikta paraiška IV Interreg
Latvijos
–
Lietuvos
programai
„Botaninių
vertybių išsaugojimas Vakarų
Lietuvos
ir
Kuržemės
regionuose
(Palangos
Botanikos parkos III etapo
dalis)“, Palangos miesto
savivaldybės administracija –
pagrindinis
partneris.
Finansavimas neskirtas.
Siekiant
pristabdyti
intensyvų Lietuvos Baltijos
jūros kranto degradavimą
įgyvendintas LR aplinkos
ministerijos bei savivaldybės
biudžeto
lėšomis
finansuojamas
projektas
„Pajūrio juostos tvarkymo
programos
įgyvendinimas
Palangos miesto savivaldybės
teritorijoje“. Atsižvelgiant į
Lietuvos
Respublikos
aplinkos ministerijos skirtą
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Darnios
aplinkos
vystymas

Parengtas investicinis projektas ir pateiktas
projektinis pasiūlymas dėl projekto „Vietinio
susisiekimo viešojo transporto priemonių parko
atnaujinimas“ finansavimui gauti pagal 2014–
2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių
fondų investicijų veiksmų programos 4
prioriteto
„Energijos
efektyvumo
ir

finansavimą
projekto
įgyvendinimo metu buvo
pagaminti ir pakloti mediniai
takai,
jautriausiose
kopagūbrio vietose sukloti
šakų
klojiniai.
Bendra
projekto vertė 28576 Eur
(Aplinkos ministerijos skirta
suma 20 000 Eur, Palangos
miesto savivaldybės skirta
suma
8575,93
Eur),
panaudota 28575,93 Eur.
Klaipėdos regiono aplinkos
apsaugos
departamento
Palangos miesto agentūra
atlikusi
šio
projekto
patikrinimą nustatė, kad
Palangos miesto savivaldybės
administracija dotacijos lėšas
panaudojo tikslingai.
2017
metais
pateikta
patikslinta projekto „Pajūrio
juostos tvarkymo programos
2014–2020 m. įgyvendinimo
Palangos miesto savivaldybės
teritorijoje“
paraiška.
Balandžio
28
d.
tarp
Palangos miesto savivaldybės
administracijos ir Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministerijos
Aplinkos
projekto valdymo agentūros
buvo pasirašyta finansavimo
sutartis. Bendra projekto
vertė – 4649740,87 Eur, iš jų
Europos Sąjungos lėšos –
4649740,87 Eur. 2017 metais
buvo
parengti
poveikio
aplinkai
vertinimo
dokumentai (2018 m. sausio
15
d.
gauta
teigiama
atsakingos institucijos išvada)
bei atlikti smėlio kasimo
vietos – Baltijos jūros Preilos
– Juodkrantės poligono,
Baltijos
jūros
kranto,
priekrantės tyrimai.
Atsižvelgiant į Klaipėdos
regiono tarybos paskelbtą
kvietimą teikti projektinius
pasiūlymus
dėl
regiono
projektų įgyvendinimo pagal
2014–2020 metų Europos
Sąjungos struktūrinių fondų
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Darnios
aplinkos
vystymas

Darnios
aplinkos
vystymas

atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir investicijų
veiksmų
naudoimo
skatinimas“
04.5.1-TID-R-518 programos
4
prioriteto
priemonę finansavimui gauti.
„Energijos efektyvumo ir
atsinaujinančių
išteklių
energijos
gamybos
ir
naudoimo
skatinimas“
04.5.1-TID-R-518 priemonę
„Vietinio susisiekimo viešojo
transporto priemonių parko
atnaujinimas“
4.5.1.
uždavinio „Skatinti darnų
judumą ir plėtoti aplinkai
draugišką transportą, siekiant
sumažinti anglies dioksido
išmetimus“, 2017 m. sausio
31 d. sprendimu Nr. T2-2
pritarta projekto „Palangos
miesto vietinio susisiekimo
viešojo transporto priemonių
parko
atnaujinimas“,
teikiamo Europos Sąjungos
struktūrinių
fondų
finansavimui gauti pagal
priemonę 04.5.1-TID-R-518
„Vietinio susisiekimo viešojo
transporto priemonių parko
atnaujinimas“,
įgyvendinimui.
Pateiktas projektinis pasiūlymas dėl projekto 2017 m. sausio 31 d.
„Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas sprendimu Nr. T2-3 pritarta
Palangos mieste“, teikiamo Europos Sąjungos projekto
„Elektromobilių
struktūrinių fondų finansavimui gauti pagal įkrovimo stotelių įrengimas
priemonę 04.5.1.-TID-V-515 „Elektromobilių Palangos mieste“, teikiamo
įkrovimo prieigų tinklo kūrimas“ finansavimui Europos
Sąjungos
gauti.
struktūrinių
fondų
finansavimui gauti pagal
priemonę 04.5.1.-TID-V-515
„Elektromobilių
įkrovimo
prieigų tinklo kūrimas“,
įgyvendinimui.
Savivaldybės tarybos 2017
m. vasario 21 d. sprendimu
Nr.
T2-57
patvirtintas
Palangos miesto savivaldybės
elektromobilių
įkrovimo
prieigų planas.
Gautas finansavimas projektui „Baltijos jūros Tarybai
apsisprendus
regiono atsparumo atstatymas“
bendradarbiaujant
su
Klaipėdos universitetu teikti
paraišką
Pietų
Baltijos
bendradarbiavimo per sieną
programai
2014–2020,
Interreg-V-A „Baltijos jūros
regiono
atsparumo
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Darnios
aplinkos
vystymas

Gautas finansavimas projektui „Komunalinių
atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros
plėtra Palangos mieste“

Darnios
aplinkos
vystymas

Įgyvendintas projektas „Užterštos sandėlio
teritorijos Palangos m. Ąžuolų g. (Kaštonų g.),
sutvarkymas“ įgyvendinimui

Darnios
aplinkos
vystymas

Paplūdimių infrastruktūros gerinimas

atstatymas“,
gautas
finansavimas
projektui
įgyvendinti.
Projektu siekiama naudojant
turimą patirtį iš ankstesnių
ES projektų, taip pat – įgijus
naujų žinių ir atliekant
tyrimus, sukurti aktyvius
metodus bei technologijas,
padedančius apsaugoti nuo
maistinių medžiagų/teršalų ir
plastiko patekimo į Baltijos
jūrą. Taip siekiama didinti
tarpvalstybinį supratimą apie
turimas
„žalias“
technologijas,
grindžiamas
praktiniais
taikymais/moksliniais
tyrimais,
bei
skatinti
sprendimų
priėmimą
sutelkiant
dėmesį
į
veiksnumą,
veiksmingumą/prevencijas ir
naujų
bendradarbiavimo
formų įgyvendinimą.
Įgyvendinant
projektą
,,Komunalinių
atliekų
rūšiuojamojo
surinkimo
infrastruktūros
plėtra
Palangos mieste“, vykdytos
viešojo pirkimo procedūros.
Įgyvendinant šį projektą
numatoma 17 miesto atliekų
surinkimo aikštelių įrengti
požeminius
atliekų
konteinerius.
Projekto įgyvendinimo metu
iš Palangos miesto bendro
naudojimo teritorijos Ąžuolų
gatvės buvo surinkta ir
išvežta 665 tonų užteršto
grunto. Buvusio sandėlio
teritorijoje tvarkymo darbai
atlikti nuo žemės paviršiaus
iki 1,7-2,2 m gylio. Išvalytos
vietos buvo užpiltos atvežtu
švariu gruntu.
Gerinant
poilsio
infrastruktūrą nupirkti bei
paplūdimyje pastatyti 2 ir
trims sezonams išnuomoti
dar 8 konteinerinio tipo
tualetai, atlikta jų išorės
apdaila, įsigytos ir pajungtos
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Darnios
aplinkos
vystymas

Darnaus judumo plano įgyvendinimas

Kurorto
patrauklumo
didinimas

Pateikta
paraiška
projekto
„Turizmo
informacinės infrastruktūros sukūrimas ir
pritaikymas neįgaliųjų poreikiams Kretingos
rajono ir Palangos miesto savivaldybėse“
finansavimui gauti

8 buitinių nuotekų siurblinės
tualetams.
Savivaldybės taryba 2017 m.
lapkričio 2 d. sprendimu Nr.
T2-242 patvirtino Darnaus
judumo Palangos mieste
planą.
Darnaus
judumo
planu
siekiama įvertinti Palangos
miesto gyventojų, darbo
rinkoje
dalyvaujančių
asmenų, turistų ir įmonių
susisiekimo
poreikius,
sukurti integruotą įvairių
transporto rūšių susisiekimo
sistemą, prioritetą teikiant
viešajam
keleiviniam,
bevarikliui ir/ar aplinką
tausojančiam
transportui.
Taip pat – subalansuotai
naudoti miesto erdvę, plėtoti
esamą
susisiekimo
infrastruktūrą bei plėtoti
transporto
paslaugas,
jų
veiksmingumą, vadovaujantis
darnios plėtros principais.
Siekiama ir gerinti eismo
saugą bei saugumą, didinti
aplinkos
patrauklumą
ir
gyvenimo
kokybę
bei
užtikrinti
racionalų
ir
veiksmingą
susisiekimo
infrastruktūros ir viešojo
transporto maršrutinį tinklo
panaudojimą, mažinti oro
užterštumą, triukšmą.
Savivaldybės tarybai 2017 m.
liepos 27 d. sprendimu Nr.
T2-174
nutarus
teikti
paraišką projekto „Turizmo
informacinės infrastruktūros
sukūrimas ir pritaikymas
neįgaliųjų
poreikiams
Kretingos rajono ir Palangos
miesto
savivaldybėse“
finansavimui gauti 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–
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Kurorto
patrauklumo
didinimas

Pritarta jungtinės veiklos sutarčiai

Kurorto
patrauklumo
didinimas

Pateikta paraiška projekto „Baltijos
turizmo centras“ finansavimui gauti

R-821
„Savivaldybes
jungiančių turizmo trasų ir
turizmo
maršrutų
informacinės infrastruktūros
plėtra“,
planuojama
Palangoje įrengti krypčių
rodykles į lankomus objektus
(15
vnt.),
pastatyti
informacinius stendus –
kolonas
(2
vnt.)
bei
informacinius stendus su
žemėlapiais (7 vnt.).
Miesto savivaldybės taryba
2017 m. lapkričio 30 d.
sprendimu
Nr.
T2-246
pritarė jungtinės veiklos
(partnerystės) sutarčiai tarp
asociacijos
„Klaipėdos
regionas“, Klaipėdos miesto,
Klaipėdos rajono, Kretingos
rajono, Palangos miesto,
Neringos
savivaldybės,
Skuodo rajono bei Šilutės
rajono
savivaldybių
administracijų. Šalys sutarė,
kad, siekiant bendro tikslo –
ilgalaikės,
kryptingos
ir
tvarios Klaipėdos regiono
ekonominės plėtros, bus
bendradarbiaujama žiniomis,
kompetencija bei turimais
žmogiškaisiais
ir
(ar)
finansiniais
ištekliais
ir
prisidedama prie Klaipėdos
regiono ekonominės plėtros
(specializacijos)
krypčių
turizmo ir žemės ūkio srityse
identifikavimo.
jūros Asociacija
„Klaipėdos
regionas“
įgyvendina
projektą
„Baltijos
jūros
turizmo centras – darnios
plėtros
struktūrinė
organizacija
aktyviam
turizmui“.
Projektas
finansuojamas iš 2014–2020
m. Interreg V-A Pietų
Baltijos
bendradarbiavimo
per sieną programos. Šio
projekto tikslas – skatinti
turizmo
sektoriaus
komunikaciją
ir
bendradarbiavimą
tarptautiniu
lygmeniu,
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Kurorto
patrauklumo
didinimas

Gautas finansavimas
paveldas išmaniai“

projektui

Kurorto
patrauklumo
didinimas

Gautas
finansavimas
kelionė“

projektui

sukuriant
specializuotą
struktūrą,
Baltijos
jūros
turizmo centrą, kuris apjungs
turizmo
sektoriaus
suinteresuotas grupes. Taip
pat projektu bus kuriami,
plėtojami
ir
aktyviai
reklamuojami
regioniniai
turizmo produktai, siekiant
užtikrinti
jūrinio
ir
ekologinio turizmo plėtrą
Pietų
Baltijos
jūros
regionuose, taip prisidedant
prie sezoniškumo problemos
mažinimo.
„Kurortų Projektas „Kurortų paveldas
išmaniai“
finansuojamas
pagal
2014–2020
metų
Europos Sąjungos fondų
investicijų
veiksmų
programos
5
prioriteto
„Aplinkosauga,
gamtos
išteklių darnus naudojimas ir
prisitaikymas prie klimato
kaitos“ priemonę Nr. 05.4.1LVPA-K-808 „Prioritetinių
turizmo plėtros regionų e.rinkodara“. Projekto tikslas –
e.-rinkodaros priemonėmis
didinti kultūros ir gamtos
paveldo objektų žinomumą ir
lankomumą
Birštono,
Druskininkų, Neringos ir
Palangos
miesto
savivaldybėse.
Projekto
pagrindinis
partneris
–
Birštono
savivaldybė,
Projekto
partneriai
–
Druskininkų, Neringos ir
Palangos
miesto
savivaldybės.
„Gintaro Projektas „Gintaro kelionė“
finansuojamas pagal 2014–
2020 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų
programos
5
prioriteto
„Aplinkosauga,
gamtos
išteklių darnus naudojimas ir
prisitaikymas prie klimato
kaitos“ priemonę Nr. 05.4.1LVPA-K-808 „Prioritetinių
turizmo plėtros regionų erinkodara“. Projekto tikslas –
didinti
Palangos
bei
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Kurorto
patrauklumo
didinimas

Neringos kurortų kultūros ir
gamtos paveldo objektų,
susijusių
su
gintaru,
žinomumą ir lankomumą. Į
projektą įtrauktas 21 objektas
iš Palangos ir Neringos,
susijęs su gintaru. Objektų
žinomumui ir lankomumui
didinti planuojama pasitelkti
šiuolaikiškas
elektronines
priemones
–
sukurti
papildytos
realybės
ir
virtualios realybės 360 turinį,
sukurti mobilią aplikaciją bei
žaidybinę platformą, sukurti
elektroninį leidinį ir kt. Visos
elektroninės
priemonės
akcentuos atsakingą gamtos
išteklių
naudojimą
bei
kultūros paveldo apsaugą.
Informacija apie projekto
rezultatus skleidžiama per
socialinius tinklus (facebook,
twitter, instagram ir pan.),
blogus ir kt. el. priemones.
Projekto
partneris
–
Neringos
savivaldybės
administracija.
Gautas finansavimas projektui „Pažink Vakarų Projektas „Pažink Vakarų
krantą“
krantą“ finansuojamas 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-LVPAK-808 „Prioritetinių turizmo
plėtros
regionų
e.rinkodara“. Projekto tikslas –
didinti Klaipėdos regiono,
kaip
unikalaus
turizmo
vieneto, gamtos ir kultūros
paveldo objektų žinomumą ir
lankomumą.
Įgyvendinus projektą
bus sukurtos šios turizmo
srities
e.
rinkodaros
priemonės, formuosiančios
Klaipėdos
regiono
savivaldybių, kaip Vakarų
krašto, įvaizdį: interneto
svetainė, mobilioji aplikacija,
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socialinių tinklų edukacinispramoginis
žaidimas,
reprezentaciniai
filmai,
nuotraukos bei vykdoma e.
rinkodara interneto erdvėje.

Kurorto
patrauklumo
didinimas

Palangos miesto identifikacija

Miesto
savivaldos
gerinimas

Projekto „Paslaugų teikimo gyventojams
kokybės
gerinimas
Klaipėdos
regiono
savivaldybėse“, teikiamo Europos Sąjungos
struktūrinių fondų finansavimui gauti pagal
priemonę 10.1.3–ESFA–R–920 „Paslaugų ir
asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas
savivaldybėse“, rengimas

Miesto
savivaldos
gerinimas

Valstybės tarnautojų kvalifikacijos vertinimas

Projekto
pagrindinis
partneris – Klaipėdos rajono
savivaldybė,
partneriai:
Klaipėdos miesto, Kretingos
rajono, Neringos, Palangos
miesto ir Šilutės rajono
savivaldybių administracijos
Sukurtas Palangos miesto
identifikacinis logotipas ir
vizualinio identiteto knyga.
Palangos renginių anonsinės
informacijos
platformos
skiltis
atsirado
www.kasvyksta.lt, turinčioje
per 200 tūkst. unikalių
vartotojų kas mėnesį.
Savivaldybės tarybos 2017
m.
balandžio
27
d.
sprendimu
Nr.
T2-108
pritarta projekto „Paslaugų
teikimo
gyventojams
kokybės gerinimas Klaipėdos
regiono
savivaldybėse“,
teikiamo Europos Sąjungos
struktūrinių
fondų
finansavimui gauti pagal
priemonę 10.1.3–ESFA–R–
920 „Paslaugų ir asmenų
aptarnavimo
kokybės
gerinimas
savivaldybėse“,
įgyvendinimui.
Šios
priemonės tikslas – padidinti
visuomenės
pasitenkinimą
savivaldybių viešojo valdymo
institucijų
teikiamomis
paslaugomis
ir
asmenų
aptarnavimo, savivaldybėms
įgyvendinant
paslaugų
teikimo
ir
asmenų
aptarnavimo kokybei gerinti
skirtas priemones.
Savivaldybės tarybos 2017
m. liepos 27 d. sprendimu
Nr. T2-173 sudaryta nuo
2017-08-01 iki 2019-07-31
imtinai Palangos miesto
savivaldybės kontrolieriaus,
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Palangos miesto savivaldybės
kontrolės ir audito tarnybos
valstybės
tarnautojų,
Palangos miesto savivaldybės
administracijos Centralizuoto
vidaus
audito
skyriaus
vedėjo, vedėjo pavaduotojo
ir
Palangos
miesto
savivaldybės institucijų ar
įstaigų valstybės tarnautojų
tarnybinės veiklos vertinimo
komisijų narių tarnybinės
veiklos vertinimo komisija.
Komisijos
pirmininke
paskirta Palangos miesto
savivaldybės administracijos
direktoriaus
pavaduotoja
Violeta Staskonienė.
Ši
komisija
sudaryta,
pasibaigus
ankstesnės
atitinkamos
komisijos
įgaliojimams,
siekiant laikytis Lietuvos
Respublikos
valstybės
tarnybos
įstatymo
ir
Valstybės
tarnautojų
kvalifikacinių
klasių
suteikimo
ir
valstybės
tarnautojų tarnybinės veiklos
vertinimo taisyklių.
VIII. SAVIVALDYBĖS INVESTICINIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO
KONTROLĖ
2017 m. sausio 31 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-4 patvirtintas Palangos
miesto savivaldybės 2017–2019 metų strateginis veiklos planas (jis keistas tarybos sprendimais Nr.
T2-143, Nr. T2-175, Nr. T2-225). Minėtas strateginis planas parengtas atsižvelgiant į Palangos
miesto strateginį plėtros iki 2020 metų planą.
Meras organizavo Strateginės plėtros tarybos darbą. 2017 m. spalio 20 d. minėtoje
taryboje apsvarstyta 2016 metų strateginio plėtros plano ataskaita, kuri patvirtinta 2017 m.
lapkričio 2 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-227.
2017 m. lapkričio 30 d. Palangos miesto savivaldybės taryboje patvirtinti Palangos
miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano metmenys (sprendimo Nr. T2247).
Mero veikla 2017 m. apėmė ir strateginio veiklos plano programose numatytų
projektų įgyvendinimo kontrolę. Ataskaitoje pateikta trumpa 2017 m. vykdytų investicinių
projektų įgyvendinimo pažanga:
Koncesijos
vykdymas

konkursų Įgyvendinant savivaldybės ir verslo partnerystės projektus
„Kempingo Nemirsetoje, Palangoje įrengimas, II etapas“ ir Vasaros
koncertų salės Palangoje, Vytauto g. 43, rekonstravimas –
daugiafunkcinio kultūros pastato įrengimas, I etapas organizuoti
Koncesijos konkursai.
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Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-77 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. sprendimo Nr.
T2-217 „Dėl kempingo Nemirsetoje, Klaipėdos pl. 33I, Palangoje,
koncesijos“.
Sprendimu Nr. T2-78 nutarta išnuomoti viešo konkurso būdu iki
2017 m. rugpjūčio 31 d. kempingo veiklai vykdyti Palangos miesto
savivaldybei nuosavybės teise priklausančius pastatus ir statinius, iki
kol bus atrinktas projekto „Kempingo Nemirsetoje, Klaipėdos pl.
33I, Palangoje įrengimas, valdymas ir paslaugų teikimas“
koncesininkas.
2017 m. rugsėjo 7 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-194
pritarta koncesijos sutarties projektui bei leista sudaryti koncesijos
sutartį su koncesininku UAB ,,NRT Service“, pagal kurią
koncesininkui suteikiama teisė vykdyti ūkinę veiklą, susijusią su
kempingo Nemirsetoje, Palangoje, valdymu ir paslaugų teikimu.
2017 m. spalio 25 d. pasirašyta Kempingo Nemirsetoje koncesijos
sutartis.
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-76 nutarta pakeisti Vasaros
koncertų salės Palangoje, Vytauto g. 43, rekonstrukcijos į
daugiafunkcinį kultūros pastatą ir pastato valdymo koncesijos
pagrindines sutarties sąlygas, patvirtintas Palangos miesto
savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T2218 „Dėl vasaros koncertų salės Palangoje, Vytauto g. 43, pastato
valdymo koncesijos“.
2017 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T2-245 Savivaldybės taryba
nutarė pritarti koncesijos sutarties projektui bei leisti sudaryti
koncesijos sutartį su koncesininku, pagal kurią koncesininkui
suteikiama teisė vykdyti ūkinę veiklą, susijusią su Vasaros koncertų
salės Palangoje, Vytauto g. 43, rekonstrukcija į daugiafunkcinį
kultūros pastatą ir pastato valdymu bei paslaugų teikimu.
Palangos miesto baseino
su sveikatingumo centru
Kretingos
g.
23,
Palangoje, statyba

2107 m. pradėta baseino su sveikatingumo centru ir viešąja pirtimi
statyba.
Projektas parengtas atsižvelgiant į efektyvų statinio eksploatavimą
bei energijos išteklių naudojimą. Palangos baseino su
sveikatingumo centru energinė klasė – A, jame bus įrengtos saulės
baterijos, numatyta galimybė pastatą eksploatuoti atskiromis
zonomis.
Baseino zona užims daugiau nei 1000 kv. m plotą, jame bus įrengti
aštuoni 25 m ilgio takeliai su tribūnomis žiūrovams, baseinai
vaikams nuo 7 metų, skirti mokytis plaukti, persirengimo patalpos.
Sveikatingumo centre bus įrengtos pirtys, pramoginiai baseinai
vaikams ir suaugusiems, sūkurinės vonios, masažo kabinetai,
treniruoklių salė ir persirengimo patalpos. Pastatas turės ir atskirą
viešąją pirtį, skirtą miesto gyventojams. Šalia jos numatoma
automobilių stovėjimo aikštelė, o pagrindinio įėjimo kiemelyje –
žalioji zona.

Kultūros
paskirties
pastato Birutės al. 34A,
Palangoje, lauko statinių
rekonstravimas
ir

2017 m. vykdyti Palangos istorinės vilos „Anapilis“ aplinkos
sutvarkymo darbai. Atliekant aplinkos tvarkymo darbus buvo
pakloti pėsčiųjų takai, išgrįstas įvažiavimas į vilą, įrengta mažoji
architektūra, apšvietimo sistema, vaizdo stebėjimo sistema. Taip pat

24
inžinerinių tinklų nauja įrengtos ir dvi automobilių stovėjimo aikštelės. Sutvarkytas
statyba
vakarinėje sklypo pusėje esančio rūsio fasadas, durys, įrengta
hidroizoliacija.
Gydymo
paskirties
pastato – poliklinikos
Vytauto g. 92, Palangoje,
rekonstrukcijos techninis
projektas

Būtingės
restauracija

2017 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T2-58 pritarta Palangos
miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio, VšĮ Palangos
asmens sveikatos priežiūros centro pagal panaudos sutartį valdomo
pastato, esančio Vytauto g. 92, Palangoje, rekonstrukcijai pasiekiant
A energinio naudingumo klasę bei saulės elektrinės projektavimui
ir įrengimui ant VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centro
stogo.
2017 m. baigtas rengti Palangos asmens sveikatos priežiūros centro
pastato rekonstravimo techninis projektas. Šiuo techniniu projektu
buvo siekta, kad būtų užtikrintas maksimalus galimas
projektuojamo ir planuojamo rekonstruoti objekto funkcionalumas
bei jo ekonomiškas išlaikymas ištisus metus. Rekonstrukcijos
techniniame projekte numatyti inovatyvūs sprendimai, kaip
pavyzdžiui saulės elektrinės įrengimas ant sveikatos įstaigos stogo.
Rekonstruotas poliklinikos pastatas sieks A energinio naudingumo
klasę.

bažnyčios Rekonstrukcijos metu pakeista bažnyčios stogo danga, įrengta
lietaus nuvedimo sistema, sutvarkytas pastato fasadas, pakeistos
bažnyčios bokšto langinės, įrengtas pastato priestatas.

Palangos Švč. Mergelės
Marijos Ėmimo į dangų
bažnyčios Vytauto g. 51,
Palangoje, remontas ir
pritaikymas turizmo ir
visuomenės poreikiams
Daugiabučių
namų
atnaujinimo programos,
skirtos
energinio
efektyvumo
didinimui
daugiabučiuose
pastatuose, II, III etapai

Įgyvendinant projektą „Sakralinio kultūros paveldo objekto
pritaikymas turizmo ir visuomenės poreikiams“, įrengta apžvalgos
aikštelė, suremontuoti laiptai į bokštą, pakeistos bokšto žaliuzės,
restauruoti ir įstiklinti vitražai. Projekto vertė – 157,5 tūkst. eurų, iš
jų ES lėšos – beveik 102 tūkst. eurų, Palangos miesto savivaldybė
bokšto tvarkybai skyrė 55,5 tūkst. eurų.

Įgyvendinant daugiabučių namų atnaujinimo programos, skirtos
energinio efektyvumo didinimui daugiabučiuose pastatuose, II
etapo programą 2017 m. mieste užbaigti rangos darbai ir priduoti
23 daugiabučiai namai (J. Biliūno g. 11, Jūratės g. 33, S. Nėries g.
7, J. Janonio g. 16, Saulėtekio tak. 3, 4, 9, 18, 20 ir 26, Sodų g. 19,
Vytauto g. 138, Ganyklų g. 35, 47 ir 59, M. Valančiaus g. 6,
Druskininkų g. 5A, Kretingos g. 33, 35, 43 ir 41, Lieknų g. 14,
Žvejų g. 42).
Pagal III etapo programą projektavimo darbai vykdyti 3
daugiabučiuose namuose (J. Janonio g. 45, Saulėtekio tak. 22,
Saulėtekio tak. 24), dar 5 daugiabučiai namai laukė finansavimo
(Gintaro g. 44, Senojo Turgaus g. 11, Saulėtekio tak. 11, Sodų g.
22 ir 33).
Kelių priežiūros ir plėtros Vykdant vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrą, taisymą, 2017
programos įgyvendinimas m. sutvarkyta 6,367 tūkst. kv. m asfaltbetonio dangų, suremontuoti
Palangos mieste
7 lietaus nuotekų šuliniai, dolomitine skalda sustiprinta 1,636 tūkst.
kv. m Sermiesčio g., Putinų t. bei Lydekų g. kelio danga.
Lietuvos automobilių kelių direkcijos lėšomis suremontuota
Medžiotojų g. atkarpos (nuo Ronžės g. iki L. Vaineikio g.) 652,5
kv. m šaligatvių, Vanagupės g. atkarpos (nuo Lino t. iki Vytauto g.)
633 kv. m šaligatvių bei 248 kv. m asfalto dangos.
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Pajūrio juostos tvarkymo
programos 2014–2020 m.
įgyvendinimas Palangos
miesto
savivaldybės
teritorijoje

Taip pat atlikti Palangos miesto inžinerinių saugaus eismo
priemonių įrengimo darbai Vytauto bei Plytų g., kurių metu įrengti
446 nauji kelio ženklai, atlikti 1643,5 kv. m gatvių žymėjimo dažais
ir 429 kv. m termoplastiku darbai.
Kelių priežiūros ir plėtros programos bei Savivaldybės biudžeto
lėšomis 2017 metais buvo tęsiami ir visiškai užbaigti Grafų
Tiškevičių alėjos (nuo Vytauto gatvės iki Kęstučio gatvės) su skveru
ir fontanu statybos, Suvalkiečių gatvės (nuo L. Vaineikio gatvės iki
Žemaičių gatvės) bei Bartų gatvės tiesimo darbai. 2017 m. atliktas
Austėjos gatvės ruožo nuo Austėjos g. 32 iki Austėjos g. 34
Palangoje kapitalinis remontas, Vanagupės gatvės (nuo Klaipėdos
pl. iki Vytauto g. ir nuo Vytauto g. iki Šilo g.) paprastasis remontas,
Vytauto g. kairės pusės šaligatvio (nuo Kastyčio g. iki Bangų g.)
paprastasis remontas. Pradėti Maironio gatvės rekonstravimo bei
Priešaušrio gatvės (nuo Pavasario g. iki Žiemos g.) tiesimo darbai,
kurie bus tęsiami 2018 metais. 2017 metais užbaigtas Gintaro gatvės
(nuo Smilčių gatvės iki Ganyklų gatvės) techninis darbo projektas ir
gautas statybą leidžiantis dokumentas.
Šventojoje baigta Jūros gatvės rekonstrukcija, atliktas Pušyno gatvės
(nuo Mokyklos g. iki Jūros g.) paprastasis remontas, atliktas
kabančio pėsčiųjų tilto per Šventosios upę Kopų gatvėje paprastasis
remontas bei kabančio pėsčiųjų tilto per Šventosios upę prie
Būtingės sodų paprastasis remontas.
Iš Savivaldybės biudžete Daugiabučių kiemų infrastruktūros
sutvarkymas numatytų lėšų suremontuoti renovuotų daugiabučių
gyvenamųjų namų Vasario 16-osios g. 1, J. Valančiaus g. 6, Žvejų
g. 42, Ganyklų g. 59, Druskininkų g. 1, 3, 5, 5A kiemai.
Siekiant pristabdyti intensyvų Lietuvos Baltijos jūros kranto
degradavimą įgyvendintas LR aplinkos ministerijos bei savivaldybės
biudžeto lėšomis finansuojamas projektas „Pajūrio juostos tvarkymo
programos
įgyvendinimas
Palangos
miesto
savivaldybės
teritorijoje“. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijos skirtą finansavimą projekto įgyvendinimo metu buvo
pagaminta ir paklota 688,23 m2 medinių takų, jautriausiose
kopagūbrio vietose suklota 3112 m2 šakų klojinių. Bendra projekto
vertė 28576 Eur (Aplinkos ministerijos skirta suma 20 000 Eur,
Palangos miesto savivaldybės skirta suma 8575,93 Eur). Panaudota
28575,93 Eur. Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento
Palangos miesto agentūra atlikusi šio projekto patikrinimą nustatė,
kad Palangos miesto savivaldybės administracija dotacijos lėšas
panaudojo tikslingai.

IX. BENDRUOMENĖS ĮTRAUKIMAS Į VIETOS REIKALŲ TVARKYMĄ
IR SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VIEŠINIMAS
Visuomenės įtraukimas į vietos reikalų tvarkymą. 2017 m. Meras reguliariai
skyrė laiko gyventojų, kurie kėlė individualius ir aktualius visai bendruomenei klausimus,
priėmimui. Priimti 135 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.
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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 2017 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. T2-167 patvirtintas Nevyriausybinių
organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo
priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Palangos miesto
savivaldybėje aprašas.
Nuo 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojo Vietos savivaldos įstatymo pakeitimai,
reglamentuojantys seniūnaičio statusą bei rinkimų tvarką, vadovaujantis kuriais ši kompetencija
priskirta ne Savivaldybės administracijos direktoriui, o Savivaldybė tarybai. Todėl Savivaldybės
tarybos sprendimu Nr. T2-96 patvirtintas Palangos miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų
organizavimo tvarkos aprašas, sprendimu Nr. T2-115 patvirtinti Palangos miesto savivaldybės
seniūnaičių sueigos nuostatai. 2017 m. organizuoti Palangos miesto savivaldybės seniūnaitijų 8
seniūnaičių rinkimai.
Siekiant skatinti nevyriausybines organizacijas bendradarbiauti ir teikti pasiūlymus
Savivaldybei dėl savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų veiklos
skatinimo, palankios aplinkos kūrimo ir nevyriausybinių organizacijų plėtros politikos formavimo
savivaldybėje, Tarybos sprendimu Nr. T2-230 naujos dvejų metų kadencijos laikotarpiui sudaryta
Nevyriausybinių organizacijų taryba (Palangos miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų
tarybos sudarymo ir jos nuostatai pakeisti 2017 m. lapkričio 2 d. Savivaldybės tarybos sprendimu
Nr. T2-230). Lapkričio 22 d. susirinkusi į pirmąjį posėdį, Palangos miesto savivaldybės
nevyriausybinių organizacijų taryba išsirinko pirmininkę (ja tapo Daina Eimanavičienė, kuri yra ir
bendruomenės „Palangos santarvė“ pirmininkė) ir pirmininko pavaduotoją (ja išrinkta Laura
Grendienė, Palangos miesto savivaldybės Kultūros skyriaus jaunimo reikalų koordinatorė).
Siekiant remti bendruomeninę veiklą savivaldybėje, Savivaldybės tarybos sprendimu
Nr. T2-167 patvirtintas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–
2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą
savivaldybėse“ įgyvendinimo Palangos miesto savivaldybėje aprašas.
- Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-264 patvirtintas Palangos miesto
savivaldybės projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkurso tvarkos aprašas. Šis atnaujintas aprašas
reglamentuoja vieningą kultūros, socialinių, sveikatos, jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų
paraiškų pateikimo, vertinimo, atrankos organizavimo ir finansavimo kriterijus, savivaldybės
biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarką.
- Siekiant stiprinti nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą, padidinti
paslaugų šeimai įvairovę, prieinamumą bei kokybę, taip pat – plėtoti paslaugas šeimai,
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-149 pritarta projekto „Kompleksinių paslaugų teikimas ir
organizavimas Palangos miesto savivaldybėje“ rengimui ir įgyvendinimui kartu su partneriais
pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos
prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę
„Kompleksinės paslaugos šeimai“. Šis projektas įgalins šeimas ar asmenis spręsti krizines situacijas,
susijusias su fizinių, saugumo, socialinių, vaikų ugdymo, tarpusavio santykių, orumo, saviraiškos
poreikių patenkinimu.
- Atsižvelgiant į bendruomenės „Palangos santarvė“ prašymą, Savivaldybės tarybos
sprendimu Nr. T2-170 pritarta siūlymui perregistruoti minėtos bendruomenės buveinės adresą
Palangos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame, Palangos miesto savivaldybės
administracijos patikėjimo teise valdomame pastate, esančiame Vytauto g. 112, Palangoje.
- Siekiant stiprinti gyventojų sveikatą ir vykdyti ligų prevenciją, vykdyti aplinkos
sveikatinimo priemones bei užtikrinti aplinkos kokybę, nekeliančią grėsmės žmonių sveikatai,
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-116 patvirtinta Palangos miesto savivaldybės 2017 metų
visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa.
- Siekiant padėti bedarbiams, įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus
darbuotojams integruotis į darbo rinką bei sudaryti jiems sąlygas užsidirbti gyvenimui būtinų lėšų,
taip pat – mažinti socialinę įtampą bei atskirtį tarp bendruomenės narių Savivaldybės tarybos
sprendimu Nr. T2-6 patvirtinta Palangos miesto savivaldybės 2017 metų viešųjų darbų programa.
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- Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-97 pakeisti Palangos miesto socialinių
paslaugų centro nuostatai, sprendimu Nr. T2-109 patvirtintas Palangos miesto savivaldybės 2017
m. socialinių paslaugų planas.
- Skatinant verslo įmones parodyti savo socialinę atsakomybę, prisidedant prie
savivaldybės gyventojų poreikių, gyvenimo kokybės gerinimo ir pasitenkinimo gyvenant
Palangoje, Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-228 patvirtintas Palangiškio kortelės išdavimo
ir naudojimo tvarkos aprašas. Jame numatoma, kad Palangiškio kortelė yra skiriama nuolatiniams
gyventojams, deklaravusiems gyvenamąją vietą Palangos mieste ir Palangos miesto garbės
piliečiams. Palangiškio kortelė suteikia teisę gauti nuolaidas ir specialius pasiūlymus prekėms,
paslaugoms, renginiams ir kt.
- Mero potvarkiu Nr. M1-14 Palangos miesto 760 metų jubiliejiniu medaliu
apdovanotas Vladimiras Bondarenko.
Informacijos viešinimas. Naudojant Tarybos posėdžių salės posėdžių įgarsinimo ir
įrašymo į kompiuterines laikmenas sistemą, įrašyti visi 2017 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“.
Nuo gruodžio mėn. pradėta administruoti anonsinės informacijos viešinimui skirta
renginių platforma www.renginiai.kasvyksta.lt/palanga, todėl visą informaciją apie kurorte
vykstančius renginius galima rasti greičiau, patogiau ir vienoje vietoje.
Siekiant pagerinti Palangos miesto savivaldybės įvaizdį socialinėse medijose, sukurtas
oficialus Savivaldybės socialinio tinklo „Facebook“ puslapis, kurio dėka didinamas bendruomenės
aktyvumas, sudaromos galimybės miesto bendruomenei visas Savivaldybės ir kurorto veiklos
naujienas rasti vienoje vietoje socialinėje erdvėje.
Viešinta sukurta lojalumo programa – Palangiškio kortelės viešinimas, platintas ir
didintas naujo Palangos logotipo žinomumas. Šiam tikslui parengti ir paviešinti informaciniai
pranešimai socialiniuose tinkluose, interneto erdvėje bei spaudoje. Savivaldybės darbuotojai
supažindinti su nauju Palangos miesto logotipu, sukurta logotipo naudojimo instrukcija el. p.
parašuose.
_____________________

PRITARTA
Palangos miesto savivaldybės tarybos
2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-84
3 punktu
PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
2017 M. VEIKLOS ATASKAITA
I. ĮVADAS
Palangos miesto savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) direktoriaus
2017 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 2015-08-27
sprendimu Nr. T2-226, Tarybos 2016-01-28 sprendimu Nr. T2-16, Tarybos 2017-01-31
sprendimu Nr. T2-18, Tarybos 2018-01-25 sprendimu Nr. T2-9, 223 punktu, Palangos miesto
savivaldybės administracijos veiklos nuostatų, patvirtintų Tarybos 2009-08-13 sprendimu Nr. T2211, 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 2017–2019 m. strateginį
veiklos planą buvo parengtos ir įgyvendinamos 2017 m. programos (patvirtinta Administracijos
direktoriaus 2017-03-22 įsakymu Nr. A1-336 ,,Dėl Palangos miesto savivaldybės 2017 metų
programų patvirtinimo“). Detali informacija apie ilgalaikio ir vidutinės trukmės strateginių veiklos
planų vykdymą 2017 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.
2017-01-01 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 2017 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 2017-12-31 buvo
įsteigta 111 pareigybių, iš jų 103 – 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 2017 m. atnaujinti Administracijos padalinių teikiamų
elektroniniu būdu administracinių paslaugų aprašymai, aprašymai sukelti į Viešųjų ir
administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinę sistemą (PASIS), atnaujinta
informacija apie teikiamas paslaugas Savivaldybės interneto svetainėje; vykdytas tiesioginis
apsikeitimas dokumentais (gauti ir išsiųsti 1329 įvairūs dokumentai, prašymai, tarp jų susiję ir su
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administracinių paslaugų teikimu (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 1 skyriaus nuostatai, pareigybių aprašymai, organizuoti
Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tiksliniai
mokymai. Savivaldybėje 2017 m. per E.valdžios vartų Elektroninių paslaugų portalą suteiktos 77
administracinės paslaugos (2016 m. – 15).
Šioje Administracijos direktoriaus veiklos ataskaitoje trumpai apžvelgiama
Administracijos struktūrinių padalinių veikla, įgyvendinant Savivaldybės funkcijas pagal sritis, ir
jų pagrindiniai 2017 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, parengė Savivaldybės
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį už 2016 m., biudžeto vykdymo ir kitas ataskaitas už
2016 m. bei 2017 m. ketvirtines ataskaitas, kurias laiku teikė Lietuvos Respublikos finansų
ministerijai, kitoms valstybės įstaigoms ir institucijoms, taip pat teikė duomenis Suteiktos
valstybės pagalbos registrui.
Savivaldybės 2017 m. biudžetas laiku parengtas ir pateiktas tvirtinti Tarybai. Tarybos
2017-02-21 sprendimu Nr. T2-49 patvirtintas biudžetas sudarė 19 mln. 875 tūkst. Eur pajamų ir
21 mln. 848 tūkst. Eur asignavimų išlaidoms bei turtui įsigyti (atsižvelgus į Lietuvos Respublikos
biudžeto sandaros įstatymo 21 str. apribojimus asignavimai viršijo pajamas 1 mln. 973 tūkst. Eur
nepanaudota 2016 m. pajamų dalimi, kuri viršijo panaudotus asignavimus), per metus Tarybos
sprendimais, atsižvelgiant į papildomai skirtas valstybės dotacijas bei gautas viršplanines pajamas,
asignavimų perskirstymą tarp veiklos programų, biudžetas tikslintas (pajamos padidintos 3 mln.
244 tūkst. Eur, asignavimai – 3 mln. 544 tūkst. Eur). Be to, įvertinus atskirų mokesčių planų
vykdymo duomenis, jie buvo patikslinti: sumažintas nekilnojamojo turto mokestis 300 tūkst. Eur,
padidintas žemės mokestis 200 tūkst. Eur ir gyventojų pajamų mokestis 80 tūkst. Eur.
Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuotos 27 miesto biudžetinės įstaigos (įskaitant Administraciją
ir Kontrolės ir audito tarnybą).
Savivaldybės biudžeto pajamos. 2017 m. Savivaldybės biudžeto pajamos (kartu su
valstybės dotacijomis) sudarė 23 mln. 589 tūkst. Eur, patikslintas pajamų planas įvykdytas 102
proc., arba gauta viršplaninių pajamų 471 tūkst. Eur.
Pajamų iš mokesčių ir rinkliavų gauta 13 mln. 568 tūkst. Eur (sudarė 58 proc. visų
biudžeto pajamų), planas įvykdytas 104 proc. Gyventojų pajamų mokesčio gauta 9 mln. 57 tūkst.
Eur, mokesčio planas įvykdytas 105 proc., arba gauta daugiau 447 tūkst. Eur, mokesčio įplaukos
sudarė 38 proc. visų biudžeto pajamų.
Turto mokesčių gauta 2 mln. 152 tūkst. Eur, iš jų nekilnojamojo turto mokesčio – 1
mln. 131 tūkst. Eur, žemės mokesčio – 1 mln. 1 tūkst. Eur, paveldimo turto mokesčio – 20 tūkst.
Eur. Žemės mokesčio planas įvykdytas 111 proc., paveldimo turto – 100 proc., nekilnojamojo
turto mokesčio įvykdymas sudarė 94 proc., šio plano nevykdymą įtakojo tai, kad Valstybinė
mokesčių inspekcija 2017 m. grąžino mokesčio mokėtojams susidariusias mokesčio permokas (virš
1 mln. Eur) už ankstesnius metus.
Prekių ir paslaugų mokesčių surinkta 2 mln. 359 tūkst. Eur, iš jų vietinių rinkliavų –
2 mln. 275 tūkst. Eur (už leidimus prekiauti miesto viešosiose vietose – 381 tūkst. Eur, už
leidimus įrengti reklamą – 57 tūkst. Eur,, už naudojimąsi nustatytomis miesto vietomis
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automobiliams statyti – 395 tūkst. Eur, už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą – 809 tūkst.
Eur, , už leidimus vykdyti komercinius renginius – 3 tūkst. Eur, už leidimus atlikti kasinėjimo
darbus – 34 tūkst. Eur bei už naudojimosi gyvenamųjų vietovių viešąja infrastruktūra – 596 tūkst.
Eur), valstybės rinkliavų – 55 tūkst. Eur, mokesčio už aplinkos teršimą – 29 tūkst. Eur, šių
mokesčių planai įvykdyti, iš jų vietinių rinkliavų planas – 102 proc., lyginant su 2016 m. vietinių
rinkliavų surinkta 7 proc. arba 139 tūkst. Eur daugiau.
Kitų pajamų gauta 2 mln. 104 tūkst. Eur (2016 m. - 2 097,3 tūkst. Eur), iš jų pajamų
už prekes ir paslaugas (biudžetinių įstaigų pajamos) – 1 mln. 88 tūkst. Eur, nuomos mokesčio už
valstybinę žemę – 787 tūkst. Eur, mokesčio už gamtos išteklius – 25 tūkst. Eur, angliavandenilių
išteklių mokesčio – 34 tūkst. Eur, dividendų – 11 tūkst. Eur, palūkanų – 10 tūkst. Eur, pajamų iš
baudų, delspinigių ir kitų netesybų – 91 tūkst. Eur, lėšų už želdinių atstatymą – 58 tūkst. Eur.
Žemės nuomos mokesčio planas įvykdytas 105 proc., gauta mokesčio viršplaninių įplaukų 37
tūkst. Eur, mokestį sumokėjo juridiniai asmenys – 608 tūkst. Eur, fiziniai asmenys – 179 tūkst.
Eur. Administruojant šį mokestį ir siekiant sumažinti jo nepriemoką, mokesčio skolininkams buvo
išsiųsta 890 priminimų ir 48 suderinimo aktai (2016 m. – atitinkamai 628 ir 48), pateikti
duomenys Juridinio ir personalo skyriui dėl 211 skolininkų nepriemokos 301 tūkst. Eur
išieškojimo vykdymo teismine tvarka, perduota teisminėms institucijoms 81 skolininkas dėl 125
tūkst. Eur skolos išieškojimo, išieškota – 85 tūkst. Eur. Be to, Tarybos sprendimu mokesčio
nepriemoka 100 tūkst. Eur buvo pripažinta beviltiška ir pasibaigusia ir nurašyta iš mokesčio
apskaitos. Žemės nuomos mokesčio nepriemoka metų eigoje buvo sumažinta 28 proc., arba 131
tūkst. Eur, lyginant su buvusia metų pradžioje (iki 2017-11-01 sumažinta 48 proc., arba 227 tūkst.
Eur), tačiau atsižvelgiant į 2017 m. mokesčio apskaičiavimą, nepriemoka 2018-01-01 dar sudaro
337 tūkst. Eur.
Materialiojo turto realizavimo pajamų gauta 86 tūkst. Eur, iš jų už valstybinės žemės
realizavimą – 47 tūkst. Eur, už miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausiančių patalpų (butų)
pardavimą – 37 tūkst. Eur,.
Lietuvos Respublikos valstybės specialiųjų tikslinių dotacijų skirta 7 mln. 446 tūkst.
Eur, gauta 7 mln. 414 tūkst. Eur, panaudota – 7 mln. 361 tūkst. Eur, arba 99 proc. skirtų dotacijų
(53,0 tūkst. Eur nepanaudotų pagal paskirtį grąžintos valstybinėms institucijoms ir įstaigoms, iš
kurių jos gautos). Minėtos
dotacijos panaudotos valstybinėms (valstybės perduotoms
savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 689 tūkst. Eur, mokinio krepšeliui finansuoti – 3 mln. 319
tūkst. Eur, kitų tikslinių dotacijų – 806 tūkst. Eur (iš jų Sanatorinei mokyklai išlaikyti – 79 tūkst.
Eur, švietimo įstaigų specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams išlaikyti – 21 tūkst.
Eur, vietinės reikšmės kelių remontui ir priežiūrai – 706 tūkst. Eur), kitų dotacijų ir lėšų iš kitų
valdymo lygių – 229 tūkst. Eur (iš jų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti
– 85 tūkst. Eur, biudžetinių įstaigų darbo apmokėjimo įstatymo laipsniškam gyvendinimui – 85
tūkst. Eur, neformaliojo vaikų švietimui finansuoti – 40 tūkst. Eur, mokytojų skaičiaus
optimizavimui – 17 tūkst. Eur, atliekų tvarkymo sistemos formavimui – 2 tūkst. Eur) bei
valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti – 1 mln. 938 tūkst. Eur (iš
jų miesto baseino statybai – 950 tūkst. Eur, vietinės reikšmės keliams tiesti ir rekonstruoti – 918
tūkst. Eur, Pradinės mokyklos modernizavimo programai įgyvendinti – 70 tūkst. Eur). Lietuvos
Respublikos finansų ministerija pervedė 380 tūkst. Eur bendrosios dotacijos kompensaciją, skirtą
pajamų mažėjimo dengimui. Tačiau Savivaldybė mažiau gavo valstybės tikslinių dotacijų nei buvo
skirta 32 tūkst. Eur, iš jų Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija nepervedė 20 tūkst. Eur už
atliktus darbus pagal pajūrio juostos tvarkymo programos priemonių įgyvendinimą bei pagal
vykdomų investicinių objektų darbų atlikimo aktus mažiau gauta lėšų – 12 tūkst. Eur (iš jų iš
Švietimo ir mokslo ministerijos – 10 tūkst. Eur Pradinės mokyklos modernizavimui ir
Susisiekimo ministerijos – 2 tūkst. Eur vietinės reikšmės kelių remonto darbams finansuoti).
Valstybės dotacijos sudarė 31 proc. visų biudžeto pajamų, lyginant su 2016 m.,
dotacijų gauta daugiau 24 proc., arba 1 mln. 421 tūkst. Eur.
Europos Sąjungos finansinės paramos fondų lėšų buvo planuota 560 tūkst. Eur, gauta
471 tūkst. Eur, panaudota projektams finansuoti 402 tūkst. Eur (lėšų likutis – 69 tūkst. Eur), iš jų
socialinio būsto fondo plėtrai – 173 tūkst. Eur, užterštos sandėlio teritorijos sutvarkymui – 101
tūkst. Eur, sakralinio kultūros paveldo objekto pritaikymui turizmo reikmėms – 86 tūkst. Eur,
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kompleksinių paslaugų šeimai teikimui – 15 tūkst. Eur, „Gintaro kelionei“ – 21 tūkst. Eur ir
neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtrai – 6 tūkst. Eur.
Taryba pagal atskirų mokesčių įstatymų nuostatas 2016 m. savo sprendimais suteikė
fiziniams ir juridiniams asmenims mokesčių lengvatų iš viso už 87 tūkst. Eur, iš jų nekilnojamojo
turto mokesčio – 17 tūkst. Eur, žemės nuomos mokesčio – 70 tūkst. Eur (dėl patvirtinto
fiziniams asmenims neapmokestinamojo valstybinės žemės sklypo dydžio – 16,0 tūkst. Eur ir
taikomo nulinio mokesčio tarifo – 26,0 tūkst. Eur) ir pagal Mokesčių lengvatų komisijos išvadas –
28 tūkst. Eur) bei atidėjo 2018 m. valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjimo terminus – 6
tūkst. Eur.
Savivaldybės 2017 m. biudžeto nepanaudotų lėšų likutis sudarė 2 mln. 371 tūkst. Eur,
iš jų biudžeto lėšų likutis – 1 mln. 696 tūkst. Eur, programų ir kitų tikslinės paskirties lėšų – 362
tūkst. Eur, biudžetinių įstaigų pajamų – 244 tūkst. Eur, Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų
– 69 tūkst. Eur.
2017 m. Savivaldybė prisiėmė skolinių įsipareigojimų 210 tūkst. Eur pagal finansinės
nuomos (lizingo) sutartis, įvykdė įsipareigojimų – 767 tūkst. Eur (iš jų grąžino ilgalaikių paskolų
kredito įstaigoms – 691 tūkst. Eur, pagal lizingo sutartis – 76 tūkst. Eur), įsiskolinimų likutis
2017-12-31 sudaro 3580 tūkst. Eur (iš jų ilgalaikių paskolų – 3373 tūkst. Eur ir pagal lizingo
sutartis – 207 tūkst. Eur).
Biudžeto asignavimai sudarė 24 mln. 414 tūkst. Eur,, buvo panaudoti Savivaldybės 11
veiklos programų finansuoti pagal valstybės funkcijas – švietimui – 8 mln. 670 tūkst. Eur (36 proc.
visų asignavimų), ekonomikai – 2 mln. 747 tūkst. Eur (11 proc.), būstui, komunaliniam ūkiui ir
aplinkos apsaugai – 4 mln. 930 tūkst. Eur (20 proc.), sveikatos ir socialinei apsaugai – 2 mln. 59
tūkst. Eur (9 proc.), poilsiui ir kultūrai – 3 mln. 467 tūkst. Eur (14 proc.), bendroms valstybės
paslaugoms, gynybai ir viešajai tvarkai – 2 mln. 541 tūkst. Eur (10 proc.).
Pagrindines Savivaldybės biudžeto išlaidas pagal ekonominę klasifikaciją Savivaldybės
biudžeto išlaidas sudarė: darbo užmokestis – 7 mln. 980 tūkst. Eur (33 proc. visų biudžeto
išlaidų), socialinio draudimo įmokos – 2 mln. 442 tūkst. Eur (10 proc.), prekės ir paslaugos – 9
mln. 224 tūkst. Eur (38 proc., iš jų miesto tvarkymas – 3 mln. 445 tūkst. Eur, komunalinės
paslaugos – 666 tūkst. Eur, turto einamasis remontas – 1 mln. 870 tūkst. Eur, kitos paslaugos – 2
mln. 84 tūkst. Eur, mityba – 367 tūkst. Eur, kitos prekes – 513 tūkst. Eur), socialinės išmokos
(pašalpos) – 957 tūkst. Eur (4 proc.), materialiojo turto įsigijimas – 3 mln. 430 tūkst. Eur (14
proc.), kitos išlaidos – 333 tūkst. Eur, turto išlaidos (palūkanos) – 48 tūkst. Eur. Savivaldybės
ilgalaikių paskolų grąžinimas – 691 tūkst. Eur ir finansinio turto (akcijų) įsigijimas – 100 tūkst.
Eur buvo vykdomas iš 2016 m. biudžeto nepanaudotų lėšų likučio.
Biudžeto asignavimų plano įvykdymas sudarė 96,2 proc., arba buvo nepanaudota lėšų
– 977,1 tūkst. Eur, iš jų prekėms ir paslaugoms – 187,6 tūkst. Eur, socialinėms išmokoms – 419
tūkst. Eur, darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 157,3 tūkst. Eur, materialiojo turto
įsigijimui – 148,5 tūkst. Eur. Savivaldybės 2017 m. nepanaudoti biudžeto asignavimai ketvirtame
ketvirtyje buvo perskirstomi tarp asignavimų valdytojų jų susidariusiems įsiskolinimams už
įsigytas prekes bei gautas paslaugas padengti. Savivaldybės biudžetinės įstaigos 2017 m. buvo
finansuojamos savalaikiai pagal jų pateiktas paraiškas. Miesto savivaldybės vienam gyventojui teko
apie 1370 Eur.
Savivaldybės biudžeto mokėtinų sumų likutis 2017-12-31 sudaro 3784 tūkst. Eur, iš
jų finansiniai įsipareigojimai dėl ilgalaikių paskolų grąžinimo – 3373 tūkst. Eur, kiti įsiskolinimai
už prekes ir paslaugas – 411 tūkst. Eur (iš jų dėl ilgalaikio turto įsigijimo finansinės nuomos
(lizingo) būdų – 207 tūkst. Eur (Administracija nupirko 175 naujus kompiuterius ir kitą įrangą
miesto švietimo ir kitoms įstaigoms), apskaičiuoto grąžintino neišmokėto darbo užmokesčio ir
socialinio draudimo dalis valstybės tarnautojams – 42 tūkst. Eur).
Savivaldybė pradelstų įsiskolinimų 2018-01-01 neturi. Vykdant Lietuvos Respublikos
2017 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymo 13 str. 3 d.
reikalavimus Savivaldybė 2017 m. sumažino iš viso įsiskolinimus 12 proc., arba 510 tūkst. Eur,
lyginant su buvusiais metų pradžioje, tačiau iš jų kiti įsiskolinimai (be paskolų grąžinimo ir
finansinės nuomos (lizingo) būdų turto įsigijimo) padidėjo 47 tūkst. Eur, kadangi biudžetinės
įstaigos laiku neatsiskaitė už gautas paslaugas, atliktus remonto darbus ar įsigytą ilgalaikį turtą
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(Savivaldybės administracijai nebuvo pervestos valstybės dotacijos lėšos iš Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerijos – 20 tūkst. Eur ir lėšos iš Europos Sąjungos finansinės paramos fondų – 27
tūkst. Eur už įvykdytus projektus).
Savivaldybės biudžeto gautinų sumų likutis 2017-12-31 sudarė 224 tūkst. Eur
(juridinių ir fizinių asmenų įsiskolinimai už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą).
Valstybės pagalbos teikimas. Savivaldybės biudžeto sąskaita 2017 m. suteikta valstybės
pagalba (mokesčių lengvatos) 5 ūkio subjektams – juridiniams asmenims už 51 tūkst. Eur
(atitinkamai 2016 m. – 8 ir 107 tūkst. Eur).
III. MIESTO PLĖTRA, ĮVAIZDIS IR PLANAVIMAS
Miesto strateginį planavimą ir plėtrą koordinuoja Ekonominės plėtros skyrius, kuriame
2017 m. dirbo 3 valstybės tarnautojai ir 2 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. 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 ekonominėssocialinės plėtros programoms (bendradarbiauta su kitais struktūriniais padaliniais), organizuotas ir
koordinuotas Savivaldybės investicinių projektų rengimas ir įgyvendinimas, analizuota turizmo
būklė ir rekreaciniai ištekliai mieste, koordinuotas nemokamos turizmo informacijos teikimas bei
kurorto pristatymas tarptautinėse turizmo mugėse. Su infrastruktūros, socialinės ir ekonominės
raidos planavimu, strateginių plėtros ir veiklos planų rengimu, programų rengimu susiję beveik
visi Administracijos struktūriniai padaliniai.
Įgyvendinant Palangos miesto strateginį plėtros planą iki 2020 m. parengti ir Tarybos
sprendimais patvirtinti Savivaldybės 2017–2019 m. strateginis veiklos planas ir 2018–2020 m.
strateginio veiklos plano metmenys, Administracijos direktoriaus įsakymu - vienuolika 2017 m.
programų, vykdytas jų monitoringas, atskaitomybės procedūros, įvyko Strateginės plėtros tarybos
ir Strateginio planavimo grupės posėdžiai.
2017 m. skyriaus darbuotojai koordinavo ir administravo, vykdė 7 projektus (2016 m.
– 2), iš dalies finansuojamus ES struktūrinių fondų lėšomis („Gintaro kelionė“, „Kurortų paveldas
išmaniai“, „Pažink Vakarų krantą“, „Socialinio būsto fondo plėtra Palangos miesto savivaldybėje“,
„Sakralinio kultūros paveldo objekto pritaikymas turizmo ir visuomenės reikmėms“,
„Kompleksinių paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Palangos miesto savivaldybėje“,
„Socialinių paslaugų plėtra Palangos miesto savivaldybėje“), 2 Savivaldybės ir verslo partnerystės
projektus (Kempingo Nemirsetoje, Palangoje įrengimas, II etapas“ ir Vasaros koncertų salės
Palangoje, Vytauto g. 43, rekonstravimas – daugiafunkcinio kultūros pastato įrengimas, I etapas),
dalyvauta rengiant ir teikiant 3 projektinius
pasiūlymus,
inicijuotas tarptautinis
bendradarbiavimas tarp Administracijos ir Aizputės bei Liepojos (Latvijos Respublika)
savivaldybių ir Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (pateiktos dar 3 paraiškos),
pateiktas 1 projektinis pasiūlymas (Darnaus judrumo plano sprendinių įgyvendinimas). Be to, kaip
ir 2016 m. pateiktos 23 ataskaitos po projektų užbaigimo (teikiamos 5 metus po projekto galutinės
ataskaitos patvirtinimo). Organizuotas koncesijos konkursas, dalyvauta vertinant pirminius ir
išsamius dalyvių pasiūlymus. Koreguotos koncesijos sąlygos („Vasaros koncertų salės Palangoje,
Vytauto g. 43 – daugiafunkcinio kultūros pastato įrengimas ir valdymas“, 2016-02-23 Tarybos
sprendimu Nr. T2-67), 2017-10-25 pasirašyta Kempingo Nemirsetoje koncesijos sutartis.
Pateiktos paraiškos investiciniams projektams iš dalies finansuoti („Palangos lopšelio
darželio „Pasaka“ infrastruktūros modernizavimas“; „Lopšelio darželio „Žilvinas“ pastato, esančio
Sodų g. 63, Palangoje atnaujinimas (modernizavimas); „Lopšelio darželio „Pasaka“, Palangoje
grupių atnaujinimas; „Sporto aikštelės – riedučių, riedlenčių ir BMX dviračių parko–įrengimas“;
„Palangos miesto Stasio Vainiūno meno mokyklos dailės skyriaus edukacinių erdvių tobulinimas“;
„Edukacinių erdvių kūrimas Palangos miesto mokykloje“, Šventosios kultūros centro “Eldija”
pastato rekonstrukcija, pritaikant bendruomenės centro veiklai”). Sukurtos 7 prezentacijos apie
Palangos miesto plėtrą, iš jų 2 – anglų kalba; rengti 8 Palangos miesto bei įgyvendintų
(įgyvendinamų, planuojamų projektų, investicijų) pristatymai.

6
Dalyvauta 2017 m. pradėtame įgyvendinti Klaipėdos regiono vykdomame projekte
„Baltijos jūros turizmo centras – darnios plėtros struktūrinė organizacija aktyviam turizmui“
(aptartos ir nustatytos Klaipėdos regiono turizmo krypčių gairės; dalyvauta mokymuose, surinkta
ir išversta iš anglų į lietuvių kalbą metodinė mokymų medžiaga, reikalinga projektui įgyvendinti;
pasirengta vidiniams mokymams ir naujų turistinių regioninių produktų kūrimui bei jų testavimui
Palangoje).
Dalyvauta apgyvendinimo įstaigų klasifikavimo komisijos veikloje vertinant 111
(2016 m. – 125) apgyvendinimo įstaigų, iš jų 13 (2016 m. – 9) 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. 2017 m. Centre apsilankė
76 967 turistai (2016 m. – 72 044), iš jų 24 605 – lietuviai ir 52 362 turistai iš užsienio valstybių
(Baltarusijos, Rusijos, Latvijos, Vokietijos, Estijos, Lenkijos, Ukrainos, Norvegijos, Prancūzijos,
Švedijos ir kt.), įstaigos interneto svetainėje – daugiau kaip 394 tūkstančiai naudotojų (2016 m. –
daugiau kaip 318 tūkst.); išleisti 7 rūšių informaciniai leidiniai bendru 41 tūkst. egzempliorių
tiražu (2016 m. – atitinkamai 5 ir 85,5); suorganizuoti kaip ir 2016 m. 6) pažintiniai turai Rusijos,
Baltarusijos, Švedijos, Belgijos, Izraelio turų operatorių ir žurnalistų delegacijoms, 10 verslo misijų
(2016 m. - 4) Lenkijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje, St. Peterburge, Maskvoje, Kaliningrade bei
Latvijoje, dalyvauta 12 (2016 m. - 10) 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"; „Senior Massen 2017“
Stoholme,Švedijoje; „TT Warsaw 2017“ Varšuvoje, Lenkijoje.
Vykdant rinkodarinę veiklą sukurtas Palangos miesto identifikacinis logotipas ir
vizualinio identiteto knyga, pasirengta miesto logotipo adaptaciniam procesui, pradėtos viešinimo
procedūros, supažindinti Savivaldybės darbuotojai, sukurta logotipo naudojimo instrukcija
elektroninio pašto parašuose; suorganizuotas miesto renginių anonsinės informacijos platformos
http://renginiai.kasvyksta.lt/palanga skilties atsiradimas www.kasvyksta.lt (virš 200 tūkst. unikalių
vartotojų kas mėnesį), pradėti administruoti platformos skilties renginiai; suorganizuota TV laidos
„Brydės“ transliacija per BTV, INFO.TV ir www.lnk.go.lt „Grafai Tiškevičiai – Palangos miesto
kurorto įkūrėjai“; parengtas ir pateiktas www.palanga.lt, Savivaldybės Facebook paskyroje, Mano
Palanga, Mūsų Palanga bei Etaplius Palanga Facebook paskyrose straipsnis „Palangos miesto
savivaldybė - palanki investuotojams“. Parengtas Palangiškio kortelės išdavimo ir naudojimo
tvarkos aprašas, pasirengta kortelės dalinimui (2018-2020 m.), vykdytos viešinimo (populiarinimo)
procedūros.
Siekiant pagerinti Savivaldybės įvaizdį socialinėse medijose sukurtas oficialus
Savivaldybės socialinio tinklo ,,Facebook“ puslapis, sudarant miesto bendruomenei galimybes
visas Savivaldybės ir kurorto veiklos naujienas rasti vienoje vietoje socialinėje erdvėje. Oficialių
sekėjų per 2 paskutinius 2017 m. mėnesius, kada buvo sukurtas puslapis – 962 (kiekvieną savaitę
peržiūrinčių pateikiamus įrašus – 19580).
Miesto teritorinį planavimą ir urbanistinę plėtrą koordinavo 5 Architektūros ir
teritorijų planavimo skyriaus valstybės tarnautojai ir 2 specialistai dirbantys pagal darbo sutartis.
2017 m. išduoti 178 specialieji architektūros reikalavimai pastato statybai (2016 m. - 242, 2015 m.
– 434, 2014 m. – 308, 2013 m. – 392). Teritorijų planavimo komisijoje derinti 75 detalieji ir
specialieji planai (2016 m. – 87, 2015 m. – 106, 2014 m. – 138, 2013 m. – 82), iš jų buvo
svarstyti ar tvirtinti Savivaldybei 4 svarbūs planai (teritorijos prie Vytauto g. 112 ir gretimos
teritorijos prie Jūratės gatvės, Palangoje, detalusis planas; Kunigiškių teritorijos, Palangos miesto
bendrajame plane pažymėtos kaip K6 ir K9 kvartalai, architektūrinės-urbanistinės sistemos ir
kraštovaizdžio tvarkymo specialusis planas; Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano
keitimas teritorijoje tarp Vytauto g., žemės sklypo Vytauto g. 18 ir valstybinio miško, Palangoje;
Teritorijos, pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į N6 rajoną, detalusis planas). 2017
m. parengtas Palangos miesto savivaldybės 3D žemėlapis su lankytinomis vietomis ir jų
tekstūromis.

7
2017 m. išduoti 104 (2016 m. – 27, 2015 m. – 8, 2014 m. – 53, 2013 m. – 116)
planavimo sąlygų sąvadai teritorijų planavimo dokumentams rengti; leista rengti bei išduoti
rengimo reikalavimai 63 žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektams (2016 m. - 64),
patvirtinti 26 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai (2016 m. - 15). Tarybos
sprendimais ir Administracijos direktoriaus įsakymais atitinkamai patvirtinti 8 ir 23 detalieji
planai. Savivaldybės interneto svetainėje paskelbti 32 parengti teritorijų planavimo dokumentai
(2016 m. - 24, 2015 m. - 42). Informacinėje sistemoje „Infostatyba“ peržiūrėtas ir išnagrinėtas
431 techninis projektas (2016 m. – 58), 26 projektiniai pasiūlymai bei 31 ne per elektronines
sistemas gauti projektiniai pasiūlymai, kurie vadovaujantis Statybos įstatymo nuostatomis
rengiami teritorijoje, kuriai neparengti detalieji planai (gali būti vykdoma statyba, atitinkanti
savivaldybės lygmens bendrojo plano sprendinius). 2017 m. peržiūrėta ir suderinti 797 inžinerinių
tinklų planai ir topografinių nuotraukų (2016 m. - 246, 2015 m. – 214); parengti 139
Administracijos direktoriaus įsakymai, kuriais suteikti (pakeisti) adresai žemės sklypams, numeriai
pastatams, patalpoms, butams (2016 m. - 100, 2015 m. – 78), peržiūrėti ir išnagrinėti 66 prašymai
dėl reklamos (2016 m. - 137, 2015 m. – 248, 2014 m. – 143; 2013 m. – 103), 169 prašymai dėl
laikinų statinių, prekybos įrenginių įrengimo (2016 m. - 207, 2015 m. – 16, 2014 m. – 199;
2013 m. – 142); Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre įregistruoti 32
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 2017 m. viešųjų darbų programa, organizuotas konkursas viešųjų darbų
programoje numatytiems darbams atlikti iki 2017-06-30. Atrinktos 2 įmonės, organizavusios
viešuosius darbus (planuota įdarbinti 20 bedarbių, vidutinė darbų trukmė 2 mėn., faktiškai
įdarbinti 26 bedarbiai, vidutinė darbų trukmė 2 mėn.). Pasikeitus teisės aktams nuo 2017-07-01
Tarybos sprendimu patvirtinta Savivaldybės užimtumo didinimo 2017 m. programa, organizuotas
konkursas užimtumo didinimo programoje numatytiems darbams atlikti. Atrinktos 3 įmonės,
organizavusios laikinuosius darbus (planuota įdarbinti 30 bedarbių, vidutinė darbų trukmė 2 mėn.,
faktiškai įdarbinti 42 bedarbiai, vidutinė darbų trukmė 2 mėn.), pagal tikslines grupes – 8
ilgalaikiai bedarbiai, 10 socialinės paramos gavėjų, 26 virš 50 m. amžiaus (39 – virš 40 m.
amžiaus).
Organizuojant žmonių gelbėjimo vandenyje paslaugą pagal pasirašytą sutartį su
Palangos miesto vandens motociklų klubu vykdyta minėtos paslaugos teikimo vykdymo priežiūra.
Įgyvendinant daugiabučių namų atnaujinimo programos, skirtos energinio efektyvumo
didinimui daugiabučiuose pastatuose, II etapo programą 2017 m. baigti rangos darbai ir priduoti 23
daugiabučiai namai (J. Biliūno g. 11, Jūratės g. 33, S. Nėries g. 7, J. Janonio g. 16, Saulėtekio tak.
3, 4, 9, 18, 20 ir 26, Sodų g. 19, Vytauto g. 138, Ganyklų g. 35, 47 ir 59, M. Valančiaus g. 6,
Druskininkų g. 5A, Kretingos g. 33, 35, 43 ir 41, Lieknų g. 14, Žvejų g. 42), pagal III etapo
programą - vykdomi projektavimo darbai 3 daugiabučiuose namuose (J. Janonio g. 45, Saulėtekio
tak. 22, Saulėtekio tak. 24), dar 5 daugiabučiai namai laukia finansavimo (Gintaro g. 44, Senojo
Turgaus g. 11, Saulėtekio tak. 11, Sodų g. 22 ir 33).
2017 m. pagal daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojų prašymus Administracijos
direktoriaus įsakymais buvo paskirtas (pakeistas) 9 gyvenamųjų daugiabučių namų bendrojo
naudojimo objektų administratorius (2016 m. – 10; 2015 m. – 8; 2014 m. – 21).
Negavus prašymų, į Asmenų, pretenduojančių teikti daugiabučių namų bendrojo
naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašą 2017 m. kaip ir 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. 155-
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PS, 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. 2017 m.
iš Palangos miesto teritorijos buvo surinkta ir tinkamai sutvarkyta 9490,24 tonų mišrių
komunalinių atliekų, 1073,48 t didelių gabaritų atliekų, 695,41 t biologiškai skaidžių atliekų ir
142,02 tonos statybinių atliekų (2016 m. atitinkamai - 9 048,5; 1 342,04; 55,2; 2015 m. –
atitinkamai 9 091,86; 911,3; 223,2).
Siekiant pristabdyti intensyvų Lietuvos Baltijos jūros kranto degradavimą 2016 m.
įgyvendintas projektas „Pajūrio juostos tvarkymo programos įgyvendinimas Palangos miesto
savivaldybės teritorijoje“ (projekto vertė – 28,6 tūkst. Eur, iš jų iš Aplinkos ministerijos ir
Savivaldybės biudžeto atitinkamai skirta 20 ir 8,6 tūkst. Eur) - pagaminta ir paklota 688,23 m2
medinių takų, jautriausiose kopagūbrio vietose suklota 3112 m2 šakų klojinių. 2017 m. pateikta
patikslinta projekto„ įgyvendinimo Savivaldybės teritorijoje paraiška,. pasirašyta finansavimo
sutartis (bendra projekto vertė - 4649740,87 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos - 4649740,87 Eur).
Parengti poveikio aplinkai vertinimo dokumentai (2018 01-15 gauta teigiama atsakingos
institucijos išvada) bei atlikti smėlio kasimo vietos– Baltijos jūros Preilos – Juodkrantės poligono,
Baltijos jūros kranto, priekrantės tyrimai.
Pagal Tarybos sprendimu patvirtintą Palangos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos
rėmimo specialiosios programos 2017 m. priemonių planą iš miesto bendro naudojimo teritorijų
surinkta ir utilizuota - 31 tona bešeimininkių padangų atliekų, 4 tonos bešeimininkių asbesto
turinčių; iš miesto gatvių pašalinta 189 vnt. nudžiūvusių ir pavojingų medžių, įsigyti ir pasodinti
76 medžių sodinukai (J. Basanavičiaus, Vytauto, S. Dariaus ir S. Girėno, Kęstučio, Vasario 16osios gatvėse, Meilės ir Birutės alėjose); parengta Savivaldybės aplinkos monitoringo 2017-2021
m. programa, vykdyti Rąžės, Ošupio ir Žiogupio vandens fizikinių-cheminių kokybės elementų
tyrimai, paremti aplinkosauginio švietimo projektai.
2017 m. įgyvendintas projektas “Užterštos sandėlio teritorijos Palangos m., Ąžuolų g.
(Kaštonų g.), sutvarkymas”- surinkta ir išvežta 665 tonų užteršto grunto, išvalytos vietos užpiltos
atvežtu švariu gruntu, t. y. pagerinta aplinkos būklė bei gyvenimo kokybė, neutralizuotas pavojus
aplinkai ir žmonių sveikatai (bendra projekto vertė – 105889,9 Eur, iš jų ES lėšos – 100595,4
Eur).
Vykdant Savivaldybės teritorijoje esančių želdynų, želdinių apsaugą ir tvarkymą
2017 m. organizuotas Savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos darbas,
parengti, suderinti ir įstatymų nustatyta tvarka išduoti 223 (2016 m – 171) leidimai saugotinų
medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams (leidimai
išduodami po patikrinimo vietoje ir rekomendavus komisijai); bendro naudojimo teritorijose
nugenėta 25 490 vnt. medžių, 17 346 vnt. krūmų, 12258 m2 gyvatvorės, pašalinti 3 695 m2
savaiminių krūmų.
Organizuoti 9 (2016 m. – 11, 2015 m. – 13) Eismo saugumo komisijos posėdžiai,
kuriuose pagal gyventojų ir organizacijų prašymus, komisijos narių siūlymus išnagrinėta 101
klausimas, susijęs 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 140744 keleivių (2016 m. – 134554; 2015 m. – 140 800)
vežimą sumokėta 81,9 tūkst. Eur (2016 m. – 69,7; 2015 m. – 81,69) kompensacijų,
165,2 tūkst. Eur (2016 m. – 141,5; 2015 m. – 108,1; 2014 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.
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Vykdant šilumos tiekimo funkciją nustatytas UAB „Palangos šilumos tinklai“ šilumos
bazinės kainos (kainos dedamųjų) galiojimo laikotarpis, suderintos investicijos į šilumos tiekimo
tinklų modernizavimą ir šilumos tiekimo tinklų plėtrą, nustatytas įmonės atsiskaitomųjų karšto
vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos
prietaisų diegimo veiklos planas.
2017 m. perskaičiuotos UAB „Palangos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos (sumažėjo vidutiniškai 5 procentais). Įgyvendinant
UAB „Palangos vandenys“ 2015–2018 m. veiklos planą įmonė plėtojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūrą (vandentiekio tinklų - nutiesta 1,07 km, išpirkta 1,2 km; buitinių nuotekų
- nutiesta 1,22 km, išpirkta 0,97 km). Savivaldybėje centralizuotas vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo paslaugas gauna atitinkamai 96,3 ir 95 procentai gyventojų (tiekiamo geriamojo vandens
kokybė 100 proc. atitinka Lietuvos higienos normos HM24:2003 geriamojo vandens saugos ir
kokybės reikalavimus); 2017 m. vartotojų skaičius padidėjo 771 vnt. ( 2016 m. – 590) iki 12750,
abonentų skaičius padidėjo 39 vnt. iki 889 (2016 m. – 17); 2017-12-31 duomenimis, iš viso –
13639 vartotojų ir abonentų (2016 m. – 12 829). Bendras vandentiekio tinklų ilgis 2017-12-31
siekė 181,6 km, nuotekų – 198,5 km. Ataskaitiniais metais buvo likviduotos 493 (2016 m. – 489)
nuotekų avarijos su užsikimšimais (4 avarijos slėginėse linijose, 1 avarija savitekio tinkluose, 488
užsikimšimai nuotekų tinkluose) ir 30 avarijų vandentiekio tinkluose.
Iš Savivaldybės biudžete šaligatvių remontui numatytų lėšų suremontuotas 117 m2
ploto šaligatvis tarp daugiabučių gyvenamųjų namų Saulėtekio tak. 16 – 18 (vertė - 3,54 tūkst.
Eur) bei 95,4 m2 Sodų g. ir Saulėtekio t., kampe prie lopšelio darželio „Žilvinas“ (vertė – 5,46
tūkst. Eur).
Gerinant poilsio infrastruktūrą vaikų žaidimo aikštelėje Šermukšnių g. suremontuota
72 kv. m susidėvėjusių medinių pakalimų, perbetonuota 119 vnt. metalinių stulpelių, paklota 81
kv. m naujų medinių takų, pakeista 33 kub. m smėlio (8,68 tūkst. Eur); nupirkti 2 (30,25 tūkst.
Eur) ir išnuomoti dar 8 (3 sezonams už 4,06 tūkst. Eur per mėn.) konteinerinio tipo tualetai;
atlikta jų išorės apdaila ir organizuotas pastatymas (106,74 tūkst. Eur), įsigytos ir pajungtos 8
buitinių nuotekų siurblinės tualetams (7,84 tūkst. Eur); prieš vasaros sezoną pakeista 164,82 m2
grindinio iš medinių trinkelių ties tiltu į jūrą (9,28 tūkst. Eur); suremontuoti 32 suolai J.
Basanavičiaus gatvėje (6,44 tūkst. Eur); pagaminta ir pastatyta 70 naujų paplūdimio suolų (5, 18
tūkst. Eur); įrengta nauja aptverta vaikų žaidimų aikštelė Saulėtekio tak. (tarp namų Nr. 16-18),
įrengtas jos apšvietimas (9,06 tūkst. Eur), įsigyti ir sumontuoti 5 vaikų žaidimo įrenginiai (5,32
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 6 367 m2
asfaltbetonio dangų, suremontuoti 7 lietaus nuotekų šuliniai (vertė – 112,1 tūkst. Eur); dolomitine
skalda sustiprinta 1 636 m2 Sermiesčio g., Putinų tak. bei Lydekų g. kelio danga. Iš Lietuvos
automobilių kelių direkcijos lėšų suremontuota Medžiotojų g. atkarpos (nuo Ronžės g. iki L.
Vaineikio g.) 652,5 m2 šaligatvių (vertė – 34,16 tūkst. Eur); Vanagupės g. atkarpos (nuo Lino t. iki
Vytauto g.) 633 m2 šaligatvių bei 248 m2 asfalto dangos (vertė - 49,73 tūkst Eur). Be to, atlikti
Palangos miesto inžinerinių saugaus eismo priemonių įrengimo darbai Vytauto bei Plytų g.
(įrengti 446 nauji kelio ženklai, atlikti 1643,5 m2 gatvių žymėjimo dažais ir 429 m2 termoplastiku
darbai; darbų vertė – 49,15 tūkst. Eur).
Iš Savivaldybės biudžete Daugiabučių kiemų infrastruktūros sutvarkymui numatytų
lėšų suremontuoti renovuotų daugiabučių gyvenamųjų namų Vasario 16-osios g. 1, J. Valančiaus g. 6,
Žvejų g. 42, Ganyklų g. 59, Druskininkų g. 1, 3, 5, 5A kiemai.
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. 2017 m. iš viso parengti
25 Tarybos sprendimai, 12 direktoriaus įsakymų, 33 sutartys ir papildomi susitarimai, susiję su
turto perdavimu ar perėmimu patikėjimo teise, panaudos pagrindais ar nuomos teise bei privačių
žemės sklypų dovanojimu savivaldybei, turto nuomos konkursų organizavimu, metine
inventorizacija ir turto pripažinimu netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymu, komisijų
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sudarymu, nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymo paslaugų pirkimu, viešųjų darbų
įgyvendinimu ir finansavimu bei kitais klausimais; parengti ir suderinti 45 turto perdavimo ir
priėmimo aktai, parengti ir išsiųsti 1103 raštai ir atsakymai į paklausimus, susiję su Savivaldybės
turto valdymu ir naudojimu bei miesto ūkio tvarkymo klausimais. Savivaldybės biudžetinėms
įstaigoms ir kontroliuojamoms įmonėms reguliariai teiktos konsultacijos (žodžiu ir telefonu bei
elektroniniu paštu) turto valdymo klausimais. Atlikti 3 mažos vertės pirkimai dėl inžinerinių
tinklų (vandentiekio ir nuotekų Aušros g.) rinkos vertės nustatymo, Kurhauzo žemės sklypo plano
tikslinimo, pastato S. Dariaus ir S. Girėno g 27A apsaugos; pateikti (patikslinti) duomenys apie
Savivaldybės patikėjimo teise arba panaudos pagrindais valdomą valstybės nekilnojamąjį turtą
(pastatą ir kitus statinius), transporto priemones Valstybės turto informacinėje paieškos sistemoje
(VTIPS).
2017 m. organizuoti 2 Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto (kempingo
Nemirsetoje ir patalpos Vytauto g. 92) nuomos konkursai ir sudarytos 2 turto nuomos sutartys.
Tarybos sprendimu pakeistas ir papildytas Viešame aukcione parduodamo Palangos
miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašas.
VĮ Registrų centrui pateikta 15 prašymų ir Nekilnojamojo turto registre įregistruota
nuosavybė Palangos miesto savivaldybės vardu dėl 41 naujai pastatytų, įsigytų ar atlikus
kadastrinius matavimus registruojamų objektų; patikslinti 3 Savivaldybei priklausančių objektų
kadastro duomenys (po atliktos rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto), įregistruotos 6
valstybinės žemės panaudos sutartys bei atlikti kiti darbai, susiję su turto juridinių faktų ar
daiktinių teisių įregistravimu, išregistravimu ar pakeitimu.
Savivaldybei nuosavybės teise 2017-01-01 priklausė 108 būstai (iš jų 2 gyvena po du
nuomininkus), kurių bendras plotas 4 905,88 m2. Savivaldybės nuomininkui rinkos kaina (atlikus
viešojo pirkimo procedūras dėl turto vertės nustatymo) parduotas 1-o kambario būstas Jūratės g.
33-14 už 37,3 tūkst. Eur, lėšos bus panaudotos socialinio būsto fondo plėtrai.
Išnagrinėtos 95 asmenų ir šeimų, įrašytų į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą
būstui išsinuomoti, sąrašus (apie prievolę informuoti 115 asmenų) bei asmenų ir šeimų,
nuomojančių socialinį būstą, Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos už 2017 metus, jų
duomenys suvesti į Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) paramos būstui įsigyti
ar išsinuomoti apskaitos modulį „Būstas“. 5 asmenų (šeimų) gautos pajamos daugiau kaip 25
procentais viršijo valstybės nustatytus pajamų dydžius, todėl su 1 socialinio būsto nuomininku
nutraukta socialinio būsto nuomos sutartis, 4 asmenys (šeimos) išbraukti iš asmenų ir šeimų,
turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašų. Nuo 2017-01-01 įsigaliojus Lietuvos
Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo pakeitimo nuostatoms parengti ir
Tarybos sprendimais patvirtinti Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos bei
Savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų
mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašai.
Parengta 10 socialinio būsto nuomos sutarčių ir 1 Savivaldybės gyvenamųjų patalpų
nuomos sutartis, 3 papildomi susitarimai prie Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių,
iš jų 11 sutarčių įregistruota viešajame registre; išregistruotos 3 socialinio ir 1 savivaldybės
gyvenamųjų patalpų nuomos sutartys (3 sutartys nutrauktos šalių susitarimu, 1 sutartis nutraukta
teismo sprendimu). VĮ Registrų centrui pateikta 16 užsakymų dėl gyvenamųjų patalpų juridinio
fakto išregistravimo (įregistravimo), žymos panaikinimo už įsigytą turtą (butą) bei kadastro
duomenų patikslinimo.
53 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); 3 Savivaldybės būsto nuomininkams išsiųsti įspėjimai dėl susidariusių įsiskolinimų už nuomą
ir komunalinius patarnavimus, pagal sudarytas 3 taikos sutartis Savivaldybės ir socialinio būsto
nuomininkai įvykdė įsipareigojimus (padengė įsiskolinimus), dalyvauta 1 Savivaldybės socialinio
būsto nuomininko iškeldinime iš Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pagal teismo
vykdomąjį raštą.
Į Savivaldybėje sudaromus asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui
išsinuomoti, sąrašus įrašyta 6 nauji asmenys (šeimos), išbraukta iš sąrašų – 27 (iš jų 5 asmenys ir
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šeimos, nepateikusios Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka turto (įskaitant
gautas pajamas) deklaracijos už 2016 m., 10 asmenų ir šeimų, kuriems išnuomoti socialiniai
būstai); išnuomoti 3 atsilaisvinę ir 5 nupirkti 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 surašyta 30
faktinių aplinkybių patikrinimo aktų (po patikrinimų - dalis nuomininkų padengė įsiskolinimus už
būsto nuomą ir komunalinius patarnavimus, 4 socialiniams būstams atliktas einamasis remontas, 1
netinkamas gyventi būstas užkonservuotas). Siekiant išplėsti socialinio būsto fondą pagal 2016-0816 pasirašytą finansavimo sutartį 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)
organizuota ir skelbiamų derybų būdu nupirkta 5 socialiniai būstai. Likus nepanaudotų ES
struktūrinių fondų lėšų likučiui pradėtos papildomų 2 socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų
būdu procedūros (įgyvendinimo terminas iki 2018-04-30); nupirkta galimai pasiūlytų būstų rinkos
vertės nustatymo paslauga.
Dėl valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito gavimo žodžiu kreipėsi apie 18
asmenų, tačiau 2017 m. valstybės parama būstui įsigyti (lengvatiniu kreditu) pasinaudojo 7 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, 2016 m. pasinaudojo 6 šeimos). 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
2017 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. 2017-12-31 iš Savivaldybės biudžeto buvo išlaikomos 25
biudžetinės įstaigos (neįskaitant Administracijos ir Kontrolės ir audito tarnybos). Savivaldybė
2017 m. buvo 3 viešųjų įstaigų (Palangos asmens sveikatos priežiūros centro, A. Mončio namųmuziejaus, „Palangos orkestro“) savininkė (dalininkė), 5 savivaldybės kontroliuojamų akcinių
bendrovių, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikia daugiau kaip ½ visų balsų bendrovės akcininkų
susirinkime, priklauso savivaldybei nuosavybės teise (UAB ,,Palangos komunalinis ūkis“, UAB
,,Palangos šilumos tinklai“, UAB ,,Palangos vandenys“, UAB ,,Palangos Klevas“, UAB ,,Palangos
renginiai“) bei UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (savivaldybei priklauso 0,003
proc. akcijų) akcininkė. 2017 m. parengtas 1 Tarybos sprendimas dėl UAB „Palangos renginiai“
įstatinio kapitalo didinimo, 4 Tarybos sprendimai dėl bendrovių ir įstaigos vadovų ataskaitų ir 9
Administracijos direktoriaus įsakymai, susiję su Savivaldybės kontroliuojamomis įmonėmis (dėl
balsavimo akcininkų susirinkimuose tvirtinant finansines atskaitomybes, pelno-nuostolio
paskirstymą ir kt.), vykdyta BĮ Palangos botanikos parko priežiūra.
Ritualinių paslaugų teikimo funkciją mieste vykdė UAB „Palangos komunalinis ūkis“.
Statybos skyrius, kuriame dirbo 6 valstybės tarnautojai 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; Administracijos direktoriui pavedus specialistai dalyvavo
pastatytų, rekonstruotų statinių Palangos mieste statybos užbaigimo komisijose. Be to, 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 įgyvendint; dalyvauta rengiant strateginio veiklos plano programas. 2017 m. nevykdyta
statinių naudojimo Savivaldybės teritorijoje priežiūra.
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Informacinėje sistemoje „Infostatyba“ tikrinti bei registruoti dokumentai ir teisės
aktų nustatyta tvarka išduota 260 statybą leidžiančių dokumentų; iš viso patikrinti informacinėje
sistemoje užregistruoti 1024 techniniai projektai ir pateiktos atitinkamos išvados.
Dalyvauta 68 pastatytų statinių statybos užbaigimo komisijose (2016 m. – 55) bei virš
20 statinių statybos ar savavalinės statybos pagal juridinių ar fizinių asmenų prašymus
patikrinimuose.
Nuolat derinti žemės darbų leidimai ir dalyvauta, priimant užbaigus darbus pagal
juos; dalyvauta Teritorijų planavimo komisijoje, derinti teritorijų planavimo dokumentai; rengti,
derinti infrastruktūros sutarčių projektai; statytojams prašant teikta lietaus vandens, statybinio
drenažo nuvedimo sąlygos.
Vykdant vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros, taisymo, tiesimo funkciją
susisiekimo funkciją skyriui priskirtoms susisiekimo infrastruktūros atnaujinimo ir plėtros
priemonėms įgyvendinti 2017 m. iš viso panaudota 1476,1 tūkst. Eur, iš jų 1081,0 tūkst. EurKelių priežiūros ir plėtros programos bei 395,1 tūkst. Eur - Savivaldybės biudžeto lėšų. Buvo
tęsiami ir visiškai užbaigti Grafų Tiškevičių alėjos (nuo Vytauto g. iki Kęstučio g.) su skveru ir
fontanu statybos, Suvalkiečių g. (nuo L. Vaineikio g. iki Žemaičių g.) bei Bartų g. tiesimo darbai;.
atliktas Austėjos g. ruožo nuo Austėjos g. 32 iki Austėjos g. 34 kapitalinis remontas, Vanagupės g.
(nuo Klaipėdos pl. iki Vytauto g. ir nuo Vytauto g. iki Šilo g.) ir Vytauto g. kairės pusės šaligatvio
(nuo Kastyčio g. iki Bangų g.) paprastasis remontas; pradėti Maironio gatvės rekonstravimo bei
Priešaušrio gatvės (nuo Pavasario g. iki Žiemos g.) tiesimo darbai; užbaigtas Gintaro g. (nuo
Smilčių g. iki Ganyklų g.) techninis darbo projektas ir gautas statybą leidžiantis dokumentas.
2017 m. rengti viešųjų pirkimų dokumentai, administruota ir koordinuota 7 kultūros,
švietimo bei socialinės infrastruktūros atnaujinimo ir plėtros projektų (panaudota daugiau kaip 1
1800 tūkst. Eur), finansuojamų Valstybės investicijų programos, ES paramos, Savivaldybės
biudžeto bei kt. lėšomis, įgyvendinimas (Palangos miesto baseino su sveikatingumo centru
Kretingos g. 23, Palangoje, statyba; Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios
Vytauto g. 51, Palangoje, remontas ir pritaikymas turizmo ir visuomenės poreikiams; Kultūros
paskirties pastato Birutės al. 34A, Palangoje, lauko statinių rekonstravimas ir inžinerinių tinklų
nauja statyba; lopšelio-darželio "Žilvinas" pastato, esančio Sodų g. 63, Palangoje, atnaujinimas
(modernizavimas;, Palangos pradinės mokyklos, Virbališkės takas 4, Palangoje, modernizavimas;
projekto "Socialinių paslaugų plėtra Palangos miesto savivaldybėje" įgyvendinimas (gydymo
paskirties ligoninės pastato Žuvėdrų g. 4, Palangoje, dalies rekonstravimas ir patalpų paskirties
keitimas, pritaikant šias patalpas socialinės priežiūros paslaugoms teikti); projekto "Eismo saugumo
priemonių įgyvendinimas Palangos mieste" įgyvendinimas (Šventosios gatvės ruožo nuo Žuvėdrų
g. iki Miško tako apšvietimo (nuo 0,000 km iki 0,595 km) bei pėsčiųjų tako su apšvietimu (nuo
0,595 km iki 1,370 km) Palangoje statyba); įformintos 3 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 išduota 125 leidimai
(2016 m. – 148 leidimai) įrengti išorinę reklamą Savivaldybės teritorijoje (surinkta 57,3 tūkst.
eurų vietinės rinkliavos, t. y. 18,7 tūkst. eurų mažiau nei 2016 m.), 60 leidimų (2016 m. – 45
leidimai) renginiams organizuoti Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo
naudojimo teritorijose (surinkta 3 tūkst. eurų), 123 leidimai (2016 m. – 116 leidimų) kasinėjimo
darbams atlikti, teritorijai atitverti ir (ar) eismui apriboti (surinkta 33,8 tūkst. eurų vietinės
rinkliavos, t. y. 6,5 tūkst. eurų daugiau nei 2016 m.), 765 leidimai (2016 m. – 717 leidimų)
prekiauti ar teikti paslaugas Tarybos nustatytose viešosiose vietose, iš jų 682 (įskaitant ir leidimus,
išduotus prekybai miesto švenčių, religinių švenčių metu ir prekybai prie miesto kapinių) Palangos
mieste, 83 – Šventosios seniūnijoje (surinkta 381,16 tūkst. eurų vietinės rinkliavos arba 19,9
tūkst. eurų daugiau palyginus su 2016 m. Vykdytos 7 atrankos dėl leidimų prekiauti ar teikti
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paslaugas Tarybos nustatytose viešosiose vietose. Išduoti 155 leidimai (2016 m. – 136 leidimai)
prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose nuosavybės teise ar nuomos (panaudos) sutarties
pagrindu valdomuose (naudojamuose) žemės sklypuose (vietinė rinkliava už šio leidimo išdavimą
nerenkama). 2017 m. surinkta 596 tūkst. eurų vietinės rinkliavos už naudojimąsi Palangos miesto
viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra (68,1 tūkst. eurų daugiau nei 2016 m.). Iš viso 2017 m.
surinkta virš 1 mln. eurų vietinių rinkliavų.
Be to, išnagrinėta 195 prašymai dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais
gėrimais, 18 prašymų dėl licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimo,
papildymo, patikslinimo (surinkta 26,7 tūkst. eurų, t. y. 4,7 tūkst. eurų daugiau palyginus su 2016
m. valstybės rinkliavos). Išnagrinėta ir patenkinta 17 (2016 m. – 17) prašymų vežti keleivius
lengvaisiais automobiliais taksi, išduoti 4 nauji leidimai, 3 leidimai patikslinti (surinkta 237 eurai
valstybės rinkliavos), išduoti 9 (2016 m. – 5) leidimai važiuoti Palangos miesto savivaldybės
vietinės reikšmės keliais didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone (surinkta 27,57
eurų), išnagrinėtas 1 prašymas dėl leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais
patikslinimo (surinkta 112 eurų valstybės rinkliavos).
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, neįgaliojo pažymėjimų išdavimą, vertino ir nustatė teisę į kredito, paimto
daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą už asmenis, turinčius
teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, kuravo socialinių paslaugų įstaigų veiklą, administravo
socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje, socialinius, Nevyriausybinių
organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo
2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ projektus, vykdė kitas Socialinės
rūpybos skyriui priskirtas funkcijas.
2017 metais socialinės pašalpos paskirtos 325 mažas pajamas gaunančioms šeimoms
(vienam gyvenančiam asmeniui), šioms pašalpoms išmokėta 176,9 tūkst. eurų (2016 m. –
atitinkamai ir 211,7); kompensuotos išlaidos už būsto šildymą 1051 šeimai (2016 m. – 1013), už
suvartotą geriamą vandenį – 358 asmenims (2016 m. – 387), karštą vandenį – 813 asmenų (2016
m. – 933); skirtos ir mokėtos kompensacijos už būsto šildymą ir kitas paslaugas 3 Lietuvos
Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to
vykdytos SSRS agresijos (išmokėta 1450,5 Eur); 97 asmenims (2016 m. – 78) iš Savivaldybės
biudžeto skirtos vienkartinės pašalpos (išmokėta 10,9 tūkst. Eur).
Be to, paskirta ir išmokėta 213 vienkartinių laidojimo pašalpų (2016 m. -218); gautas
ir išnagrinėtas 1 prašymas vienkartinei valstybės finansinei paramai užsienyje mirusio Lietuvos
Respublikos piliečio palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidoms iš dalies apmokėti,
(išmokėta 1234,06 Eur); išnagrinėti 233 prašymai gyventojų, turinčių teisę į vietinės rinkliavos už
komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatą (2016 m. – 184) ir
pateikti dokumentai BĮ Palangos miesto rinkliavų centrui lengvatai taikyti bei išnagrinėti 124
gyventojų prašymai (2016 m. – 157) Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo
paramai maisto produktais. Parengta ir pateikta 84 formos (2016 m. – 50) 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.
2017 m. paskirtos ir mokėtos šalpos išmokos - šalpos pensija neįgaliajam – 123
gavėjams (2016 m. – 111), šalpos pensija neįgaliajam vaikui iki 18 m. – 79 gavėjams (2016 m. –
74), šalpos pensija sukakusiam senatvės pensijos amžių – 31 gavėjui (2016 m. – 28), šalpos
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našlaičių pensijos – 19 gavėjų (2016 m. – 21), šalpos kompensacijos daugiavaikei motinai – 5
gavėjoms (2016 m. – 5), šalpos kompensacija už vaikų invalidų ar I ir II gr. invalidų nuo vaikystės
slaugą – 2 gavėjams (2016 m. – 2), slaugos išlaidų tikslinė kompensacija – 338 gavėjams (2016 m.
– 351), priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija – 437 gavėjams (2016 m. – 415),
transporto išlaidų kompensacija – 37 gavėjams (2016 m. – 31); paskirta specialiųjų automobilių
įsigijimo/techninio pritaikymo išlaidų kompensacija 1 asmeniui (2016 m. – 1). Šalpos išmokoms
mokėti panaudota 1480,9 tūkst. Eur (2016 m. – 1388,2 tūkst. Eur).
Išmokoms vaikams 2017 m. išmokėta 255,5 tūkst. Eur (2016 m. – 167,5 tūkst. Eur)
- išmoka vaikui 252 gavėjams (2016 m. – 180), vienkartinė išmoka nėščiai moteriai – 11 gavėjų
(2016 m. – 13), vienkartinė išmoka gimus vaikui – 132 gavėjams (2016 m. – 144), globos
(rūpybos) išmoka – 42 gavėjams (2016 m. – 36) ir globos (rūpybos) tikslinis priedas – 25
gavėjams (2016 m. – 15).
2017 metais gauti 2 (2016 m. - 4) daugiavaikių motinų prašymai antrojo laipsnio
valstybinei pensijai skirti (vienas atvejis neatitiko nustatytų reikalavimų; vienu atveju - paskirta
skirtos pagal skyriaus parengtą ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai išsiųstą bylą).
Teikiant socialinę paramą mokiniams 2017 m. nemokamas maitinimas paskirtas 157
mokiniams (2016 m. – 190 mokinių), iš jų 11 – besimokantiems pagal priešmokyklinio ugdymo
programą, 146 – besimokantiems pagal bendrojo lavinimo programas (2016 m. – atitinkamai 15
ir 175). Parama mokinio reikmenims įsigyti skirta 93 mokiniams (2016 m. – 116 mokinių). 2017
m. socialinei paramai mokiniams panaudota 30,6 tūkst. eurų (2016 m. – 36,98 tūkst. Eur).
Vykdant daugiabučių namų atnaujinimą (renovaciją), 2017 m. skyrius nustatė 179 butų
savininkų teisę į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanų
kompensavimą (2016 m. – 63), vykdė priskaičiuotų kompensacijų kontrolę (paramai panaudota
94,98 tūkst. Eur).
Vykdant socialinių paslaugų teikimo administravimą Savivaldybės Tarybos sprendimu
patvirtintas 2017 m. socialinių paslaugų planas, pagal kurį socialines paslaugas teikė Savivaldybės
biudžetinės įstaigos (Palangos miesto globos namai, Palangos miesto socialinių paslaugų centras,
Palangos lopšelio darželio „Ąžuoliukas“ socialinių paslaugų skyrius) ir pagal sutartis – kitos ne
Savivaldybės socialinės globos įstaigos.
2017 m. gauti 46 gyventojų prašymai – paraiškos socialinėms paslaugoms gauti (2016
m. – 42), iš jų 2 8- ilgalaikei socialinei globai, 17 - trumpalaikei socialinei globai, 1 - dienos
socialinei globai. Organizuoti 39 Socialinių paslaugų skyrimo komisijos posėdžiai (priimta 150
sprendimų dėl socialinių paslaugų skyrimo, pratęsimo ar nutraukimo). 2017-12-31 eilėje ilgalaikei
socialinei globai gauti buvo įrašyta 11 asmenų - į miesto globos namus – 8, į kito pavaldumo – 3
(palyginus su 2017-01-01 nesikeitė). 2017 m. su kito pavaldumo socialinės globos įstaigomis
parengtos ir pasirašytos 5 naujos sutartys dėl paslaugų savivaldybės gyventojams teikimo, 47
susitarimai dėl sutarčių pakeitimo pasikeitus asmens (šeimos) pajamoms ar turtui.
BĮ Palangos miesto globos namai (40 vietų) teikė ilgalaikės socialinės globos paslaugas
pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims, kurie dėl senatvės ar negalios negali savarankiškai gyventi
savo namuose (2017 m. miesto globos namuose apgyvendinti 6 Savivaldybės gyventojai, kito
pavaldumo įstaigose – 5). Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuota 6 suaugusių asmenų socialinė
globa ne savivaldybės įstaigose (2016 m. – 20), valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos
asmenų su sunkia negalia lėšomis - socialinė globa - 91 asmeniui (2016 m. – 76), iš jų miesto
globos namuose – 30 asmenų; BĮ Palangos miesto socialinių paslaugų centre: dienos socialinė
globa – 11 asmenų, trumpalaikė socialinė globa įstaigoje – 8 asmenims, dienos socialinė globa
asmens namuose – 23 asmenims; kito pavaldumo įstaigose – 22 asmenims.
BĮ Palangos miesto socialinių paslaugų centras 2017 m. teikė pagalbos į namus
paslaugas 43 asmenims (2016 m. – 30), socialinę priežiūrą – 43 socialinės rizikos šeimoms (2016
m. – 32), dienos globą įstaigoje – 11 asmenų (2016 m. – 11), dienos globą asmens namuose – 23
asmenims, intensyvią krizių įveikimo pagalbą – 14 asmenų, laikino apnakvindinimo – 2
asmenims, trumpalaikės socialinės globos – 8 asmenims, pagalbos globėjams rūpintojams ir
įvaikintojams (mokymo, konsultavimo) – 14 asmenų, specialiojo transporto paslaugą – 23
asmenims (2016 m. – 16), aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis – 217 asmenų (2016 m. –
212), techninės pagalbos priemonių nuomos – 12 asmenų.
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BĮ Palangos lopšelio darželio „Ąžuoliukas“ vaikų socialinės globos skyriuje ilgalaikė ir
trumpalaikė socialinė globa vaikams, likusiems be tėvų globos, socialinės rizikos vaikams 2017
metais teikta 9 vaikams (2016 m. – 13).
Įgyvendinant teisės aktus, reglamentuojančius specialiųjų poreikių lygio nustatymą
bei tenkinimą, 2017 m. vertintas ir nustatytas specialiųjų poreikių lygis 130 pensinio amžiaus
asmenų (2016 m. – 162), išduoti 149 šalpos pensininko ar neįgaliojo pažymėjimai (2016 m. –
162). Nustatant globą (rūpybą) suaugusiam asmeniui surašyti 7 gyvenimo sąlygų tyrimo aktai
(2016 m. – 13), parengta 10 išvadų (2016 m. – 7, dėl suaugusiems asmenims neveiksnumo ir
globos (rūpybos) nustatymo dalyvauta teismo posėdžiuose.
2017 m. pradėtas neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo procesas. Surinkti 26 asmenų,
pripažintų neveiksniais iki 2016-01-01, dokumentai dėl būklės peržiūrėjimo ir pripažinimo
neveiksniais tam tikrose srityse; dokumentai perduoti pareiškimams teismui rengti. Savivaldybės
neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija, vykdydama jai priskirtas funkcijas, peržiūrėjo 2
asmenų, pripažintų neveiksniais tam tikrose srityse, būklę ir priėmė sprendimus dėl šių asmenų
būklės peržiūrėjimo.
Organizuotas Socialinių projektų atrankos konkursas (iš Savivaldybės biudžeto
finansuoti 3 projektai, panaudota 2445 Eur); atrinkti ir finansuoti 2 socialinės reabilitacijos
paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai iš valstybės biudžeto (21108 Eur) ir Savivaldybės
biudžeto (4222Eur) lėšų; įgyvendinti vietos bendruomenių 7 projektai pagal Nevyriausybinių
organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo
2.3 priemonę ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (panaudota 15244 Eur) (vykdytojai Palangos miesto bendruomenė „Palangos rūpestėlis“, Bendruomenė „Palangos santarvė“, Būsimų
ir esamų mamyčių ir tėvelių asociacija „Gandras“, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija
„Palangos viltis“, Šventosios turizmo asociacija“, Lietuvai pagražinti draugijos Palangos skyrius).
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 2017 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 5 odontologijos įstaigos.
2017-12-31 Palangos ASPC ir BPGC buvo prisirašę 8 012 ir 9 753 pacientai, 2017 m.
užregistruota atitinkamai 54 877 ir 65 297 pacientų apsilankymų. Palangos ASPC suteikta 7 544
(2016 m. – 7 018) antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos paslaugų (fizinės
medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacijos – 409, fizioterapijos – 2 185, kineziterapijos –
2 638, masažo procedūros – 2 312) 1 631 pacientams.
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 70,1 tūkst. Eur. 2017 m. slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos
suteiktos 238 asmenims (2016 m. – 232, 2015 m. – 197), iš jų 12 – iš Savivaldybės biudžeto lėšų
(2016 m. – 13, 2015 m. – 12); lovadienių skaičius – 24 400 (2016 m. - 12 456, 2015 m. –
10 686). Įsigytos 25 medicininės lovos, su poroloniniais čiužiniais (pragulų profilaktikai), kurios
perduotos naudojimui VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės Palangos departamentui. Užtikrintas
pediatrinės pagalbos teikimas pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų nedarbo ir vasaros
sezono metu (suteiktos 399 paslaugos vaikams). Savivaldybėje užtikrintas antrinio lygio
ambulatorinių chirurgijos paslaugų teikimas visą parą (VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės Palangos
departamente Klaipėdos pl. 76 suteiktos 2 225 paslaugos).
Greitosios medicinos pagalbos paslaugas Savivaldybėje teikė VšĮ Klaipėdos greitosios
medicinos pagalbos stotis 6 346 (2016 m. – 6 457) iškvietimai, iš jų 340 – nepagrįstų.
Nemokamo dantų protezavimo programa kompensuojama Privalomojo sveikatos
draudimo fondo biudžeto ir remiama Savivaldybės biudžeto lėšomis (iš Savivaldybės biudžeto
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buvo skirta beveik 6,0 tūkst. Eur). 2017 m. nemokamos dantų protezavimo paslaugos,
finansuojamos iš Savivaldybės biudžeto lėšų, buvo suteiktos 15 asmenų (2016 m. – 15, 2015 m. –
16).
Pirmines visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas mieste pagal bendradarbiavimo
sutartį iki 2017-06-30 teikė Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras (nuo 2017-07-01- BĮ
Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, kuris rūpinasi Palangos miesto
savivaldybės gyventojų sveikata, vykdo savivaldybės teritorijoje įstatymais ir kitais teisės aktais
reglamentuojamą savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą, siekia mažinti gyventojų
sergamumą ir mirtingumą, gerina gyvenimo kokybę (išlaikomas iš valstybės ir savivaldybės
biudžeto lėšų). Parengtos ir Tarybos sprendimais patvirtintos Savivaldybės visuomenės sveikatos
stebėsenos 2015 m. ir Savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų 2016 m.
įgyvendinimo ataskaitos.
Sveikatos priežiūros paslaugas penkiose bendrojo lavinimo mokyklose teikė 2
visuomenės sveikatos priežiūros specialistai; užregistruoti 118 moksleivių apsilankymai (2016 m. –
235, 2015 m. – 223), iš jų 74 – dėl pirmosios pagalbos (2016 m. – 120, 2015 m. – 93);
organizuoti 109 sveikatinimo renginiai (2016 m. – 135, 2015 m. – 90), kuriuose dalyvavo 2 400
dalyviai (2016 m. – 4 667, 2015 m. – 2 997).
2017 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 9 konkurso būdu atrinkti sveikatos projektai (2016 m. – 12,
2015 m. – 4): „Judesys. Sveikata“, „Fizinis aktyvumas ir gera savijauta – sveikatos šaltinis“,
„Tuberkuliozės profilaktika mieste“, „Draugiška šeima“, „Pasirūpink ir savo sveikta. Cure te
ipsum“, „Žmonių, sergančių Dž. Parkinsono liga, sveikatos ir gyvenimo kokybės gerinimas“,
„Diabeto komplikacijų prevencija ir kontrolės mokymas“, „Muzikos garsų terapija“, „Gyventojų
lėtinių neinfekcinių ligų ir potrauminių padarinių bei vaikų judėjimo aparato stiprinimo ir
korekcijos ambulatorinė reabilitacija“ (iš viso 9,0 tūkst. Eur; dalyvavo projektuose – 898 asmenys,
4 projektai – tęstiniai), nupirkti autonominiai dūmų detektoriai, vakcina nuo pasiutligės ir
vakcinacijos priemonė, sužeistų ir nusilpusių laukinių gyvūnų paslauga, erkinio encefalito vakcina
ir vakcinacijos paslauga 6 Savivaldybės darbuotojams.
2017 m. organizuoti ir įvyko po 2 Palangos ASPC stebėtojų tarybos (įstaigos veiklos
klausimais), Savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos, Sveikatos projektų atrankos komisijos
posėdžius; atnaujintas Palangos miesto savivaldybės projektų paraiškų teikimo ir atrankos
konkurso tvarkos aprašas, parengtas Savivaldybės pasirengimo gripo pandemijai pagal gripo
pandemijos etapus organizacinių priemonių planas, kuris įtrauktas į Savivaldybės ekstremaliųjų
situacijų valdymo planą; organizuotas kasmetinis renginys, skirtas medicinos darbuotojų dienai;
praktiniais patarimais prisidėta prie renginio „Lietuvos greitosios medicinos pagalbos tarnybų
žaidynės“ organizavimo; atliktos Lietuvos mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros
specialistų konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ I (savivaldybės) etapo apdovanojimų pirkimo
procedūros (91 dalyvis), II (regiono) etape dalyvavo 4 komandos, iš kurių 1 (BĮ Palangos lopšelio
darželio ,,Žilvinas“) 2018 m. balandžio mėn. dalyvaus III (šalies) etape.
VII. VAIKO TEISIŲ APSAUGA
Vaiko teisių apsaugos skyriuje faktiškai dirbo 2 valstybės tarnautojai. 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 ir kitos socialinės
problemos.
Įgyvendinant vaiko teisių apsaugą Savivaldybėje 104 teismo posėdžiuose (2016 m. –
85) atstovauta nepilnamečiams civilinėse ir baudžiamosiose bylose (atitinkamai 95 ir 9 bylos);
pravesti 6 individualūs pokalbiai su administracinius nusižengimus padariusiais nepilnamečiais ir
jų įstatyminiais atstovais, teikti teismui ieškiniai dėl tėvų valdžios apribojimo, pareiškimai dėl
nuolatinės globos (rūpybos) vaikams nustatymo, globėjo (rūpintojo) pakeitimo bei termino
palikimui priimti nepilnamečio vaiko vardu; Plungės apylinkės teismo Palangos rūmams pateiktos
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35 (2016 m. – 20) išvados dėl vaikų gyvenamosios vietos, bendravimo su vaikais tvarkos
nustatymo/pakeitimo, išlaikymo vaikams priteisimo (ar priteisto išlaikymo dydžio pakeitimo),
tėvams nutraukus santuoką ar dėl kitų priežasčių pradėjus gyventi skyrium. Išduotos 57 pažymos
teismui dėl nekilnojamojo turto pardavimo, įkeitimo, dovanojimo; dalyvauta 70 apklausų (2016
m. – 45) teisėsaugos institucijose, apklausiant nepilnamečius liudytojus, pažeidėjus,
nukentėjusiuosius; apsilankyta jų šeimose, pateikta informacija prokuratūrai ir/ar ikiteisminio
tyrimo pareigūnams apie nepilnamečių gyvenimo ir auklėjimo sąlygas; vaikui ir šeimai pasiūlytos
psichologinės ir teisinės pagalbos paslaugos.
2017 m. gauti 739 raštai, pateikti 461 atsakymai į paklausimus, išnagrinėti 309
gyventojų prašymai bei skundai, susiję su vaikų teisių pažeidimais ir jų interesų apsauga, surašyti
68 buities tyrimo aktai, 75 globojamo (rūpinamo) vaiko aplankymo aktai. Vykdyta globos
(rūpybos) priežiūra 12 šeimų, globojančių vaikus, kurios atvykusios iš kitų savivaldybių, 5-ių
šeimynoje ,,Atžalynas“ globojamų (rūpinamų) vaikų bei 2 vaikų globos institucijose (BĮ Palangos
lopšelio darželio ,,Ąžuoliukas“ Vaikų socialinės globos skyriuje ir Klaipėdos sutrikusio vystymosi
kūdikių namuose).
2017 m. 1 vaikas įvaikintas, tėvų globos neteko 17 vaikų, 4 vaikai grąžinti į šeimas
(globojamų (rūpinamų) vaikų skaičius 2017-12-31 – 33, iš jų 30 vaikų globojami globėjų
(rūpintojų) šeimose). Įgyvendinant Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektą ,,Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie
šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“, Klaipėdos
sutrikusio vystymosi kūdikių namuose globojamiems 3 Savivaldybės vaikams surasta globėjų
šeima. Parengti 53 (2016 m. - 41) Administracijos direktoriaus įsakymo projektai dėl vaiko
laikinosios globos (rūpybos) nustatymo, nutraukimo, šeimų įrašymo ir išbraukimo iš socialinės
rizikos šeimų apskaitos. 2017 m. į socialinės rizikos šeimų apskaitą dėl socialinių įgūdžių stoko,
smurto artimoje aplinkoje, nepakankamos vaikų priežiūros ir auklėjimo, tėvų ligos, įkalinimo
įrašyta 14 (2016 m. – 4) naujų šeimų, auginančių nepilnamečius vaikus, išbrauktos 5 šeimos.
2017-12-31- apskaitoje 39 (2016 m. – 31) socialinės rizikos šeimos, kurioms bendradarbiaujant
su BĮ Palangos miesto socialinių paslaugų centru, teikiančiu socialines paslaugas ir specialias
pagalbos priemones socialinės rizikos apskaitoje esančioms šeimoms, atliktas pokyčių šeimoje
vertinimus, suorganizuoti 7 pasitarimai bendro darbo su šeima klausimais. Parengti 6 sprendimai
dėl būsimų globėjų (rūpintojų) ir įtėvių pirminės atrankos, surinkti asmenų dokumentai globėjų
mokymų paslaugas vykdančiam BĮ Palangos miesto socialinių paslaugų centrui.
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą,
Savivaldybės vaiko gerovės komisijai pateiktos 2 išvados dėl privalomo ugdymo skyrimo vaikui,
augančiam socialinės rizikos šeimoje, kreiptasi į Administracijos Socialinės rūpybos skyrių dėl
būtinumo skirti nemokamą maitinimą mokykloje išimties tvarka 4 mokiniams, dalyvauta vaikų
ugdymo įstaigų pasitarimuose. 2017 m. pagal gautą pranešimą apie 24 mokyklos nelankančius
vaikus, 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; dalyvauta vykdant priemonę ,,Teistų asmenų priežiūra
2017 m.“
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos smurto artimoje aplinkoje įstatymą iš policijos
gauti 32 (2016 m. – 28) pranešimai apie smurto artimoje aplinkoje atvejus nepilnamečių vaikų
akivaizdoje, vaikams teikta specialistų pagalba, tėvai įpareigoti lankyti tėvystės įgūdžių ir
bendravimo su vaikais tobulinimo kursus.
Siekiant vaikų užimtumo, organizuotas vasaros poilsis stacionarioje stovykloje
„Pasaka“ 34 vaikams iš mažas pajamas gaunančių, tame tarpe socialinės rizikos šeimų apskaitoje
esančių šeimų, suorganizuoti 2 kultūriniai renginiai (Vaikų gynimo dienai paminėti ir kalėdinis
renginys „Džiaugsmingos Kalėdos“ – 104 vaikai), vykdyta prevencinė (edukacinė) priemonė –
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rūkymo mašinos ir edukacinių parodomųjų rūkymų demonstravimas bei paskaita 30 vaikų grupei
iš miesto pagrindinių mokyklų.
Bendradarbiaujant su laikraščio ,,Palangos tiltas“ redakcija, materialinė parama
suteikta 22 nepasiturinčioms šeimoms. Skyriaus specialistams prisijungus prie Lietuvoje
organizuotos akcijos „Vaikų svajonės“ išpildytos 56 vaikų (2016 m. – 17; 2015 m. – 29), augančių
socialinės rizikos šeimose, svajonės, su 10 vaikų grupe, iš socialinę atskirtį patiriančių šeimų,
dalyvauta Savivaldybės inicijuotoje akcijoje ,,Pasveikink jūrą Palangoje“. 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., bendradarbiauta ir keistasi informacija su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo
tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl vaikų, gyvenančių užsienio valstybėse.
VIII. VIEŠOJI TVARKA IR NUSIKALSTAMUMO PREVENCIJA
Viešosios tvarkos skyrius, kuriame 2017 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.
2017 m. kaip ir 2016 m. nustatyti ekvivalentiniai triukšmo lygiai 20 taškų (2015 m. –
15) 2017 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; taikytos prevencinės priemonės (Palangos miesto gyvūnų
savininkai supažindinti su Gyvūnų laikymo taisyklėmis, išdalinti informaciniai lankstinukai,
profilaktinės priemonės; tikrinti paplūdimiai ir jų prieigos). Išnagrinėta per 25 UAB „Palangos
vandenys“ vandens apskaitos prietaiso ir (arba) nuotekų/vandentiekio pasijungimo apžiūros aktų,
fiziniams ir juridiniams asmenims pritaikytos administracinio poveikio priemonės; atsakingiems už
kavinių veiklą asmenims įteikti 48 įspėjimai (2016 m. - 45; 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 80 raštų
su raginimu tinkamai prižiūrėti ir laiku nušienauti žemės sklypus; išorinės reklamos turėtojams
Palangoje išdalinti 42 vnt. įspėjimai.
Savarankiškai ir bendradarbiaujant su Palangos miesto policijos, Valstybinės
mokesčių inspekcijos, Palangos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Palangos miesto
aplinkos apsaugos agentūros pareigūnais atlikta virš 70 patikrinimų, kurių metu nustatyti
pažeidimai, surašyti administracinių nusižengimų protokolai; bendradarbiauta su UAB „Palangos
vandenys“, UAB „Komunalinis ūkis“, Valstybinės statybos inspekcijos, Valstybinės darbo
inspekcijos pareigūnais bei seniūnaičiais.
Siekiant tinkamai užtikrinti miesto švarą ir tvarką iš Palangos miesto teritorijos
pažalinti 6 neeksploatuojami automobiliai. Viešosios tvarkos skyriaus darbuotojai nuolat
kontroliuoja Palangos mieste vykdomas statybas, prižiūri, kad nebūtų teršiamos gatvės, kad
tinkamai būtų sandėliuojamos statybinės atliekos bei saugiai aptvertos statybų aikštelės.
2017 m. už administracinius nusižengimus surašytas 2681 AN protokolą, iš jų 1949
– už Kelių eismo taisyklių reikalavimų nesilaikymą, 417 - už automobilių parkavimą, 66 -už
miesto tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimą, 105 – už prekybą ir paslaugų teikimą, 20 -už
išorinės reklamos įrengimo taisyklių nesilaikymą, 9 -už triukšmo prevencijos viešosiose vietose
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taisyklių nesilaikymą, 5 –už keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais-taksi taisyklių pažeidimus,
14 - už gyvūnų įvežimo, įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo, vežimo, naudojimo, prekybos
jais ar kitokio jų perdavimo reikalavimų bei atskirų rūšių gyvūnų ženklinimo ir registravimo
taisyklių pažeidimą bei už kitus ANK straipsnių pažeidimus. Be to, iš miesto teritorijos pašalinti 6
neeksploatuojami automobiliai (2016 m. 8), nuolat kontroliuotos mieste vykdomos statybos,
siekiant, kad nebūtų teršiamos gatvės, tinkamai būtų sandėliuojamos statybinės atliekos bei saugiai
aptvertos statybų aikštelės.
2017 m. 15 kartų atstovauta Savivaldybės interesams teisme (2016 m. – 13).
Siekiant sumažinti apleistų pastatų, statinių, neprižiūrimų žemės sklypų skaičių
mieste, atlikta virš 80 patikrinimų, už miesto tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimus surašyti 66
AN protokolai. Apleistų, neprižiūrėtų pastatų savininkai buvo priversti sutvarkyti jiems
priklausančius pastatus bei žemės sklypus.
Vykdant laikinų statinių – kioskų pastatymo kontrolę per 2017 m. nukeldinta 22
nelegalūs kioskai ( 2016 m. – 22; 2015 m. – 15; 2014 m. – 20; 2013 m. – 32 (prioritetas teiktas
Šventosios seniūnijai). Kartu su komisija sudaryti ir pateikti VMI ir Biudžeto skyriams 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 2017 m. dirbo 4 valstybės tarnautojai ir 1 darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
Vykdytas švietimo administravimas 16 Tarybai pavaldžių mokyklų (viena iš jų 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. 2017-09-01 duomenimis, bendrojo ugdymo mokyklose mokėsi
1747 mokiniai, švietimo įstaigose 2017-2018 m. m. dirbo 348 pedagoginiai darbuotojai, t. y. 27
pedagogais mažiau nei 2016-2017 m. m. 2016–2017 m. m. pagrindinį išsilavinimą įgijo 138
mokiniai ( 2015-2016 m. m. atitinkamai – 152; 2014–2015 m. m. atitinkamai – 141), paliktų
kartoti kursą dešimtųjų klasių mokinių nebuvo. 2016–2017 m. m. vidurinį išsilavinimą įgijo 105
mokiniai 2016-2017 m. m. – 145; 2015–2016 m. – 145 mokiniai). Gerinant mokymo kokybę
reikėtų rekonstruoti BĮ Palangos senosios gimnazijos pastatą ir mokyklų aikštynus.
Ikimokyklinis ugdymas. 2017-09-01 duomenimis, ikimokyklinio ugdymo įstaigas
lankė 619 vaikų (2016 m. – 633; 2015 m. – 632; 2014 m. – 653; 2013 m. – 643; 2012 m. – 768),
175 – priešmokyklinio ugdymo grupes ( 2016 m. – 183; 2015 m. – 174.; 2014 m. – 167; 2013 m.
– 159; 2012 m. – 145; 2011 m. – 152; 2010 m. – 128). Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo
įstaigose 2016-2017 m. m. veikė 51 grupė, iš jų 13 – lopšelio, 28 – darželio, 10 – priešmokyklinio
ugdymo, 1 – Vaikų socialinės globos grupė. Jau ketveri metai ikimokyklinio ugdymo įstaigose
vaikų skaičius yra stabilus. Gerinant ugdymo sąlygas, reikėtų kai kuriose ikimokyklinio ugdymo
įstaigų grupėse atnaujinti grindų dangą, vaikams skirtą inventorių, baldus ir mokymo priemones
bei suremontuoti sanitarinius mazgus. Nuo 2018-11-01 įsigalios nauja HN nuostata ir visos
įstaigos turi būti aptvertos 1,5 m. aukščio tvora (būtini papildomi asignavimai ikimokyklinio
ugdymo įstaigoms).
Neformalusis ugdymas. 2017-10-01 duomenimis, neformaliojo vaikų švietimo įstaigas
lankė 974 vaikai ( 2016 m. – 945; 2015 m. – 883; 2014 m. – 877; 2013 m. – 904; 2012 m. –
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938), t. y. 54,7 % nuo bendro mokinių skaičiaus. Daugiau nei pusė bendrojo ugdymo mokyklų
mokinių lanko nors vieną neformaliojo ugdymo būrelį.
2017 m. Savivaldybės mokiniai galėjo rinktis naujas neformaliojo ugdymo
programas, finansuojamas iš valstybės biudžeto (9 teikėjai, 2 programas vykdė BĮ Palangos sporto
centras). Programose dalyvavo 432 miesto mokiniai (2016 m. – 523 mokiniai). Teikėjai vykdė
programas – sportiniams gebėjimams ugdyti (sambo, dziudo, karatė, teniso, jojimo, plaukimo,
judriųjų žaidimų, krepšinio, šachmatų būreliai), pilietiniam ugdymui (Palangos jaunųjų šaulių
ugdymo programa).
Švietimo pagalbos teikimas. 2017 m. švietimo įstaigose (ikimokyklinio ugdymo ir
bendrojo ugdymo) buvo ugdomi 404 mokiniai, turintys kalbos ir komunikacijos sutrikimų (2016
m. – 353; 2015 m. – 366; 2014 m. – 354; 2013 m. – 325), kuriems teikiama specialistų pagalba, ir
iš jų 126 vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių (2016 m. - 118; 2015 m. – 106; 2014 m. –
114). Pagalbą mokiniams, jų tėvams teikė bendrojo ugdymo mokyklų ir BĮ Švietimo pagalbos
tarnybos specialistai. Pastebima specialiųjų poreikių turinčių mokinių skaičiaus augimo tendencija.
Palangos senoji gimnazija jau du metus neturi mokyklos psichologo, tai apsunkina pagalbos
teikimą mokykloje.
Brandos egzaminai ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas. Savivaldybėje
2017 m. valstybinius brandos egzaminus laikė 112 abiturientų 2016 m. – 145; 2015 m. – 145;
2014 m. – 163; 2013 m. – 178). Laikyti 10 dalykų (2016 m. – 11) egzaminai : lietuvių kalbos ir
literatūros – 87, matematikos – 84, biologijos – 35, istorijos – 44, fizikos – 9, chemijos – 5,
informacinių technologijų – 10, užsienio (anglų) kalbos – 105, užsienio (rusų) kalbos – 2,
geografijos – 10 bei mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą laikė – 24 (iš jų 2 į egzaminą
neatvyko). Daugiausia kandidatų rinkosi lietuvių gimtosios kalbos, matematikos bei anglų kalbos
valstybinius brandos egzaminus.100 proc. išlaikyti užsienio kalbų anglų k., rusų k.,), biologijos,
fizikos, chemijos, geografijos ir IKT valstybiniai brandos egzaminai; neišlaikė lietuvių kalbos ir
literatūros egzamino 4 (4,6 proc.), istorijos – 2 (4,6 proc.), matematikos – 4 (4,8 proc.) mokiniai;
100 balų iš valstybinių egzaminų gavo 17 abiturientų (2016 m. – 9).
Olimpiadų rezultatai. 2016–2017 mokslo metais Savivaldybėje suorganizuoti 24
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.
Respublikinėje geografijos olimpiadoje 1 mokinys užėmė III vietą, Jaunųjų filologų
konkurso finaliniame etape 5 mokiniai - prizines vieta, Nacionalinio mokinių raštingumo
konkurse „Mažasis diktantas“ 2 mokiniai – I ir III vietas, „ Lietuvos mokinių meninio skaitymo
konkurse 1 mokinys - III vietą.
Mokinių lankomumo rodikliai. Vienas bendrojo ugdymo mokyklų mokinys per 20162017 m.m. vidutiniškai praleido 67,6 pamokos (2015-2016 m. m. – 69,0; 2014-2015 m. m. –
70,9; 2013-2014 m. m. – 70,9; 2012-2013 m. m. – 77,4), nepateisintų pamokų skaičius 1
mokiniui tenka – 11,8 pamokos (2015-2016 m. m. – 11,6; 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 2017 m. posėdžiavo 4 kartus (2016
m. – 6; 2015 m. – 4). Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas davė pagrindą sukurti
vieningą sistemą darbui su elgesio problemų turinčiais vaikais, teikti jiems socialinę pedagoginę,
psichologinę ir kitokią pagalbą. 2017 m. nebuvo taikytos minimalios ir vidutinės priežiūros
priemonės (atitinkamai 2016 m. – 6 ir 0; 2015 m. – 4 ir 0; 2014 m. – 2 ir 1; 2013 m. – 5 ir 3).
Vykdyta Savivaldybės švietimo stebėsena pagal Administracijos direktoriaus
patvirtintus rodiklius, sisteminti duomenys apie Savivaldybėje vykdomą švietimą, parengta ir
interneto svetainėje skelbta švietimo rodiklių suvestinė. Mokyklų veiklos ataskaitų ir patvirtintų
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stebėsenos rodiklių pagrindu parengta 2017 m. Savivaldybės švietimo pažangos stebėsenos
apžvalga.
Mokyklų vadovų ir pedagogų atestacija. Savivaldybės švietimo įstaigose dirba 31
mokyklų vadovas, iš jų 12 – direktorių ir 19 – direktoriaus pavaduotojų ugdymui. Pedagogų
atestacija 2017 m. vyko vadovaujantis Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta 2017-2019
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 Palangos miesto savivaldybės interneto svetainėje (
atestuota 12 pedagogų).
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas. Palangos bendrojo ugdymo mokyklose,
ikimokyklinio ugdymo įstaigose, neformaliojo vaikų švietimo mokyklose dirba 348 pedagogai
(bendrojo ugdymo mokyklose mokytojai metodininkai ir mokytojai ekspertai sudarė 54 proc.
(2016 m. – 61,8), ikimokyklinio ugdymo mokyklose – 28,0 proc. (2016 m. – 37,7), neformaliojo
vaikų švietimo mokyklose – 47,1 proc. (2016 m. – 46,2) bendro šiose mokyklose dirbančių
pedagogų skaičiaus). Metodinę veiklą mieste vykdė 22 metodiniai būreliai. Pedagogai vedė 38
atviras pamokas (2016 m. – 91; 2015 m. – 42) ar kitą veiklą, įvyko 49 teminės parodos (2016 m. 27; 2015 m. – 12). 2017 m. suorganizuoti 328 kvalifikacijos tobulinimo ir gerosios patirties
sklaidos renginiai (2170 dalyvių, iš jų 2151 – pedagogų).
Mokyklų veiklos priežiūra. Atliktas 1 neformaliojo švietimo mokyklos veiklos išorinis
vertinimas ir patikra dėl pagalbos teikimo specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams bendrojo
ugdymo mokyklose, tirtas mokytojo skundas, administruotos 7 duomenų bazės.
2017 m. iš savivaldybės biudžeto finansuota 41 mokyklų saviraiškos (4500 Eur),
pilietinio ir tautinio ugdymo (1500 Eur) bei prevencinė (2000 Eur) programa (2016 m. – 28; 2015 m.
– 31). Vaikų vasaros poilsio finansuotos 7 programos (skirta 5000 Eur).
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 2017 m. Kretingos kryptimi buvo pavežama 30
mokinių (2016 m. – 40; 2015 m. – 55; 2014 – 46; 2013 m. – 56); Klaipėdos kryptimi – 46
mokiniai (2016 m. – 49; 2015 m. – 44; 2014 m. – 61; 2013 m. – 74); į SB „Medvalakis“ –26
mokiniai (2016 m. - 25; 2015 m. – 24; 2014 m. – 25; 2013 m. – 31). Geltonaisiais autobusiukais
pavežami Šventosios pagrindinės mokyklos 36 mokiniai iš Būtingės ir aplinkinių kaimelių (2016
m. – 38; 2015 m. – 36) bei „Baltijos“ pagrindinės mokyklos 17 specialiųjų poreikių mokinių
(2016 m. – 19; 2015 m. – 20). Šventosios pagrindinei mokyklai būtinas naujas mokyklinis
autobusas.
Mokyklose organizuotas mokinių maitinimas pagal su Klaipėdos visuomenės sveikatos
centro Palangos skyriumi suderintus valgiaraščius (atsakingi mokyklų vadovai).
Neformalųjį suaugusiųjų švietimą vykdė BĮ Palangos švietimo pagalbos tarnyba.
Palangos trečiojo amžiaus universiteto veikloje 2017 m. dalyvavo 391 senjoras. (2016 m. – 371;
2015 m. – 370 m.; 2014 m. – 321), suformuoti 4 fakultetai (sveikatos, kraštotyros ir turizmo,
dvasinės kultūros, menų). įvyko 26 paskaitos, 3 edukacinės išvykos. 2017 m. balandžio mėn.
baigėsi Palangos TAU antrosios laidos mokslo metai (senjorams buvo įteikti leidiniai – diplomai
su 3-jų mokslo metų aprašymais ir nuotraukomis). Nuo 2017 m. spalio mėn., į trečios laidos
grupę susirinko 437 studentai; keitėsi Palangos trečiojo amžiaus universiteto struktūra (neliko
fakultetų, vyksta 3 bendros paskaitos per mėnesį visiems dalyviams ir pagal pasirinkimą kiekvieną
savaitę 8 papildomos veiklos - amatų, keliautojų klubas, informacinis raštingumas, sveika
gyvensena ir judesys, Europos šalių šokiai, chorinis dainavimas, anglų kalba, vokiečių kalba).
Kūno kultūros ir sporto plėtojimas. BĮ Palangos sporto centras 2017 m. įgyvendino
Savivaldybės sporto puoselėjimo programas. Organizuotos sporto šventės, varžybos. Vienas iš
reikšmingiausių ir plačiausiai žinomų aktyvaus poilsio ir masinio sporto mėgėjų renginių mieste
yra respublikinis sporto festivalis „Sportas visiems“ (6800 dalyvių), moterų asociacijos sporto
šventė ,,Auksinis ruduo” (120 dalyvių); kartu su Lietuvos pliažo futbolo asociacija Palangos
paplūdimyje vykdytos Lietuvos pliažo futbolo pirmenybių 1 turo varžybos; žiemos maudynės
Baltijos jūroje ,,Palangos ruoniai – 2017“. Sudarytos sąlygos vykdyti 2017 m. Lietuvos lengvosios
atletikos čempionatą. Universalioje sporto arenoje vyko Lietuvos jaunių bokso čempionatas,
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Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės stovykla, tarptautinė pramoginių šokių stovykla, „Lina dance“
pramoginių šokių festivalis, televizijos projektas „Lietuvos balsas“. Tradiciškai kasmet vykdomos
respublikinės varžybos - mokinių rudens kroso, kroso estafečių finalinės varžybos, mokinių
rudens ilgų metimų pirmenybės ir žiemos ilgų metimų čempionatas, jaunimo, jaunių ir jaunučių
pirmenybės, Lietuvos Moksleivių krepšinio lygos „Žvaigždžių diena“, LKF varžybos ir kiti
renginiai.
Mieste veikiančių sporto klubų, viešųjų įstaigų sporto renginiams ir projektams
finansuoti skirta 14500 Eur (VšĮ futbolo klubas „Gintaras“ – 3000 Eur, asociacija sporto klubas
„Gintarinis ringas“– 2000 Eur, VšĮ Palangos teniso mokykla – 1500 Eur, VšĮ Palangos sambo
akademija – 1500 Eur, VšĮ Palangos dziudo klubas – 500 Eur, asociacija „Palangos teniso klubas“
– 2000 Eur, VšĮ Palangos futbolo klubas – 1000 Eur; VšĮ sporto klubas „Riteris“ – 500 Eur;
asociacija jojimo sporto klubo „Zigmo žirgai“ – 1000 Eur; VšĮ „Svivelis“ – 1000 Eur; asociacija
Palangos šachmatų mėgėjų klubas – 500 Eur), didelio meistriškumo komandoms (krepšinio
komandai „Palanga“ ir futbolo komandai „FK Palanga“) – 75000 Eur. BĮ Palangos sporto centras
prižiūri 7 masinio naudojimo krepšinio ir pliažo aikšteles.
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.
2017 m. skyriaus prižiūrimos 5 kultūros įstaigos surengė apie 300 įvairių renginių
(valstybinės ir kalendorinės šventės, parodos, koncertai ir kt.). Didžiausio žiūrovų skaičiaus
sulaukė renginiai – Kurorto šventė, Baltų vienybės diena, „Palangos Stinta 2017“, tarptautinis
liaudiškų šokių festivalis „Palangos miestely“, vasaros pučiamųjų muzikos koncertų ciklas „Dūdų
vasara“, Palangos dienos (viena ciklo diena skirta išvykai į Seimą pristatyti kurortą ir Palangos
žymių menininkų Gražinos Oškinytės-Eimanavičienės bei Petro Barono darbus), Jurginių
papročių festivalis „Jurginės“, Joninės, bei metų naujiena – „Spindinčios Kalėdos“. Praeitais
metais Palangos kurhauze suorganizuoti 85 profesionalaus meno renginiai, iš jų 33 nemokamai.
Savivaldybei pasirašius bendradarbiavimo sutartį su asociacija Lietuvos pirties-SPA federacija jau
ketvirtus metus kurorte suorganizuotas pirties kultūrą bei tradicijas puoselėjantis pirties – SPA
festivalis „Gintarinė Baltija“, pasirašius sutartį su asociacija Klaipėdos miesto motociklininkų
klubu „Chimeros“ ir asociacija Palangos miesto „Saulės“ klubu, Šventojoje nuvilnijo tarptautinis
motociklų mėgėjų renginys „Paplūdimio baikerių festivalis“, abejose festivaliuose sulaukta
nemažai svečių iš užsienio.
Iki kol bus atrinktas projekto „Vasaros koncertų salės Palangoje, Vytauto g. 43,
rekonstrukcija į daugiafunkcinį kultūros pastatą ir jo valdymas“ koncesininkas, Taryba leido BĮ
Palangos kultūros ir jaunimo centrui nuomoti Palangos koncertų salę (įvyko 34 renginiai).
Visos įstaigos praeitais metais aktyviai dalyvavo projektinėje veikloje (organizuotos
parodos, seminarai, konferencijos, naujų knygų pristatymai, susitikimai su autoriais ir atlikėjais,
filmų peržiūros), šventiniu Kalėdų laikotarpiu paveikslų galerijoje „Kupeta“ buvo vykdomas
įvairių veiklų projektas „Spindinčios Kalėdos“.
BĮ Palangos kultūros ir jaunimo centre veikia 8 meno kolektyvai (182 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. 2017 m. naujos aprangos pasiūtos 4 kolektyvams.
2017 m. iš dalies finansuoti ir sėkmingai įgyvendinta 9 konkurso būdu atrinkti
projektai (2016 m. – 18).
Įgyvendinant Palangos miesto etninės kultūros plėtros 2015–2018 m. programą
įvykdytos visos 2017 m. patvirtintos 11 priemonių (pvz., susisteminta ir BĮ Palangos miesto
savivaldybės viešoji biblioteka interneto svetainėje viešinama 1993 m. Šventosios ekspedicijos
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garsinė ir vaizdinė medžiaga (5014 nuotrauka, 37 piešiniai ir brėžiniai, 400 lapų tekstinės
informacijos).
2017 m. Taryba patvirtino Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Palangoje
2017–2019 m. programą, kurioje numatyta Palangoje vykdyti 19 priemonių. Viena iš priemonių –
įamžinti keturis 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos nepriklausomybės akto signatarus, kurie mokėsi
Palangos progimnazijoje. Šia proga 2018 m. bus sukurta ir atidaryta skulptūra.
2017 m. nupirkta idėja grafienės Sofijos Tiškevičienės įamžinimui (darbai idėjai
įgyvendinti bus perkami 2019 m.).
Vykdant kultūros paveldo apsaugos priežiūrą ir kontrolę, 2017-12-31 Lietuvos
Respublikos kultūros vertybių registre buvo įregistruoti 122 Palangos kultūros paveldo objektai
(2016 m. – 120), iš kurių 63 stebėseną vykdo skyrius (patikrinti 2 objektai; objektai tikrinami ne
rečiau kaip vieną kartą per penkerius metus). 2017 m. parengti apskaitos dokumentai (patikslintos
vertingosios savybės) 10 Palangos nekilnojamųjų kultūros vertybių (Medžiotojų namui, J.
Simpsono g. 19; Nemirsetos kurhauzo pastatui, Klaipėdos pl. 6A; paminklui spektakliui „Amerika
pirtyje“, J. Basanavičiaus g., dekoratyvinei skulptūrai „Mergaitė“ – Vytauto g. 72, Palangos
senovinei gyvenvietei III ir Palangos senajai miesto vietai). Į registrą įrašyti du nauji objektai –
Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataro Algimanto Vinco Ulbos kapas ir
Palangos miesto holokausto aukų kapas. Įgyvendinant patvirtintą šimtmečio programą, paruošta
medžiaga konferencijai „Palangos žydai – išnykusi bendruomenės dalis“ ir išleistas DVD „Žydų
bendruomenė Palangoje“ lietuvių ir anglų kalbomis. 2017 m. Tarybai perėmus nuosavybėn
valstybei nuosavybes teise priklausantį turtą pradėtas įgyvendinti Palangos Kurhauzo medinės
dalies projektavimo ir tyrimų darbą programos I etapas „Esamų išlikusių pamatų tyrimai ir
tvarkybos darbai (konservavimas, restauravimas)“, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros
ministerijos pateikta paraiška dėl Kurhauzo medinės dalies pastato restauravimo ir pritaikymo
viešajai kultūrinei paskirčiai darbų projektavimo darbų dalinio finansavimo(numatoma darbų
pradžia – 2018 m.). Nupirkti projektai tremtinių muziejaus pastato tvarkybos darbams atlikti,
medinei kapinių koplyčiai sutvarkyti; nupirktas ir įgyvendintas Būtingės evangelikų liuteronų
bažnyčios eksterjero tvarkybos darbų projektas; restauruotas Tremtinių kryžius (Vytauto g. 33),
pagamintos ir pritvirtintos krypties rodyklės į Palangos žydų senąsias kapines; įamžinant
dainininko Stasio Povilaičio atminimą Palangoje po organizuoto idėjos projekto konkurso 2017
m. nupirktas meninės kompozicijos „Autografas“ įrengimo ant Palangos koncertų salės fasado
projektas. Iš dalies finansuoti 4 konkurso būdu atrinkti Palangos miesto tradicinių religinių
bendruomenių rėmimo projektai, 3 projektai sėkmingai įgyvendinti, vienas – iš dalies.
Stiprinant tarptautinį bendradarbiavimą dalyvauta 1 tarptautinės ir 3 nacionalinių
organizacijų veikloje – Baltijos miestų sąjungoje (UBC), Lietuvos nacionalinėje kurortų
asociacijoje, Klaipėdos regiono savivaldybių asociacijoje „Klaipėdos regionas“ ir Lietuvos
savivaldybių seniūnijų asociacijoje; 2017 m. Palangos miesto savivaldybė įstojo į Pasaulinę
organizaciją „Merai už taiką“; pasirašytos 3 bendradarbiavimo sutartys; parengta ir pateikta
paraiška Europos Tarybos Parlamentinei Asamblėjai „Europos Prizui“ gauti.
Organizuoti 5 oficialių ir kitų miesto įstaigų delegacijų vizitai į užsienio miestus ir
miestus-partnerius: Svetlogorską (Rusija), Kobuletį (Gruzija), Ostendę (Belgija), Oldenburgą
Holšteine (Vokietija), Sankt Peterburgą (Rusija) ir 34 oficialių delegacijų ir svečių priėmimai:
Simrishamno (Švedija), Liepojos (Latvija), Jūrmalos (Latvija), Bergeno miesto Riugene
(Vokietija), Elato (Izraelis), Svetlogorsko (Rusija). Be to, organizuoti kiti priėmimai: Lietuvos
Respublikos Seimo pirmininko V. Pranckiečio, Latvijos Respublikos Saeimo pirmininkės I.
Murniece, Lietuvos ir Latvijos kultūros ministerijų atstovų Baltų vienybės dienos šventės metu;
Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko S. Skvernelio, ministrų ir kitų valstybės institucijų,
savivaldybių atstovų Vyriausybės išvažiuojamojo pasitarimo ir šventės „Mylių Palangą 2017“
metu; VRM ministro E. Misiūno ir viceministro G. Surplio; Europos Tarybos Komisijos
Parlamentinės Asamblėjos garbės nario J. M. Botos; Europos parlamentarų forumo už demokratiją
generalinio sekretoriaus M. Gourary; Japonijos ambasadoriaus Lietuvoje T. Shigeeda; Izraelio
ambasadoriaus Lietuvoje A. Maimon; Prancūzijos ambasadoriaus Lietuvoje P. Jeantaud, Prancūzų
instituto Lietuvoje direktoriaus J. M. Sani; Gruzijos ambasadorės Lietuvoje K. Salukvadze; 2
kartus Latvijos ambasadoriaus Lietuvoje E. Semanis, Lietuvos ambasadoriaus Latvijoje A.
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Žurausko, Latvijos Saeimos ir Lietuvos Seimo narių, LR užsienio reikalų ministerijos, LatLit
tarpvalstybinė bendradarbiavimo programos atstovų dėl Baltų vienybės dienos organizavimo
Palangoje; JAV ambasados Lietuvoje kultūros atašė A. Cawley-Murphree, jos atstovų ir
ekonomikos eksperto iš JAV M. Wagner; Lenkijos instituto atstovo; Ukrainos Respublikos
pasienio pareigūnų delegacijos; 2 kartus Europos varinių pučiamųjų instrumentų asociacijos
(EBBA) narių; Sankt Peterburgo vice-gubernatoriaus; Tauragės rajono savivaldybės delegacijos;
Šilalės rajono savivaldybės delegacijos; Laikraščio „Savivaldybės žinios“ žurnalistų; Sankt
Peterburgo (Rusija) TV kanalo kūrybinės grupės; Alexandre Vassiliev fondo (Latvija) atstovų;
Olandijos orkestro „Brass Band De Waldsang“.
Formuojant teigiamą Palangos miesto įvaizdį, populiarinant Palangos kurortą Lietuvoje
ir užsienyje Baltijos miestų sąjungos UBC biuleteniuose paskelbtas 2017 m. Palangos kultūros
renginių kalendorius. Palangos miesto žiniasklaidoje – apie 75 teigiamus pranešimus skaičius buvo
apie 75, taip pat kitose Lietuvos ir užsienio (Vokietijos, Latvijos, Gruzijos, Izraelio, Rusijos)
žiniasklaidos priemonėse. Įsigyta suvenyrų su Palangos miesto atributika, atminimo dovanų, 100
vnt. suvenyrų-medalių Kuršių regatos Šventojoje dalyviams ir 3 vnt. taurių nugalėtojams ir kt.
Vykdant jaunimo teisių apsaugą 2017 m. iškelti jaunimo politikos formavimo ir
įgyvendinimo Palangos miesto savivaldybėje prioritetai: 1. Tyrimų, susijusių su jaunimu
užimtumu, atlikimas ir (ar) koordinavimas; 2. Palangos jaunimo komandos formavimas; 3.
Savanorystės reglamentavimas ir skatinimas; 4. Jaunimo erdvės įkūrimas ir organizuojamų veiklų
stebėsena; 5. Pilietiškumo skatinimas įtraukiant jaunimą į valstybinių švenčių ir dienų
paminėjimą; 6. Informacijos apie projektinę veiklą teikimas ir projektinės veiklos didinimas.
Atlikti du tyrimai - mobilaus darbo ir darbo gatvėje su jaunimu Palangos miesto
savivaldybėje galimybių ir poreikio analizė, tyrimas, susijęs su savanoryste, kurio metu paaiškėjo
jaunimo įsitraukimo į savanorystę, informacijos apie galimybę savanoriauti vertinimą, motyvacijos
savanoriauti aspektai, numanoma ar jaučiama savanorystės nauda, savanoriškos veiklos Palangoje
privalumai bei trūkumai ir pan. Baigta formuoti Palangos jaunimo komanda, į kurią įtraukti
keturių skirtingų sektorių atstovai, neformalių susitikimų metu (ne mažiau kaip kartą per mėnesį)
teikiamos idėjos jaunimo politikos įgyvendinimo priemonėms bei jų įgyvendinimui, diskutuojama
dėl jaunimo užimtumo formų, jų realizavimo galimybių, taip pat planuojama ir organizuojama
projektinė jaunimo veikla. Skatinant jaunimo savanorystę parengtas savanoriškos veiklos sutarties
projektas, inicijuotas 1 ilgalaikės savanorystės sutarties pasirašymas, surengti 2 mokymai
savanorystės tematika; iš viso į trumpalaikę savanorystę įtraukta daugiau kaip 100 jaunuolių (
savanoriauta daugiau kaip 2000 valandų). BĮ Palangos kultūros ir jaunimo cente įrengta Jaunimo
erdvė (gautas 2600 eurų finansavimas iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, sukurta atskira
skiltis jaunimui įstaigos interneto svetainėje. 2017 m. valstybinių švenčių ir dienų paminėjimuose
dalyvavo 2 jaunimo organizacijos, 3 neformalios jaunimo grupės, metų pabaigoje vyko renginys,
kuriame buvo diskutuojama pilietiškumo ir jo vaidmens jaunuolio gyvenime tematika. Valstybės
(Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną organizuotas Šeimų bėgimas ( daugiau kaip 100
dalyvių, iš jų dauguma – jaunos šeimos). Susisteminta informacija apie galimybę teikti projektus,
1 jaunuolis po Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros organizuotų mokymų tapo
programos Erasmus+ konsultantu, 1 - buvo išvykęs į mokymus pagal šią programą. Jaunimo
iniciatyvoms skatinti mieste 2017 m. skirta 8 700 Eur (10 jaunimo ir su jaunimu dirbančių
organizacijų, neformalių jaunimo grupių teikė paraiškas konkursui. įgyvendinti 8 projektai).
XI. VALSTYBINIŲ (VALSTYBĖS PERDUOTŲ SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJŲ
VYKDYMAS
Civilinės metrikacijos skyriaus 1 valstybės tarnautojas ir 1 darbuotojas, dirbantis pagal
darbo sutartį, registravo civilinės būklės aktus, išdavė leidimus laidoti Palangos miesto ir
Šventosios civilinėse kapinėse, Palangos miesto kolumbariume, tvarkė įstatymų priskirtus
registrus ir teikė duomenis valstybės registrams, tvarkė gyvenamosios vietos deklaravimo
duomenis ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenis, kontroliavo valstybės
rinkliavos už Civilinės metrikacijos įstaigų teikiamas paslaugas surinkimą.
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2017 m. įregistruoti 168 gimimo (2016 m. – 180), 221 mirties (2016 m. – 225), 277
santuokos (2016 m. – 293), 69 santuokos nutraukimo įrašai (2016 m. – 56), 60 civilinės būklės
aktų papildymo, pakeitimo ar ištaisymo įrašų (2016 m. – 183). 2017 m., palyginus su 2016 m.,
civilinės būklės aktų įrašų sudaryta apie 17 proc. mažiau, kadangi 2017 m. pasikeitė civilinės
būklės aktų registravimo įstatymas ir įrašų sudarymo bei išdavimo tvarka. Į apskaitą įtraukti 53
užsienio valstybėse gimusių kūdikių įrašai (2016 m. – 47), išduota 11 pažymų apie Palangos
gyventojų šeiminę padėtį santuokai užsienio valstybėje registruoti (2016 m. – 14). Įregistruota 40
santuokų jaunavedžių pasirinktose vietoje (2016 m. – 42). Populiariausia jaunavedžių santuokos
vieta – Palangos Botanikos parkas – čia susituokė 20 porų. Iš viso 2017 m. gauti 163 prašymai
įregistruoti santuoką, 79 poros, padavusios prašymus įregistruoti santuoką, buvo deklaravusios
gyvenamąją vietą ne Palangos mieste (iš Klaipėdos m. – 21 pora, Kretingos r. – 12 porų, Kauno –
9 poros, Klaipėdos r. – 9 poros). Išduoti 686 įvairūs civilinės būklės aktų įrašų išrašai (2016 m. –
988), išduoti 214 leidimai laidoti Palangos ir Šventosios civilinėse kapinėse (2016 m. – 226) – iš
jų 18 Palangos kolumbariume (2016 m. - 13). Metrikacijos elektronine paslaugų informacine
sistema naudojosi ir prašymus pateikė 58 interesantai (2016 m.– 39). 2017 m. į savivaldybės iždo
sąskaitą surinkta 6647,80 Eur valstybės rinkliavos už Civilinės metrikacijos įstaigų teikiamas
paslaugas (2016 m. – 8300,42 Eur).
2017 m. priimtos 2220 Gyvenamosios vietos apskaitos deklaracijos (2016 m. –
2128), 1745 atvykimo – (2016 m. – 1724), 475 išvykimo (2016 m. – 404) – iš jų 246 užpildytos
elektroniniu būdu, priimti 86 sprendimai dėl deklaravimo duomenų panaikinimo (2016 m. – 91),
į Gyvenamosios vietos neturinčių asmenų sąrašą įtraukti 9 asmenys (2016 m. – 2), išduotos kai ir
2016 m. 2026 įvairios gyvenamosios vietos duomenis žyminčios pažymos. Gyvenamąją vietą
Palangos mieste 2017-12-31 buvo deklaravę 17047 asmenų, (2016-12-31 – 17121, sumažėjo 0,4
proc.), gyvenamosios vietos neturinčių asmenų - 548 (2016 m. – 704). Skyriuje apsilankė apie
8000 interesantų (2016 m. – 7000).
Vykdant įstatymais priskirtų registrų tvarkymo ir duomenų teikimo valstybės
registrams funkciją tvarkyta valstybinio gyventojų registro duomenų bazė, skatinant paslaugų
teikimą elektroniniu būdu parengta ir dalinama atmintinė „Kaip deklaruoti gyvenamąją vietą
elektroniniu būdu“, teiktos konsultacijos telefonu, pagalba užsisakant paslaugas, parengta
atmintinė dėl privalomų dokumentų pristatymo, pateikiant prašymus santuokai, kai vienas iš
sutuoktinių yra užsienio šalies pilietis, informacinė medžiaga gyvenamosios vietos neturintiems
asmenims
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 10 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).
2017 m. Administracijos direktorius savo kompetencijos klausimais pasirašė 2550
(2016 m. – 2442) įsakymų, iš jų veiklos klausimais – 1731 (2016 m. – 1607), kadrų – 104
(2016 m. – 149), atostogų, komandiruočių – 715 (2016 m. – 686), priėmė 48 interesantus
(2016 m. – 101), sudarytos 654 įvairios sutartys (2016 m. – 687).
Naudojantis kompiuterizuota dokumentų valdymo sistema KONTORA užregistruoti
33087 dokumentai (2016 m. – 31690), iš jų gauti raštai – 19997 (2016 m. – 17984), piliečių
prašymai – 2641 (2016 m. – 2353), siunčiami raštai – 10449 (2016 m. – 11353). Užtikrinant
dokumentų valdymo kontrolę kas savaitę sudaryti neatsakytų ir negrąžintų raštų bei neatsakytų
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prašymų kontrolinis sąrašas, vieną kartą per mėnesį - Administracijos direktoriui teiktos vardinės
neatsakytų raštų suvestinės.
2017 m. skirtas laikas gyventojų, kurie kėlė individualius ir aktualius visai
bendruomenei klausimus, priėmimui. 105 gyventojų prašymai architektūros ir teritorijų planavimo,
statybos, įvairios veiklos vykdymo ir prekybos vasaros sezono metu, renovacijos, miesto erdvių
užstatymo ir kitais asmeninio pobūdžio klausimais, išsakyti gyventojų priėmimo metu, buvo
nukreipti Administracijos skyriams vykdyti, trečdalis interesantų problemų išspręsta ir aptarta
priėmimo metu.
Nustatytas interesantų priėmimo ir aptarnavimo laikas, sudarytas priėmimo grafikas
paskelbtas Savivaldybės interneto svetainėje www.palanga.lt/Gyventojui/Interesantų priėmimo
laikas. Administracijos skyrių tarnautojai tam tikslui įrengtose patalpose 2017 m. priėmė 1157
interesantus, iš jų Architektūros ir urbanistikos skyrius – 628, Bendrasis skyrius – 11, Juridinis ir
personalo skyrius – 325; Statybos skyrius – 103; Švietimo skyrius – 1, Ūkio ir turto skyrius – 86,
Viešosios tvarkos skyrius - 1. Be to, į Socialinės rūpybos skyriaus tarnautojus žodžiu ir raštu
kreipėsi 10585 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 (12 posėdžių), jos komitetų
posėdžiai (70 posėdžių), komisijos, darbo grupės bei kiti renginiai. Administracija parengė ir
pateikė svarstyti Tarybai 276 (2016 m. – 308) sprendimų projektus, komisijos – 5 (iš viso pateikta
svarstyti (įregistruota) – 281, priimta – 271).
Naudojant Tarybos posėdžių salės posėdžių įgarsinimo ir įrašymo į kompiuterines
laikmenas sistemą, įrašyti visi 2017 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 paskelbti Tarybos
narių kontaktai, skelbiamos 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, korupcijos prevenciją ir kt.; 53 kaip ir 2016 m. Tarybos sprendimai ir 33
Administracijos direktoriaus įsakymai (2016 m. – 27) pateikti Teisės aktų registrui.
Gerinant Administracijos darbuotojų darbo sąlygas Administracijoje įrengta ir
kompiuterizuota 1 darbo vieta Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, įrengtas naujas darbo
kabinetas Ekonominės plėtros skyriui; nupirkti 5 multifunkciniai spausdintuvai (Rinkliavų skyriui
- 1, Statybos skyriui - 2, Civilinės metrikacijos skyriui - 1, Savivaldybės gydytojui - 1), buitinė
technika virtuvėlėms (3 mikrobangų krosnelės ir 1 šaldytuvas), Kultūros skyriaus patalpose
įrengta mini virtuvėlė; 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 nupirkta
palaikymo paslaugos; kompiuterizuotų dokumentų valdymo sistemai ,,Kontora“ – atnaujinimas;
atnaujinamos Socialinės rūpybos, Biudžeto, Buhalterijos programos „Parama“, „BiudžetasVS“,
,,MASIS“; parengti ir priregistruoti prie kompiuterinio tinklo 85 personaliniai kompiuteriai. 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 (Savivaldybėje yra 132 kompiuteriai, 17
tarnybinių stočių ir 4 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
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saugaus savivaldybės darbo su kompiuteriniais duomenimis nuolat atnaujinama kompiuterių
programinė įranga.
2017 m. Palangos mieste vasaros kurortinio sezono metu (nuo 2017-05-15 iki 201709-30) veikė 7 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).
2017 m. patikrinta 11 įmonių (įstaigų, organizacijų) vidaus dokumentų kalba ir
raštvedyba, viešieji užrašai, valstybinės kalbos mokėjimas ir vartojimas (2016 m. – 9), suderinta 1970
Administracijos dokumentų (2016 m. – 808), 528 įmonių (įstaigų, organizacijų) reklamos
projektai ir viešieji užrašai (2016 m. – 529), kalbos vartojimo ir taisyklingumo klausimais
konsultuoti Savivaldybės įmonių (įstaigų, organizacijų), Administracijos struktūrinių padalinių
darbuotojai, kiti kalbos vartotojai. Savivaldybės interneto svetainėje paskelbtos 3 atmintinės
kalbos vartotojams (2016 m. – 6); laikraščio „Palangos tiltas“ „Kalbos kertelei“ išsiųsti 3 kalbos
praktikos patarimai. Patikrintos 11 įmonių (įstaigų, organizacijų) interneto svetainės (2016 m. –
8), 2 spaudos leidiniai (2016 m. – 2). Dalyvauta Valstybinės kalbos mokėjimo egzaminų
organizavimo komisijos darbe, suorganizuotas Nacionalinio diktanto konkursas, Lietuvių kalbos
dienų renginys „Tūkstantis kalbos klaustukų“.
Suderinti 19 biudžetinių įstaigų 2018 m. dokumentacijų planai ir registrų sąrašai, 8
įstaigų dokumentų naikinimo aktai.
2017 m. tolimesniam saugojimui priimta 40 (2016 m. – 38) likviduojamų įmonių
archyviniai dokumentai, t. y. 15,47 tiesiniai metrai (2016 m. – 15,50) arba 927 apskaitos vienetai
(2016 m. – 1142); išduota 441 archyvinė pažyma apie piliečių darbo stažą arba draudžiamąsias
pajamas (2016 m. – 401) ir 49 pažymos dėl įmonių išregistravimo iš Juridinių asmenų registro.
Teisės aktų nustatyta tvarka likviduotų įmonių dokumentų, kurių saugojimo terminas pasibaigęs,
2017 m. nenurašyta.
Organizuojant civilinę saugą surengti 4 Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdžiai,
įvykdytos 23 Administracijos civilinės saugos 2017 m. veiklos plano priemonės; patvirtintas
Savivaldybės 2018-2020 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas; įgyvendinta 19
prevencinių priemonių, 8 civilinės saugos gyventojų švietimo priemonės; rinkti duomenys
rengiant Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą pateiktą Savivaldybės gyventojams
svarstyti; platinti lankstinukai gyventojams, privatiems ir valstybiniams sektoriams apie korinio
transliavimo aktyvinimo mobiliuosiuose telefonuose paslaugą; organizuota gyventojų perspėjimo
ir informavimo sistemos (GPIS) techninė darbų priežiūra, 2 kartus vykdytas sirenos įjungimas;
konsultuota ir teikta metodinė informacija 20 ūkio subjektų; organizuoti tęstiniai CS mokymai
Administracijos Operacijos centro nariams, Administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai per
elektroninę sistemą supažindinti su civilinės saugos mokymų medžiaga; 14 ūkio subjektų atlikti
kompleksiniai civilinės saugos būklės patikrinimai. Su VĮ Lietuvos oro uosto Palangos filialu
organizuotos funkcinės pratybos „Orlaivio avarija po avarinio nusileidimo Palangos aerodromo
teritorijoje“.
Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentui prie KAM teikti duomenys
apie Savivaldybėje esančius materialinius išteklius bei teikti duomenys 2017 m. Lietuvos
priimančios šalies paramos galimybių katalogui.
Organizuoti Savivaldybės seniūnaitijų 8 seniūnaičių rinkimai.
Be vidaus administravimo, Juridiniame ir personalo skyriuje, kuriame dirbo 5 valstybės
tarnautojai, vykdyta ir valstybinė (valstybės perduota savivaldybėms) funkcija – valstybės
garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas.
Organizuoti 28 konkursai ir atrankos dėl priėmimo į pareigas, iš jų 7 konkursai – į
biudžetinių įstaigų ir UAB vadovų pareigas, 10 – į karjeros valstybės tarnautojų (2016 m. –
atitinkamai 48, 6, 15; 2015 m. – atitinkamai 25, 9 ir 9).
Į politinio (asmeninio) pasitikėjimo, karjeros ir pakaitinių valstybės tarnautojų
pareigas, įskaitant tarnybinį kaitumą, paskirti ir priimti 9 asmenys (2016 m. – 13), iš pareigų
atleisti 6 valstybės tarnautojai (2016 m. – 15), 6 – biudžetinių įstaigų ir UAB vadovai (2016 m. –
2); Administracijoje nutraukta 1 darbo sutartis (2016 m. – 2), komisijose įvertinta 26 valstybės

28
tarnautojų tarnybinė veikla (2016 m. – 22), iš jų 25 – labai gerai (2016 m. – 22); į kitas pareigas
toje pačioje įstaigoje perkelta 18 (2016 m. – 16) valstybės tarnautojų (iš jų nė vieno į laisvas
pareigas tarnybinio kaitumo būdu (2016 m. – 1), 13 – į aukštesnes pareigas po tarnybinės veiklos
vertinimo (2016 m. – 9); dėl įstatymu pakeistų pareigybių koeficientų ribų nuo 2017-01-01 16
valstybės tarnautojų pareigybių tapo aukštesnės kategorijos; pagal pavedimus ištyrus 2 galimus
nusižengimus paskirta 1 tarnybinė nuobauda valstybės tarnautojui (2016 m. – atitinkamai 9 ir 2),
tvarkomas valstybės tarnautojų registras, išduota 10 Valstybės tarnybos valdymo informacinės
sistemos posistemės „Savitarna“ prisijungimo kortelių (2016 m. – 9).
Organizuoti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
mokymai. Bendras mokymų dalyvių skaičius – 131 (60 asmenų) (atitinkamai 2016 m. – 159 (64
asmenys); 2017 m. nebuvo organizuojamų mokymų, finansuojamų ES lėšomis). Iš viso
Administracijos personalo mokymams iš Savivaldybės biudžeto panaudota 4810 eurų (2016 m. –
3296). Pagal sutartis su aukštojo mokslo įstaigomis organizuota 1 studento praktika (2016 m. – 6).
Atstovauta Savivaldybei ir Administracijai 195 bylose (2016 m. – 122; 2015 m. – 120;
2014 m. – 121;). 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 (parengta
ataskaita); parengta Palangos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2018-2020 m. programa ir
jos įgyvendinimo priemonių planas.
Suteikta 398 pirminės teisinės pagalbos konsultacijos Palangos miesto gyventojams
(2016 m. – 391; 2015 m. – 336; 2014 m. – 349), iš jų 169 – civilinės teisės ir civilinio proceso
klausimais, 127 – šeimos teisės, 39 – administracinės teisės ir administracinio proceso, 11 – darbo
teisės, 9 – socialinės apsaugos teisės, 9 – nuosavybės teisių atkūrimo, 7 – žemės teisės, 15 –
baudžiamosios teisės, 2 – baudžiamojo proceso, 10 – kitais klausimais. Pareiškėjams surašyti ar
padėta surašyti 54 prašymai suteikti antrinę teisinę pagalbą (2016 m. – 79, 2015 m. – 72, 2014 m.
– 72), parengti 46 dokumentai, skirti valstybės ir savivaldybių institucijoms (2016 m. – 45; 2015
m. – 46; 2014 m. – 33). 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. 2017 m. surašyti 362 Viešojo pirkimo komisijos protokolai, 20 apklausos pažymų,
paskelbti 60 prekių, paslaugų ir darbų viešieji pirkimai, iš jų 52 – elektroniniai pirkimai. 6 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 2017 m. pasirašytų sutarčių vertė –
3 831 956,85 EUR, įskaitant PVM, iš jų supaprastintų pirkimų pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91
straipsnio reikalavimus – 1 648,95 EUR, įskaitant PVM. 2017 m. pasirašytos 4 sutartys, kurių
vertės didesnės nei 300 000,00 EUR, įskaitant PVM (Vežėjo parinkimo keleivių vežimui vietinio
reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutu Palanga-Klaipėda-Palanga paslaugos pirkimas; Kultūros
paskirties pastato Birutės al. 34A, Palangoje lauko statinių rekonstravimo ir inžinerinių tinklų
naujos statybos darbų pirkimas; Maironio gatvės (nuo Jūratės g. iki Vytauto g.) Palangoje
rekonstravimo darbų pirkimas; Priešaušrio gatvės statybos bei gatvės orinės elektros linijos
kabeliavimo projektavimo ir apšvietimo tinklų projektavimo ir statybos 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
Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintu apskaitos vadovu,
formuoti būtinas
finansines ataskaitas ir metinius finansinių ataskaitų rinkinius. Apskaitoma daugiau kaip du
trečdaliai Savivaldybės 2017 - 2019 m. strateginiame veiklos plane numatytų 11 programų
savivaldybės ir valstybės biudžetų bei kitų šaltinių lėšų, tvarkyta 8 projektų, finansuojamų iš
Europos Sąjungos lėšų ir valstybės lėšų, apskaita.
2017 m. Administracija kaip paramos gavėja gavo 1,0 tūkst. EUR iš Bergeno miesto
tarybos nario, kurios buvo perduotos Palangos miesto socialinių paslaugų centrui. Administracijos
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darbui organizuoti 2017 m. buvo numatyta 1814,3 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto ir 134,0
tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų. Asignavimai naudoti taupiai, nustatytais terminais perskirstyti
tarp straipsnių ir ketvirčių.
Centralizuotame vidaus audito skyriuje patvirtintos 2 valstybės tarnautojų pareigybės
(faktiškai dirbo 1 valstybės tarnautojas). Siekiant padėti įgyvendinti Administracijos, jai pavaldžių
ir (ar) valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklos tikslus 2017 m. buvo atlikti 3
vidaus auditai, iš kurių 2 – administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimo
(2016 m. II pusm., 2017 m. I pusm.) Administracijoje, 1 – korupcijos rizikos valdymo vertinimo
Savivaldybės administracijoje ir 28 Savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose. Įvertinus
administracinės naštos mažinimo priemonių, įtrauktų į Savivaldybės strateginius veiklos planus
vykdymą, Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovų pasirengimą įgyvendinti
Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo nuostatas, vidaus kontrolės
funkcionavimą bei rizikų, iš jų ir korupcijos rizikos, valdymą, vertinant korupcijos rizikos valdymą
- teisės aktų reikalavimų Savivaldybės administracijai ir įstaigoms organizuojant ir vykdant
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu reglamentuotas priemones, įgyvendinant
Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo
nuostatas dėl privačių interesų deklaravimo laikymąsi, audituotų įstaigų vykdomos korupcijos
prevencijos viešinimo procedūras, vidaus kontrolės sistemos korupcijos prevencijos srityje
efektyvumą pateikta 31 rekomendacija, įgyvendintos, įskaitant ir pateiktas 2014 - 2015 m., 32
rekomendacijos (42 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 suteiktos 6
konsultacijos. 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 2017 m. dirbo 1 valstybės tarnautojas. 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 (497 tūkst. Eur); baigtas Jūros gatvės rekonstravimas (545,12 tūkst. Eur); atliktas Pušyno
gatvės (nuo Mokyklos g. iki Jūros g.) paprastasis remontas (182,82 tūkst. Eur); įrengtas šaligatvis
tarp daugiabučių namų prie Pušyno gatvės (3,5 tūkst. Eur); įrengta 1010,0 m2 medinių takų (24,0
tūkst. Eur); atnaujintos skulptūros ant Žemaičių Alkos kalno (16,68 tūkst. Eur); atliktas kabančio
pėsčiųjų tilto per Šventosios upę Kopų gatvėje paprastasis remontas (19,21 tūkst. Eur); atliktas
kabančio pėsčiųjų tilto per Šventosios upę prie Būtingės sodų paprastasis remontas (6,6 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 2017 m. kaip ir 2012–2016 m. lėšų atnaujinimui negauta. 2017 m. išduotos 34
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projektavimo sąlygos detaliesiems ir techniniams projektams rengti melioruotoje žemėje;
savalaikiai nepažeidžiant nustatytų terminų tikrinti ir derinti (teikti nederinimo motyvai) 417
topografiniai planai informacinėje sistemoje „Geoportale“; tikrinti ir derinti (teikti nederinimo
motyvai) 81 techninis statybos projektas informacinėje sistemoje „Infostatyba“; derinti detalieji
planai, statybos projektinė ir kt. dokumentacija melioruotoje žemėje. Melioracijos polderių
eksploatacijai ir polderių griovių priežiūrai gauta ir panaudota valstybės biudžeto dotacija – 60
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.
Šventosios seniūnijoje bendruomenei atstovauja trys seniūnaičiai (Būtingės,
Šventosios, Monciškių). Susitikimai su Šventosios bendruomenės atstovais vyksta reguliariai, ne
rečiau kaip du kartus per ketvirtį. Iš Šventosios seniūnijos išplėstinei seniūnaičių sueigai
organizuoti iš valstybės biudžeto skirtų lėšų vykdytas projekto ,,Žvejo dukrų sugrįžimas“
parengimas (projekto parengimo organizatorius - Šventosios turizmo asociacija).
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
2018 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, darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį, išskyrus
darbininkus, nustatyti pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys), siektini rezultatai ir jų
vertinimo rodikliai, vykdoma jų įgyvendinimo stebėsena, metų pabaigoje – tarnybinės veiklos
vertinimas, įgyvendinamos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų
darbo apmokėjimo įstatymo nuostatos.
_______________________

