PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PRITARIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS, MERO IR
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS
2019 m. gegužės 2 d. Nr. T2-107
Palanga
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi,
20 straipsnio 3 dalies 7 punktu, 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 2018 m. veiklos ataskaitai.
2. Palangos miesto savivaldybės mero 2018 m. veiklos ataskaitai.
3. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. veiklos
ataskaitai.

Meras

Šarūnas Vaitkus

PRITARTA
Palangos miesto savivaldybės tarybos
2019 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. T2-107
1 punktu
PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 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.
2018 metais 8-ojo šaukimo Taryboje dirbo 5 (penkių) politinių partijų atstovai, 2018
m. gruodžio 31 d. duomenimis – 4 (keturių) politinių partijų atstovai. 8-ojo šaukimo Tarybos
sudėtis pagal politinių partijų turimų mandatų skaičių 2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis:
- Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (15 mandatų): Vaidotas Bacevičius
(įgaliojimai nutrūko prieš terminą Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m.
kovo 29 d. sprendimu Nr. Sp-36), Arvydas Dočkus, Donatas Elijošius, Sondra Kulikauskienė (nuo
2018-12-20), Rimantas Antanas Mikalkėnas, Aurelija Podlipskytė (pakeitė Gediminą Valinevičių
nuo 2018 m. liepos 19 d.), Ilona Pociuvienė, Antanas Sebeckas, Saulius Simė, Mindaugas
Skritulskas, Vaidas Šimaitis, Irena Švanienė (pakeitė Vaidotą Bacevičių nuo 2018 m. balandžio 26
d.), Bronius Vaitkus, Šarūnas Vaitkus, Gediminas Valinevičius (įgaliojimai nutrūko prieš terminą
Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. birželio 14 d. sprendimu Nr. Sp69), Dainius Želvys, Julius Tomas Žulkus.
- Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis (1 mandatas): Eugenijus Simutis.
- Lietuvos socialdemokratų darbo partija (2 mandatai): Aleksandras Jokūbauskas (nuo
2018 m. vasario 28 d. pakeitė Daną Palucką, kurio įgaliojimai nutrūko prieš terminą Lietuvos
Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. Sp-15.), Elena
Kuznecova (nuo 2018-06-01).
- Darbo partija (1 mandatas): Edmundas Krasauskas.
- Visuomeninis rinkimų komitetas „Nepartinių palangiškių sąjūdis“ (1 mandatas):
Eimutis Židanavičius.
- Nepartinė (1 mandatas) Irena Galdikienė (iki 2018-10-30 – partija Tvarka ir
teisingumas).
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2018 metų 8-ojo šaukimo Tarybos posėdžiuose tarybos nariai viešais pareiškimais
deklaravo dėl veiklos savivaldybės taryboje tęsimo susivienijant į frakciją, todėl 2018 m. Taryboje
buvo sudarytos dvi frakcijos.
Konstruktyvios opozicijos frakciją „Vieninga Palanga“ (įsteigta 2018-02-28) sudarė
Aleksandras Jokūbauskas (pirmininkas), Eimutis Židanavičius (pavaduotojas) ir Elena Kuznecova.
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakciją (įsteigta 2018-03-29):
Dainius Želvys (pirmininkas), Mindaugas Skritulskas (pavaduotojas), Arvydas Dočkus, Donatas
Elijošius, Sondra Kulikauskienė, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Ilona Pociuvienė, Antanas
Sebeckas, Vaidas Šimaitis, Sausius Simė, Bronius Vaitkus, Šarūnas Vaitkus, Gediminas Valinevičius
ir Julius Tomas Žulkus.
II. TARYBOS POSĖDŽIAI
2018 m. buvo sušaukta ir įvyko 12 (dvylika) 8-ojo šaukimo Tarybos posėdžių (2018
m. sausio 25 d., vasario 15 d., vasario 28 d., kovo 29 d., balandžio 26 d., gegužės 31 d., liepos 19
d., rugpjūčio 30 d., rugsėjo 27 d., spalio 25 d., lapkričio 29 d., gruodžio 20 d.), kuriuose buvo
apsvarstyti 228 (du šimtai dvidešimt aštuoni) sprendimų projektai, priimti 226 (du šimtai dvidešimt
šeši) sprendimai. Tarybos posėdžiai yra vieši, gyventojai informuojami apie juos ir priimtus
sprendimus Reglamente nustatyta tvarka.
8-ojo šaukimo Tarybos posėdžių lankomumas

Eil.
Nr.

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

Pavardė, vardas

Vaidotas Bacevičius (įgaliojimai
nutrūko prieš terminą Lietuvos
Respublikos vyriausiosios rinkimų
komisijos 2018 m. kovo 29 d.
sprendimu Nr. Sp-36)
Arvydas Dočkus
Donatas Elijošius
Irena Galdikienė
Aleksandras Jokūbauskas (pakeitė
Daną Palucką nuo 2018 m. vasario
28 d.)
Edmundas Krasauskas
Sondra Kulikauskienė
Elena Kuznecova
Rimantas Antanas Mikalkėnas
Danas Paluckas
(įgaliojimai nutrūko prieš terminą
Lietuvos Respublikos vyriausiosios
rinkimų komisijos 2018 m. vasario
22 d. sprendimu Nr. Sp-15)
Ilona Pociuvienė
Aurelija Podlipskytė (pakeitė
Gediminą Valinevičių nuo 2018 m.
liepos 19 d.)

Įvyko
posėdžių

Dalyvavo

Praleistų
posėdžių
skaičius
(nurodyta
nedalyvavimo
priežastis)

4

2

2

–

12
12
12

12
10
11

–
2
1

–
–
–

10

7

3

–

12
12
12
12

10
10
8
12

2
2
4
–

–
–
–
–

2

1

1

–

12

10

2

–

6

6

–

–

Praleistų
posėdžių
skaičius
(nenurodyta
nedalyvavimo
priežastis)
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Eil.
Nr.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.
23.
24.

Pavardė, vardas

Antanas Sebeckas
Saulius Simė
Eugenijus Simutis
Mindaugas Skritulskas
Vaidas Šimaitis
Bronius Vaitkus
Šarūnas Vaitkus
Irena Švanienė (pakeitė Vaidotą
Bacevičių nuo 2018 m. balandžio
26 d.)
Gediminas Valinevičius (įgaliojimai
nutrūko prieš terminą Lietuvos
Respublikos vyriausiosios rinkimų
komisijos 2018 m. birželio 14 d.
sprendimu Nr. Sp-69)
Dainius Želvys
Eimutis Židanavičius
Julius Tomas Žulkus

Įvyko
posėdžių

Dalyvavo

Praleistų
posėdžių
skaičius
(nurodyta
nedalyvavimo
priežastis)

12
12
12
12
12
12
12

12
8
11
9
12
9
10

–
4
1
3
–
3
2

8

8

–

6

3

3

–

12
12
12

12
12
9

–
–
3

–
–
–

Praleistų
posėdžių
skaičius
(nenurodyta
nedalyvavimo
priežastis)
–
–
–
–
–
–
–
–

8 (aštuoni) Tarybos nariai nepraleido nė vieno posėdžio, o nurodę pateisinamą
nedalyvavimo priežastį po 1 posėdį praleido 3 (trys) Tarybos nariai, po 2 posėdžius praleido 6 (šeši)
Tarybos nariai, po 3 posėdžius praleido 5 (penki) Tarybos nariai ir 2 (du) Tarybos nariai praleido
po 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.
2018 m. Tarybos nariai dalyvavo 5 Tarybos sudarytų komitetų (žr. paveikslą) veikloje.

TARYBOS KOMITETAI
ŠVIETIMO,
KULTŪROS IR
EK

STATYBOS IR
MIESTO ŪKIO

SPORTO

TURIZMO, SVEIKATOS
IR SOCIALINĖS
APSAUGOS

EKONOMIKOS IR
FINANSŲ
KONTROLĖS
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Tarybos komitetų posėdžių skaičiaus 2017–2018 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
2017 m.
16
18
16
18
2
70

Posėdžių
skaičius
2018 m.
17
15
11
11
2
56

8-ojo šaukimo Tarybos Ekonomikos ir finansų komitetas 2018 m. posėdžiavo
17 kartų. Posėdžių metu buvo apsvarstyti 207 sprendimų projektai, iš kurių 190 sprendimų projektų
pritarta, 13 pritarta su pakeitimais, 2 atidėti ir 2 sprendimai svarstomais klausimais nepriimti.
Ekonomikos ir finansų komitetas Tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka apsvarstė Palangos
miesto savivaldybės 2018 metų biudžeto projektą, apibendrino gautus pasiūlymus ir pateikė siūlymą
jį pakeisti. Komiteto nariai susipažino ir apsvarstė 4 raštus, adresuotus ar nukreiptus Komitetui
svarstyti.
8-ojo šaukimo Tarybos Statybos ir miesto ūkio komitetas 2018 m. posėdžiavo
15 kartų. Posėdžių metu buvo apsvarstyti 78 sprendimų projektai, iš kurių 72 sprendimo projektams
pritarta, 2 pritarta su pakeitimais, 2 atidėti ir 2 sprendimai svarstomais klausimais nepriimti.
Komitetas apsvarstė 9 raštus, adresuotus ar nukreiptus jam svarstyti.
8-ojo šaukimo Tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komitetas 2018 m.
posėdžiavo 11 kartų. Posėdžių metu buvo apsvarstyti 75 sprendimų projektai, kuriems Komitetas
pritarė. Komiteto nariai susipažino ir apsvarstė 4 raštus, adresuotus ar nukreiptus Komitetui svarstyti.
8-ojo šaukimo Tarybos Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas
2018 m. posėdžiavo 11 kartų. Posėdžių metu buvo apsvarstyti 57 sprendimų projektai, iš kurių 52
pritarta, 5 pritarta su pakeitimais. Komitetas apsvarstė 5 raštus, adresuotus ar nukreiptus jam
svarstyti.
8-ojo šaukimo Tarybos Kontrolės komitetas 2018 m. posėdžiavo 2 kartus.
Posėdžių metu buvo apsvarstyta 3 klausimai.
Dalyvavimas Tarybos komitetų posėdžiuose
1. 2018 m. įvyko 17 Ekonomikos ir finansų komiteto posėdžių.
8-ojo šaukimo
Palangos miesto
savivaldybės tarybos
Ekonomikos ir
finansų komitetas
(sudarytas Palangos
miesto savivaldybės
tarybos 2015 m.
balandžio 30 d.
sprendimo Nr. T2109 „Dėl komitetų
sudarymo“ 1.1
punktu, pakeistas
Tarybos 2018 m.
rugpjūčio 30 d.
sprendimu Nr. T2153)

Įvyko
posėdžių
17
17
17
17
8

5

Komiteto nariai

Dalyvavo

Nedalyvavo

Mindaugas
Skritulskas
–
pirmininkas
Irena Galdikienė
Elena Kuznecova
Rimantas Antanas Mikalkėnas –
pavaduotojas
Gediminas
Valinevičius
–
pavaduotojas (iki 2018 m.
birželio 14 d.)
Aurelija Podlipskytė (nuo 2018
rugpjūčio 30 d. )

15

2

15
9
15

2
8
2

7

1

5

–
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2. 2018 m. įvyko 15 Statybos ir miesto ūkio komiteto posėdžių.
8-ojo šaukimo
Įvyko
Komiteto nariai
Palangos miesto
posėdžių
savivaldybės tarybos
15
Vaidas Šimaitis – pirmininkas
Statybos ir miesto
Danas Paluckas (iki 2018 m.
ūkio komitetas
3
vasario 22 d.)
(sudarytas Palangos
Aleksandras Jokūbauskas (nuo
miesto savivaldybės
11
2018 m. kovo 29 d.)
tarybos 2015 m.
15
Saulius Simė
balandžio 30 d.
15
Dainius Želvys – pavaduotojas
sprendimo Nr. T215
Julius Tomas Žulkus
109 „Dėl komitetų
sudarymo“ 1.2
punktu, pakeistas
Tarybos 2018 m. kovo
29 d. sprendimu Nr.
T2-65 )

Dalyvavo

Nedalyvavo

13
2

2
1

5

6

13
15
11

2
–
4

3. 2018 m. įvyko 11 Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdžių.
8-ojo šaukimo
Įvyko
Komiteto nariai
Palangos miesto
posėdžių
savivaldybės tarybos
11
Ilona Pociuvienė – pirmininkė
Švietimo, kultūros
Arvydas Dočkus –
11
ir sporto komitetas
pavaduotojas
(sudarytas Tarybos
11
Edmundas Krasauskas
2015 m. balandžio 30
11
Eugenijus Simutis
d. sprendimo Nr. T2Bronius Vaitkus
11
109 „Dėl komitetų
sudarymo“ 1.4
punktu)

Dalyvavo

Nedalyvavo

8
11

3
–

11
9
8

–
2
3

4. 2018 m. įvyko 11 Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto posėdžių.
8-ojo šaukimo
Įvyko
Komiteto nariai
Palangos miesto
posėdžių
savivaldybės tarybos
Sondra Kulikauskienė –
11
Turizmo, sveikatos
pirmininkė
ir socialinės
Donatas Elijošius –
apsaugos
11
pavaduotojas
komitetas
Vaidotas Bacevičius (iki 2018
(sudarytas Tarybos
4
m. kovo 29 d.)
2015 m. balandžio 30
Irena Švanienė (nuo 2018 m.
d. sprendimo Nr. T25
gegužės 31 d.)
109 „Dėl komitetų
11
Antanas Sebeckas
sudarymo“ 1.3
11
Eimutis Židanavičius
punktu, pakeista
Tarybos 2018 m.
gegužės 31 d.
sprendimu Nr. T2103)

Dalyvavo

Nedalyvavo

10

1

9

2

–

4

5

–

11
9

–
2
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5. 2018 m. įvyko 2 Kontrolės komiteto posėdžiai.
Įvyko
Komiteto nariai
8-ojo šaukimo Palangos posėdžių
miesto savivaldybės
Edmundas Krasauskas –
tarybos Kontrolės
pirmininkas
komitetas
Mindaugas Skritulskas –
(sudarytas Tarybos
Posėdžiai pavaduotojas
2015 m. rugsėjo 30 d.
nevyko Irena Galdikienė
sprendimo Nr. T2-268
Danas Paluckas
„Dėl Kontrolės komiteto
Gediminas Valinevičius (iki
sudarymo“ 1 punktu
2018 m. birželio 14 d.)
8-ojo šaukimo Palangos
2
Irena Galdikienė
miesto savivaldybės
2
Aleksandras Jokūbauskas
tarybos Kontrolės
2
Edmundas Krasauskas
komitetas
Elena Kuznecova
2
(sudarytas Tarybos
2
Mindaugas Skritulskas –
2018 m. balandžio 26 d.
pavaduotojas
Nr. T2-88 ,,Dėl
Kontrolės komiteto
sudarymo“)

Dalyvavo Nedalyvavo

____

2
1
2
2
2

–
1
–
–
–

2018 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 narkotikų kontrolės komisijos;
Eismo saugumo komisijos; Palangos miesto savivaldybės antikorupcijos komisijoje, kitose
komisijose ir darbo grupėse, sudarytose Savivaldybės administracijos direktoriaus.
IV. TARYBOS SPRENDIMAI
Tarybos narių parengti sprendimų projektai, pateikti prašymai, siūlymai,
paklausimai, pareiškimai Merui ir Administracijai. 2018 metais 8-ojo šaukimo Palangos
miesto savivaldybės tarybos nariai parengė šiuos sprendimų projektus, prašymus, pasiūlymus,
paklausimus, pareiškimus ir pranešimus Merui ir Administracijai:
Tarybos narys

Parengti sprendimo
projektai

Vaidotas Bacevičius
Arvydas Dočkus

–
–

Donatas Elijošius
Irena Galdikienė
Aleksandras
Jokūbauskas

–
–
–

Pateikti prašymai, pasiūlymai,
paklausimai, pareiškimai ir
pranešimai Merui ir
Administracijai
–
- Dėl Tėvynės sąjungos-Lietuvos
krikščionių demokratų frakcijos
įkūrimo (2018-03-29, reg. Nr.
(8.15) D5-10).
–
–
- Dėl įgaliojimų suteikimo ir
neteisingų duomenų ištaisymo
(2018-03-05, reg. Nr. (8.15) D5-3);
- Dėl
komercinės
reklamos
Kunigiškių g. (2018-04-23, reg. Nr.
(8.15) D5-15);
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Edmundas Krasauskas
Sondra Kulikauskienė
Elena Kuznecova

–
–
–

- Dėl Kontrolės komiteto sudėties
(2018-04-25, reg. Nr. (8.15) D517);
- Dėl
negalėjimo
dalyvauti
posėdyje 04-26 (2018-04-25, reg.
Nr. (8.15) D5-18);
- Dėl Etikos komisijos posėdžio
medžiagos (2018-05-17, reg. Nr.
(8.15) D5-19);
- Dėl posėdžio (2018-06-06, reg.
Nr. (8.15) D5-24);
- Dėl Etikos komisijos pirmininko
ir sudėties (2018-06-27, reg. Nr.
(8.15) D5-28);
- Dėl susitikimo (2018-07-02, reg.
Nr. (8.15) D5-29);
- Dėl teritorijos Vytauto g. 11
(2018-08-21, reg. Nr. (8.15) D533);
- Dėl statinių Vytauto g. 84,
priklausančių Rąžės kavinei (201809-27, reg. (Nr. 8.15) D5-35).
(Kartu su frakcija „Vieninga
Palanga“);
- Dėl faktinių duomenų ir
dokumentų
kopijų
pateikimo
(2018-11-19, reg. Nr. (8.15.) D537).
–
–
- Dėl „Vieninga Palanga“ veiklos
(2018-02-28, reg. Nr. (8.15) D5-2)
(Kartu su E. Židanavičium);
Dėl knygos „Šimtmečio Lietuva“
pateiktų faktų (2018-03-29, reg.
Nr. (8.15) D5-8);
- Dėl rinkliavos už reklamą (201803-29, reg. Nr. (8.15) D5-9);
- Dėl knygos „Šimtmečio Lietuva“
pateiktų faktų (pataisytas ir
papildytas 2018-03-29) (2018-0403, reg. Nr. (8.15) D5-11);
- Dėl balsavimo 2015-09-23
Ekonomikos ir finansų komiteto
posėdyje
svarstyti
tarybos
sprendimo projektą „Dėl šalto
vandens normų nustatymo“ (201804-10, reg. Nr. (8.15) D5-12);
- Dėl leidimo naudotis reklaminiu
stendu partijai (2018-05-31, reg.
Nr. D5-21);
- Dėl protokolo išrašo ir garsinio
įrašo (2018-06-05, reg. Nr. (8.15)
D5-23);
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Rimantas
Mikalkėnas

Antanas - ,,Dėl Palangos miesto
savivaldybės tarybos, mero ir
administracijos
direktoriaus
2017 metų veiklos ataskaitų“.
(2018-04-26,
Tarybos
sprendimas Nr. T2-84). (Kartu
su Š. Vaitkumi).
Kaip Komisijos fizinių ir juridinių
asmenų
mokesčių
lengvatų
prašymams nagrinėti ir išvadoms
bei
pasiūlymams
teikti
pirmininkas Tarybai teikė šiuos
sprendimo projektus:
- Dėl valstybinės žemės nuomos
mokesčio lengvatos suteikimo
OU Litrada Group filialui
(2018-01-25, sprendimo Nr.
T2-3);
- Dėl nekilnojamojo turto
mokesčio lengvatos suteikimo
OU Litrada Group filialui
(2018-03-29, sprendimo Nr.
T2-62);
- Dėl nekilnojamojo turto
mokesčio lengvatos suteikimo
K. Geco prekybos įmonei
(2018-03-29, sprendimo Nr.
T2-63);
- Dėl nekilnojamojo turto
mokesčio lengvatos suteikimo
UAB „Sveikatos uostas“ (201807-19, sprendimo Nr. T2-121);
- Dėl valstybinės žemės nuomos
mokesčio lengvatos suteikimo
UAB „Sveikatos uostas“ (201807-19. sprendimo Nr. T2-122);
- Dėl valstybinės žemės nuomos
mokesčio lengvatos suteikimo
UAB ,,Palangos šilumos tinklai
(2018-11-29, sprendimo Nr.
T2-205);

- Dėl kopijų išdavimo (2018-06-08,
reg. Nr. D5-25);
- Dėl kopijų išdavimo (dėl
atsakymo) (2018-06-12, reg. Nr.
(8.15) D5-27);
- Dėl statinių Vytauto g. 84 (201807-19, reg. Nr. (8.15) D5-32).
(Kartu su E. Židanavičium);
- Dėl statinių Meilės al. 5 (201807-19, reg. Nr. (8.15) D5-31)
(Kartu su E. Židanavičium);
- Dėl atšaukimo (2018-09-26, reg.
Nr. (8.15) D5-26.
- Dėl papildomo sprendimo
projekto įtraukimo į tarybos
posėdžio darbotvarkę (2018-02-13,
reg. Nr. (8.15) D5) (Kartu su M.
Skritulsku);
Dėl papildomo sprendimo projekto
įtraukimo (2018-07-18, reg. Nr.
D5-30).
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- Dėl valstybinės žemės nuomos
mokesčio lengvatos suteikimo
K. Geco prekybos įmonei
(2018-11-29, sprendimo Nr.
T2-204);
- Dėl valstybinės žemės nuomos
mokesčio sumokėjimo termino
atidėjimo
UAB
poilsio
namams ,,Baltija“ (2018-11-29,
sprendimo Nr. T2-206);
- Dėl valstybinės žemės nuomos
mokesčio sumokėjimo termino
atidėjimo
UAB
,,Pajūrio
Gabija“
(2018-12-20,
sprendimo Nr. T2-219).
Danas Paluckas
–
Ilona Pociuvienė
Aurelija Podlipskytė
–
Antanas Sebeckas
–
Saulius Simė
–
Eugenijus Simutis
–
Mindaugas Skritulskas - Sprendimo ,,Dėl Palangos
miesto garbės piliečio vardo
suteikimo nuostatų patvirtinimo“
projektas (2018-02-15, Tarybos
sprendimas Nr. T2-23).
Kaip
Kontrolės
komiteto
pirmininko pavaduotojas:
Dėl
Palangos
miesto
savivaldybės tarybos kontrolės
komiteto 2018 metų veiklos
programos patvirtinimo (201807-19, sprendimo Nr. T2-143).
Vaidas Šimaitis
–
Irena Švanienė
–
Bronius Vaitkus
–
Šarūnas Vaitkus
- Sprendimo ,,Dėl Palangos
miesto savivaldybės tarybos,
mero
ir
administracijos
direktoriaus 2017 metų veiklos
ataskaitų“ (2018-04-26, Tarybos
sprendimas Nr. T2-84) (Kartu
su R. A. Mikalkėnu).
Gediminas Valinevičius –
Dainius Želvys
–

–
–
–
–
–
–
- Dėl papildomo sprendimo
projekto įtraukimo į Tarybos
posėdžio darbotvarkę (2018-02-13,
reg. Nr. (8.15) D5-1) (Kartu su R.
A. Mikalkėnu).

–
–
–
–

–
- Dėl siūlymo suteikti Palangos
garbės piliečio vardą (2018-05-30,
reg. Nr. D5-20) (Kartu su J. T.
Žulkum);
Dėl Tarybos nario E. Židanavičiaus
elgesio (2018-05-31, reg. Nr. D522).
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Eimutis Židanavičius

–

- Dėl „Vieninga Palanga“ veiklos
(2018-02-28, reg. Nr. (8.15) D52). (Kartu su E. Kuznecova);
- Dėl kortelės išdavimo (2018-0326, reg. Nr. (8.15) D5-4);
- Dėl Viešosios tvarkos skyriaus
darbuotojo (2018-03-29, reg. Nr.
(8.15) D5-5);
- Dėl LIDL infrastruktūros sutarties
(2018-03-29, reg. Nr. (8.15) D5-6)
- Dėl Statybos skyriaus darbo
organizavimo (2018-03-29, reg.
Nr. (8.15) D5-7);
- Dėl Tarybos nario veiklos (201804-10, reg. Nr. (8.15) D5-13)
- Dėl stebėtojų tarybų (2018-0417, reg. Nr. (8.15) D5-14);
- Paaiškinimas Palangos miesto
savivaldybės
tarybos
Etikos
komisijai (2018-06-12, reg. Nr.
D5-26)
- Dėl statinių Vytauto g. 84 (201807-19, reg. Nr. (8.15) D5-32).
(Kartu su E. Kuznecova);
- Dėl statinių Meilės al. 5 (201807-19, reg. Nr. (8.15) D5-31).
(Kartu su E. Kuznecova);
- Dėl savivaldybės tarybos narių ir
savivaldybės
administracijos
darbuotojų kelionių (2018-09-27,
reg. Nr. (8.15- D5-36).

Julius Tomas Žulkus

–

- Dėl siūlymo suteikti Palangos
garbės piliečio vardą (2018-05-30,
reg. Nr. D5-20). (Kartu su D.
Želviu).

2018 m. priimtų Tarybos sprendimų apžvalga. 2018 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

-

Siekdama suvienodinti Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos
reglamentą su Vietos savivaldos įstatymo nuostatomis bei detaliai
apibrėžti dalyvavimą Savivaldybės tarybos posėdžiuose, 2018 m.
sausio 25 d. sprendimu Nr. T2-9 Taryba pakeitė Palangos miesto
savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, patvirtintą Palangos miesto
savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T2-151
„Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento
patvirtinimo“ 1 punktu.
2018 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. T2-20 patvirtintas Palangos
miesto savivaldybės 2018 metų biudžetas. Numatytos biudžeto
pajamos – 22531,2 tūkst. eurų, biudžeto asignavimai – 22531,2
tūkst. eurų.
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ataskaitų rinkinio
tvirtinimas

Metų eigoje Tarybos sprendimais, atsižvelgiant į papildomai skirtas
valstybės dotacijas bei gautas viršplanines biudžeto pajamas,
biudžeto asignavimų perskirstymą tarp veiklos programų,
Savivaldybės biudžetas tikslintas – biudžeto planas iš viso padidintas
5 mln. 280 tūkst.“
- 2018 m. miesto biudžetas tikslintas 7 kartus (Tarybos sprendimais
2018 m. balandžio 26 d. Nr. T2-93; 2018 m. gegužės 31 d. Nr. T2112; 2018 m. rugpjūčio 30 d. Nr. T2-155; 2018 m. rugsėjo 27 d. Nr.
T2-168; 2018 m. spalio 25 d. Nr. T2-181; 2018 m. lapkričio 29 d.
Nr. T2-203; 2018 m. gruodžio 20 d. Nr. T2-225).
- Taryba 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T2-169 patvirtino
Palangos miesto savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų rinkinį bei Palangos miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų
2017 metų finansinių ataskaitų rinkinius.
- 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T2-202 patvirtintos Palangos
miesto savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės.
Mokesčių
- Mokesčių lengvatų teikimo taisyklės numato, kad juridiniam asmeniui,
lengvatų teikimas
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:
- Taryba 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T2-3 suteikė 100 proc.
(3550 eurų) 2017 m. žemės nuomos mokesčio lengvatą OU Litrada
Group filialui.
- 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T2-62 Palangos miesto
savivaldybės taryba suteikė 2017 m. nekilnojamojo turto mokesčio
lengvatą OU Litrada Group filialui (1014 eurų).
- 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T2-63 suteikta 2017 m.
nekilnojamojo turto mokesčio lengvata K. Geco prekybos įmonei
(10685 eurų).
- 2018 m. liepos 19 d. sprendimu Nr. T2-121 Palangos miesto
savivaldybės taryba suteikė 2017 m. nekilnojamojo turto mokesčio
lengvatą UAB „Sveikatos uostas“ (5071 euro).
- 2018 m. liepos 19 d. sprendimu Nr. T2-122 Taryba suteikė 100 proc.
(6191,50 eurų) 2017 m. žemės nuomos mokesčio lengvatą UAB
„Sveikatos uostas“.
- 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T2-204 Savivaldybės taryba
suteikė 2018 m. valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatą K.
Geco prekybos įmonei (1506 eurus).
- 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T2-205 suteikta 2018 metų
valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvata UAB „Palangos
šilumos tinklai“ (17575,73 eurų).
- Atsižvelgdama į Komisijos fizinių ir juridinių asmenų mokesčių
lengvatų prašymams nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti
protokolą, Palangos miesto savivaldybės taryba 2018 m. lapkričio
29 d. sprendimu Nr. T2-206 atidėjo UAB poilsio namams „Baltija“
2018 m. valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjimo terminą
iki 2019 m. spalio 20 d., išdėstant mokėjimus pagal bendrovės
pateiktą mokesčio sumokėjimo grafiką.
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Savivaldybės
įmonių ir įstaigų
vadovų veiklos
ataskaitų
tvirtinimas
Biudžetinių
įstaigų vadovų
skyrimas į
pareigas ir
atleidimas iš jų

-

Savivaldybės taryba 2018 m. sprendimais patvirtino Savivaldybės
mero, 30 biudžetinių bei viešųjų įstaigų (tarp jų ir Administracijos,
Kontrolės ir audito tarnybos) bei 5 uždarųjų akcinių bendrovių vadovų
veiklos ataskaitas.
-

Sprendimai dėl
Savivaldybei
nuosavybės teise
priklausančio
turto

2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T2-219 Palangos miesto
savivaldybės taryba atidėjo 2018 metų valstybinės žemės nuomos
mokesčio sumokėjimo terminą UAB „Pajūrio Gabija“ iki 2019 m.
birželio 30 d.
Siekdama nustatyti fizinių ir juridinių asmenų prašymų dėl mokesčių
lengvatų suteikimo nagrinėjimo aiškesnį reglamentavimą bei
atsižvelgusi į gautus Komisijos fizinių ir juridinių asmenų mokesčių
lengvatų prašymams nagrinėti bei išvadoms ir pasiūlymams teikti bei
Ekonomikos ir finansų komiteto narių pasiūlymus, 2018 m. gegužės
31 d. sprendimu Nr. T2-107 pakeistos Mokesčių lengvatų teikimo
taisyklės.

-

-

2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T2-220 Palangos miesto
savivaldybės kontrolierė Aušra Kedienė nuo 2018-12-31 perkelta į
Palangos miesto savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojo pareigas.
2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T2-152 pakeisti Palangos
„Baltijos“ pagrindinės mokyklos direktoriaus bei Sanatorinės
mokyklos direktoriaus pareigybių aprašymai.
Taryba 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T2-221 patvirtino
Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojo bei Palangos miesto savivaldybės kontrolieriaus
pareigybių aprašymus.
Savivaldybės taryba 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T2-30
patvirtino Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos
2017 metų veiklos ataskaitą.
2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T2-51 pritarta Palangos miesto
savivaldybės administracijos 2017 metų finansų kontrolės būklės
ataskaitai.
2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T2-166 patvirtintas Palangos
miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinys.
Taryba 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T2-169 patvirtino
Palangos miesto savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų rinkinį bei Palangos miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų
2017 metų finansinių ataskaitų rinkinius.
2018 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T2-99 pritarta Palangos
miesto savivaldybės administracijos, Kūno kultūros ir sporto
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei
likviduojamos UAB „Respublikinė mokomoji sportinė bazė“
susitarimo projektui. Siekiant kuo skubiau įvykdyti Bendrovės
likvidavimo procedūras ir užtikrinti Bendrovės nekilnojamojo turto
išsaugojimą, šalys patvirtino tikslinių lėšų būtinybę. 2018 m. spalio
25 d. Taryba sprendimu Nr. T2-185 pritarė Palangos miesto
savivaldybės administracijos, Kūno kultūros ir sporto departamento
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei likviduojamos UAB
„Respublikinė mokomoji sportinė bazė“ 2018 m. gegužės 9 d.
susitarimo pakeitimo projektui.
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Atsižvelgdama į UAB „Palangos vandenys“ 2018-10-04 raštą „Dėl
sutikimo projektuoti ir kloti slėginius buitinių nuotekų tinklus
Klaipėdos pl. 33I, Palanga“, Palangos miesto savivaldybės taryba
2018 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T2-186 davė sutikimą UAB
„Palangos vandenys“ statyti slėginius buitinių nuotekų tinklus
Palangos miesto savivaldybei patikėjimo teise valdomame žemės
sklype adresu Klaipėdos pl. 33I, Palangoje ir pajungti
projektuojamus tinklus į Palangos miesto savivaldybei nuosavybės
teise priklausančius buitinių nuotekų tinklus.
2018 m. buvo apsispręsta didinti Savivaldybės įmonių įstatinį kapitalą:
- 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T2-14 Palangos miesto
savivaldybės taryba perdavė Palangos miesto savivaldybei nuosavybės
teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – siurblinės pastatą, esantį
Prieplaukos g. 16, Palangoje, kurio nepriklausomo turto vertintojo 2016
m. rugpjūčio 11 d. nustatyta rinkos vertė – 10 000,00 (dešimt
tūkstančių) eurų, kaip savivaldybės nepiniginį įnašą uždarajai akcinei
bendrovei ,,Palangos vandenys“, didinant šios bendrovės įstatinį
kapitalą.
2018 m. Savivaldybės taryba sprendė klausimus dėl Savivaldybei
nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti ir disponuoti
panaudos, patikėjimo teise:
- 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T2-11 dešimčiai metų pratęsta
2013 m. vasario 1 d. Savivaldybės turto panaudos sutartis, sudaryta
su VšĮ Klaipėdos greitosios medicininės pagalbos stotimi dėl
Palangos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių 118,34
kv. m bendro ploto patalpų, esančių Klaipėdos pl. 76, Palangoje,
panaudos.
- 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T2-75 pratęsta 2013 m. vasario
22 d. Savivaldybės turto panaudos sutartis Nr. 3-PN dėl Palangos
miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio garažo 71,74 kv.
m ploto patalpos, esančios Ganyklų g. 22B, Palangoje, perdavimo
neatlygintinai naudotis Palangos sporto centrui, galiojimo terminą
nustatant dešimčiai metų.
- 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T2-74 biudžetinei įstaigai
Palangos kultūros ir jaunimo centrui perduotas patikėjimo teise
valdyti, naudoti ir disponuoti Palangos miesto savivaldybei
nuosavybės teise priklausantis ilgalaikis materialusis turtas –
fortepijonas „Bechstein B228“, kurio įsigijimo vertė – 53 700,00
Eur, likutinė vertė 2018 m. kovo 31 d. – 48946,92 Eur, gyventojų
bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo funkcijai
įgyvendinti.
- 2018 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T2-102 pripažintas
nereikalingu valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms)
funkcijai įgyvendinti perduotas valstybei nuosavybės teise
priklausantis ir šiuo metu Palangos miesto savivaldybės patikėjimo
teise valdomas ilgalaikis materialusis turtas – lengvasis automobilis
Škoda Fabia Combi Ambiente (likutinė vertė 2018 m. gegužės 31 d.
– 0,00 eurų). Šiuo sprendimu taryba sutiko automobilį perduoti
patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Valstybės vaiko teisių
apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos.
- 2018 m. liepos 19 d. sprendimu Nr. T2-137 Palangos miesto
savivaldybės taryba perdavė VšĮ Palangos asmens sveikatos
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priežiūros centrui dešimčiai metų panaudos pagrindais laikinai
neatlygintinai valdyti ir naudotis Palangos miesto savivaldybei
nuosavybės teise priklausantį turtą – ultragarso aparatą Philips Clear
Vue 850 su linijiniu, konveksiniu, vaginaliniu davikliais ir
termospausdintuvu (vertė 29 995,90 eurų) įstaigos įstatuose
nurodytoms funkcijoms atlikti.
2018 m. liepos 19 d. sprendimu Nr. T2-138 Palangos miesto
savivaldybės taryba leido Palangos kultūros ir jaunimo centrui
pratęsti 2013 m. rugpjūčio 22 d. Savivaldybės turto panaudos
sutarties dėl Palangos miesto savivaldybei nuosavybės teise
priklausančio ir Palangos kultūros ir jaunimo centro patikėjimo teise
valdomo pastato 190,26 kv. m bendro ploto patalpų, esančių
Šventosios g. 1, Palangoje, perdavimo neatlygintinai naudotis
Palangos miesto savivaldybės viešajai bibliotekai, galiojimo terminą
penkiems metams.
Atsižvelgdama į Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos raštą
„Dėl žmonių gelbėjimui reikalingos įrangos“, Palangos miesto
savivaldybės taryba 2018 m. liepos 19 d. sprendimu Nr. T2-140
sutiko perduoti Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo
valdybos Palangos priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai dešimčiai metų
patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Palangos miesto
savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą
savarankiškajai savivaldybės funkcijai – aplinkos kokybės gerinimui
ir apsaugai įgyvendinti ir patvirtinti. Ilgalaikis materialusis turtas
(valtis Bush Classic C-430 ir pakabinamas variklis Mercury F9.9MH.
Turto vertė – 4932 eurai) perduotas Klaipėdos apskrities
priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Palangos priešgaisrinei gelbėjimo
tarnybai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
Siekiant įgyvendinti savarankiškąją savivaldybės funkciją – gerinti
bei saugoti aplinkos kokybę, 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr.
T2-212 Palangos miesto savivaldybės taryba perdavė Klaipėdos
apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Palangos priešgaisrinei
gelbėjimo tarnybai laikotarpiui iki kol bus sunaudotas, bet ne ilgiau
kaip dešimčiai metų patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti
Palangos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį
trumpalaikį materialųjį turtą – naftos ploviklį „Aquaquick 2000“ bei
hidrofobinį durpinį sorbentą „Sphag Sorb“, kurio bendra vertė –
617,10 eurų.
2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T2-158 Palangos miesto
savivaldybės taryba leido Palangos sporto centrui pratęsti 2015 m.
birželio 8 d. panaudos sutarties dėl Palangos miesto savivaldybei
nuosavybės teise priklausančio ir Palangos sporto centro patikėjimo
teise valdomo pastato, esančio Jūratės g. 11, Palangoje, 63,27 kv. m
bendro ploto patalpų perdavimo neatlygintinai naudotis Lietuvos
šaulių sąjungos Vakarų (Jūros) šaulių 3-iosios rinktinės Palangos 6ajai kuopai, galiojimo terminą iki kol bus priimtas sprendimas dėl
tolimesnio turto panaudojimo, bet ne ilgiau kaip trims metams.
2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T2-159 Palangos miesto
savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas, įsigytas
įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų
priemonėmis“, perduotas valdyti, naudoti ir disponuoti juo
patikėjimo teise Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo

15
mokykloms: Palangos „Baltijos“ pagrindinei mokyklai, Palangos
Vlado Jurgučio pagrindinei mokyklai ir Palangos Šventosios
pagrindinei mokyklai.
- Atsižvelgdama į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos raštą „Dėl patalpų panaudos
Klaipėdos departamento Palangos skyriui“, Palangos miesto
savivaldybės taryba 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T2-215
leido Palangos miesto savivaldybės administracijai perduoti pagal
panaudos sutartį iki kol bus priimtas sprendimas dėl tolimesnio turto
panaudojimo, bet ne ilgiau kaip dvidešimčiai metų, Palangos miesto
savivaldybei nuosavybės teise priklausančios ir Palangos miesto
savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomos pastato
dalies, esančios Gintaro g. 33A, Palangoje, patalpas, kurių bendras
plotas – 37,55 kv. m, biudžetinei įstaigai Nacionaliniam visuomenės
sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos, jo nuostatuose
nurodytai veiklai vykdyti.
- 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T2-216 Palangos miesto
savivaldybės taryba nusprendė pasibaigus baseino su sveikatingumo
centru statybos darbams perduoti viešajai įstaigai „Palangos
investicijų valdymas“ savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms –
savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymui,
naudojimui ir disponavimui, savivaldybės teritorijoje gyvenančių
vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas
užtikrinimui, ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų
neformaliojo švietimo organizavimui, vaikų ir jaunimo užimtumo
organizavimui, kūno kultūros ir sporto plėtojimui, gyventojų poilsio
organizavimui, sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymui ir šios
veiklos skatinimui įgyvendinti dvidešimčiai metų patikėjimo teise
valdyti, naudoti ir disponuoti valstybės ir savivaldybės biudžetų
lėšomis statomą objektą – baseino su sveikatingumo centru pastatą,
esantį Kretingos g. 23, Palangoje.
Savivaldybės tarybos 2018 m. sprendimai dėl turto perėmimo
Savivaldybės nuosavybėn:
- 2018 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T2-28 Taryba sutiko perimti
Šventosios jūrų uosto žemę, akvatoriją ir uosto infrastruktūrą valdyti,
naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.
- 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T2-10 Palangos miesto
savivaldybės taryba perėmė Palangos miesto savivaldybės
nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir valstybės
įmonės „Kelių priežiūra“ Klaipėdos padalinio patikėjimo teise
valdomą trumpalaikį materialųjį turtą, esantį Vytauto g. 114,
Palangoje, savarankiškajai savivaldybės funkcijai – socialinių
paslaugų planavimui ir teikimui, socialinių paslaugų įstaigų
steigimui, išlaikymui ir bendradarbiavimui su nevyriausybinėmis
organizacijomis (dušo kabina, roletai; garažas, židinys).
- 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T2-73 taryba sutiko priimti
Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms
savivaldybės funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise
priklausantį ir šiuo metu Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo
bibliotekos patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą –
stacionarų kompiuterį HP ProOne 600 G3. Kompiuteris perduotas
Palangos miesto savivaldybės viešajai bibliotekai valdyti, naudoti ir
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disponuoti juo patikėjimo teise viešosios bibliotekos veiklai vykdyti,
plėtojant mokymo paslaugas.
- Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerijos Švietimo aprūpinimo centro raštą „Dėl projekto
„Tikslinių transporto priemonių (geltonųjų autobusų) įsigijimas“ Nr.
09.1.3-CPVA-V-704-01-0002“, Palangos miesto savivaldybės
taryba 2018 m. liepos 19 d. sprendimu Nr. T2-141 sutiko perimti
Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms
savivaldybės funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise
priklausantį ir šiuo metu Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo
aprūpinimo centro patikėjimo teise valdomą turtą – mokyklinius M2
klasės autobusus: „Iveco Daily 50C15“, kurio vieneto įsigijimo
(likutinė) vertė – 40714,08 euro, ir „Volkswagen Crafter“, kurio
vieneto įsigijimo (likutinė) vertė – 40232,50 euro. Perėmus
savivaldybės nuosavybėn, autobusai perduoti valdyti, naudoti ir
disponuoti jais patikėjimo teise Palangos Šventosios pagrindinei
mokyklai ir Palangos Vlado Jurgučio pagrindinei mokyklai.
- Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Šventosios valstybinio jūrų
uosto įstatymo pakeitimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės
ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
įstatymu bei atsižvelgdama į VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
direkcijos 2018 m. liepos 17 d. raštą „Dėl LR Šventosios valstybinio
jūrų uosto turto perdavimo“ ir 2018 m. liepos 18 d. raštą „Dėl
klaidos ištaisymo VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos
2018-07-17 rašto Nr. UD-3.1.1-1974 priede“, Palangos miesto
savivaldybės taryba 2018 m. liepos 19 d. sprendimu Nr. T2-149
sutiko priimti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu
valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos
patikėjimo teise valdomą Šventosios valstybinio jūrų uosto turtą
valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise reikmėms,
nurodytoms Lietuvos Respublikos Šventosios valstybinio jūrų uosto
įstatyme.
- 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T2-178 Palangos miesto
savivaldybės taryba sutiko priimti Savivaldybei nuosavybės teise
dovanojamą 514 kv. m žemės sklypo Kregždžių g. 17, Palangoje, dalį
gatvei įrengti ir eksploatuoti.
Savivaldybės tarybos 2018 m. sprendimai dėl Savivaldybei
priklausančio ar valdomo turto nurašymo:
- 2018 m. lapkričio 29 d. Tarybos sprendimu Nr. T2-214 buvo
nurašytas pripažintas netinkamu (negalimu) naudoti autoįvykio
metu sugadintas ir atnaujinti (remontuoti) ekonomiškai netikslingas
valstybei nuosavybės teise priklausantis ir Palangos miesto
savivaldybės patikėjimo teise valdomas ilgalaikis materialusis turtas,
kuriuo pagal panaudos sutartį naudojosi Palangos Šventosios
pagrindinė mokykla – mokyklinis M2 klasės autobusas „Mercedes
Benz Sprinter 311 CDI“. Šio turto likutinė vertė – 0,00 eurų.
Tarybos sprendimai, susiję su Savivaldybei nuosavybės teise
priklausančių pastatų bei patalpų modernizavimo, kapitalinio remonto
darbais:
- 2018 m. liepos 19 d. sprendimu Nr. T2-136 Palangos miesto
savivaldybės taryba leido viešajai įstaigai Klaipėdos jūrininkų
ligoninei pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014-09-08
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sprendimu, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su
skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros
kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti
sveikatos netolygumus“ bei 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti
sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir
prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką
senėjimą“ priemonių įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos
Respublikos sveikatos ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymu Nr.
V-783, veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonę Nr.
08.1.3-CPVA-V-601 „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės
gerinimas“ rekonstruoti Klaipėdos jūrininkų ligoninės pagal
panaudos sutartį valdomas patalpas, esančias Palangos miesto
savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame pastate Klaipėdos pl.
76, Palangoje, pritaikant jas medicininei slaugai ir palaikomajam
gydymui bei įrengiant naują geriatrijos skyrių.
Tarybos sprendimai, susiję su investicijų suderinimu:
- 2018 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T2-83 suderintos UAB
„Palangos šilumos tinklai“ 2016–2017 m. faktinės investicijos – iš
viso 156,7 tūkst. eurų.
Tarybos sprendimai, susiję su infrastruktūros sutartimis:
- 2018 m. liepos 19 d. sprendimu Nr. T2-127 pritarta Palangos miesto
savivaldybės administracijos ir UAB „Vastint Lithuania“ susitarimo
dėl 2015 m. spalio 16 d. Palangos miesto infrastruktūros plėtojimo
(įrengimo) sutarties Nr. 60-DP pakeitimo projektui. Šia sutartimi
bendrovė įsipareigojo į sutartyje numatytus Naglio al. atkarpos bei
pėsčiųjų tako palei Rąžės upelį atkarpos rekonstrukcijos darbus
investuoti ne mažiau kaip 201 696 eurų sumą, darbus atlikti savo
sąskaita, tinkamai bei neatlygintinai perduoti Savivaldybei.
- Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Lietuvos
Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo įstatymais, Civiliniu kodeksu, Akcinių bendrovių
bei Viešųjų įstaigų įstatymais, Palangos miesto savivaldybės taryba
2018 m. liepos 19 d. sprendimu Nr. T2-144 apsisprendė pertvarkyti
UAB „Palangos renginiai“ į viešąją įstaigą. Pertvarkytos įmonės
teisinė forma – viešoji įstaiga, pavadinimas – VšĮ „Palangos
investicijų valdymas“. 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T2-180
išrinkta VšĮ „Palangos investicijų valdymas“ valdyba. 2018 m.
gruodžio 20 d. Nr. T2-224 patvirtintas viešosios įstaigos „Palangos
investicijų valdymas“ vidaus kontrolės tvarkos aprašas.
- 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T2-179 įsteigta Savivaldybės
įmonė „Šventosios jūrų uosto direkcija“, kurios buveinė –
Šventosios g. 14. Įmonės steigimo tikslas – teikti kokybiškas
tarptautinius standartus atitinkančias viešąsias paslaugas eksploatuojant
Šventosios jūrų uostą, užtikrinti uosto funkcionavimą ir
konkurencingumą, atlikti Lietuvos Respublikos Šventosios jūrų uosto
įstatyme numatytas uosto valdytojo funkcijas, tinkamai eksploatuoti ir
plėtoti uosto infrastruktūrą, gaminti produkciją ir vykdyti kitą veiklą
siekiant tenkinti viešuosius interesus.
- Atsižvelgdama į Žemės ūkio ministerijos kvietimą teikti paraiškas
pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų
programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu
tvarios,
efektyviai
išteklius
naudojančios,
inovacinės,
konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“
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priemonės „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir
priedangos. Investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų patalpų
infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir priedangų gerinimą“,
Palangos miesto savivaldybės taryba 2018 m. spalio 25 d. sprendimu
Nr. T2-183 davė sutikimą rengti techninį projektą „Šventosios jūrų
uosto hidrotechnikos ir inžinerinės paskirties statinių Prieplaukos g.
26, Palanga, statyba“ Palangos miesto savivaldybės patikėjimo teise
valdomame žemės sklype adresu Prieplaukos g. 26, Palanga bei
įgaliojo Palangos miesto savivaldybės administraciją vykdyti
statytojo funkcijas.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Šventosios jūrų uosto
įstatymu, 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T2-218 Palangos
miesto savivaldybės taryba apsisprendė teikti Lietuvos Respublikos
Vyriausybei tvirtinti nutarimo „Dėl Šventosios jūrų uosto žemės
nuomos konkurso tvarkos aprašo, Šventosios jūrų uosto žemės
nuomos sutarties pavyzdinės formos ir Šventosios jūrų uosto žemės
nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
projektą.
2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T2-170 pakeisti viešosios
įstaigos „Palangos orkestras“ įstatai, sprendimu Nr. T2-171
patvirtintas viešosios įstaigos „Palangos orkestras“ vidaus kontrolės
tvarkos aprašas.
2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T2-213 pakeistas Palangos
miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio
surinkimo, apskaitos ir naudojimo tvarkos aprašas.
2018 m. liepos 19 d. sprendimu Nr. T2-139 pakeistas Palangos
miesto savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašas.
2018 m. liepos 19 d. sprendimu Nr. T2-135 Palangos miesto
savivaldybės taryba pakeitė nuomos sąlygas ir leido nuomoti socialinį
būstą savivaldybės būsto nuomos sąlygomis šiems savivaldybės
socialinio būsto nuomininkams: A. S., V. M., I. S. ir G.G.
2018 m., remiantis Savivaldybės tarybos sprendimais, nupirkti 4
socialiniai būstai: vienas 3 kambarių (2018 m. balandžio 26 d.,
sprendimo Nr. T2-85), du 1 kambario ir vienas 2 kambarių (2018 m.
spalio 25 d., Nr. T2-184).
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo
18 straipsnio 9 dalimi bei atsižvelgdama į Klaipėdos apskrities
vyriausiojo policijos komisariato Palangos miesto policijos
komisariato 2018-07-11 raštą „Dėl viešosios tvarkos užtikrinimo“,
Palangos miesto savivaldybės taryba 2018 m. liepos 19 d. sprendimu
Nr. T2-125 apribojo prekybos alkoholiniais gėrimais laiką nuo 1 val.
iki 8 val. prekybos vietoje J. Basanavičiaus g. 16, Palangoje.
2018 m. liepos 19 d. sprendimu Nr. T2-145 patvirtintos Palangos
miesto savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių
vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklės.
2018 m. liepos 19 d. sprendimu Nr. T2-146 patvirtintos Palangos
miesto savivaldybės paplūdimių ir jų maudyklų įrengimo,
naudojimo ir elgesio juose taisyklės.
Siekiant sumažinti administracinę naštą vietinės rinkliavos
mokėtojams (apgyvendinimo paslaugų teikėjams), kurie privalėjo
kas mėnesį teikti vietinės rinkliavos deklaracijas už praėjusį
mokestinį laikotarpį (kalendorinį mėnesį), 2018 m. sausio 25 d.
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sprendimu Nr. T2-5 patvirtinti nauji Vietinės rinkliavos už
naudojimąsi Palangos miesto viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra
nuostatai. Supaprastinus vietinės rinkliavos deklaracijos formą ir
deklaracijos pildymo taisykles, vietinės rinkliavos mokėtojams
rinkliavos apskaičiavimas tapo aiškesnis.
Siekiant nustatyti fizinių ir juridinių asmenų prašymų dėl mokesčio
lengvatų suteikimo nagrinėjimo aiškesnį reglamentavimą, 2018 m.
gegužės 31 d. sprendimu Nr. T2-107 pakeistos Mokesčių lengvatų
teikimo taisyklės, nustatančios mokesčių lengvatų teikimo Palangos
miesto savivaldybės biudžeto sąskaita tvarką.
2018 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T2-108 nustatyti žemės
mokesčio tarifai 2019 metams, galiosiantys Palangos miesto
savivaldybės teritorijoje. Be kitų nuostatų, taisyklėse numatytas
tarifas nenaudojamos (apleistos) žemės sklypams, neatsižvelgiant į
žemės paskirtį – 4 proc.
2018 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T2-109 Palangos miesto
savivaldybės taryba nustatė nekilnojamojo turto mokesčio tarifus
2019 metų mokestiniam laikotarpiui, taikomus nekilnojamajam
turtui Palangos miesto savivaldybės teritorijoje. Be kitų punktų,
taisyklėse 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.
2018 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T2-110 „Dėl
neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio 2018 metams nustatymo“
nustatytas 2018 metams Palangos miesto savivaldybės teritorijoje
žemės savininkams – fiziniams asmenims, kurių šeimose mokestinio
laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0–
40 procentų darbingumo lygis arba kurie yra sukakę senatvės
pensijos amžių ar yra nepilnamečiai, neapmokestinamojo žemės
sklypo dydis – 0,06 ha.
2018 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T2-111 nustatyti ir patvirtinti
fiksuoti pajamų mokesčio dydžiai, taikomi asmenims, įsigyjantiems
2019 metams verslo liudijimus vykdomai veiklai, bei fiksuotų
pajamų mokesčio dydžių lengvatos, taikomos asmenims,
įsigyjantiems 2019 metams verslo liudijimus.
2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T2-165 pakeisti Vietinės
rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje
išdavimą nuostatai, patvirtinti Palangos miesto savivaldybės tarybos
2011 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T2-240 „Dėl vietinės
rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje
išdavimą nuostatų patvirtinimo“.
2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T2-167 nustatyti nuomos
mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą ne aukciono būdu arba
suteiktą naudotis Palangos miesto savivaldybės teritorijoje, tarifai
2018 metams.
2018 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T2-182 nustatytos UAB
„Palangos vandenys“ perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų
priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos.
2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T2-210 Palangos miesto
savivaldybės taryba patvirtino Palangos miesto savivaldybės
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daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalius techninės priežiūros
tarifus bei nustatė, kad šio sprendimo 1 punktu patvirtinti
maksimalūs techninės priežiūros tarifai taikomi, kai daugiabučių
gyvenamųjų namų techninę priežiūrą vykdo Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso nustatyta tvarka Palangos miesto savivaldybės
paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius. Nustatyta,
kad Palangos miesto savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų
maksimalūs techninės priežiūros tarifai perskaičiuojami ir tvirtinami
Palangos miesto savivaldybės tarybos, kai Lietuvos Respublikos
statistikos departamentas paskelbia naujus metinius duomenis,
reikalingus šiems tarifams perskaičiuoti. Šis sprendimas įsigaliojo
nuo 2019 m. sausio 1 d.
- Atsižvelgiant į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos raštą „Dėl
ir piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo“, 2018 m. sausio 25
d. sprendimu Nr. T2-7 patvirtintas Išmokų vaikams teikimo asmenims,
patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašas, reglamentuojantis minėtų
išmokų teikimo tvarką.
- 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T2-72 patvirtintas Piniginės
socialinės paramos teikimo tvarkos aprašas, nustatantis kreipimosi dėl
socialinės pašalpos, kompensacijų už būsto šildymą, karštą ir geriamąjį
vandenį, kitos socialinės paramos skyrimo ir teikimo tvarką Palangos
miesto savivaldybėje.
- 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T2-208 Palangos miesto
savivaldybės taryba nustatė vidutinę kietojo kuro (malkų) kainą
kompensacijoms skaičiuoti už būsto šildymą ir karšto vandens ruošimą,
naudojant kietąjį kurą, kurio faktinės sąnaudos kiekvieną mėnesį
nenustatomos – 35,82 Eur/m3.
- Vadovaudamasi Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo,
patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30
d. sprendimo Nr. T2-14 1 punktu, 48 punktu ir atsižvelgdama į
Vienkartinės paramos teikimo komisijos 2017 m. gruodžio 19 d.
protokolą, Palangos miesto savivaldybės taryba 2018 m. sausio 25 d.
sprendimu Nr. T2-6 skyrė 750 eurų vienkartinę paramą B. K., gyv.
Palangoje (šilumos punkto įrengimo daugiabučiame name
sąnaudoms padengti).

Savivaldybės
strateginių planų
ir programų
tvirtinimas

-

-

2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T2-4 patvirtintas Palangos
miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginis veiklos planas. Šis
planas 2018 m. Tarybos sprendimais keistas 2018 m. gegužės 31 d.
(sprendimo Nr. T2-114), 2018 m. rugsėjo 27 d. (sprendimo Nr. T2174) ir 2018 m. lapkričio 29 d. (sprendimo Nr. T2-198).
2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T2-197 patvirtinti Palangos
miesto savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano
metmenys.
2018 m. liepos 19 d. sprendimu Nr. T2-124 patvirtinta Palangos
miesto savivaldybės 2017 metų strateginio veiklos plano
įgyvendinimo ataskaita.
2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T2-52 patvirtinta Palangos
miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2016 m.
ataskaita bei Palangos miesto savivaldybės vykdomų visuomenės
sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2017 metų ataskaita.
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2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T2-53 patvirtinta Palangos
miesto savivaldybės 2018 metų visuomenės sveikatos rėmimo
specialioji programa.
- 2018 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T2-94 patvirtintas Palangos
miesto savivaldybės 2018 m. socialinių paslaugų planas.
- Siekiant didinti Palangos miesto gyventojų užimtumą, padėti sunkiai
besiintegruojantiems į darbo rinką bedarbiams laikinai įsidarbinti ir
užsidirbti gyvenimui būtinas išlaidas, mažinti socialinę įtampą ir
atskirtį tarp bendruomenės narių, atnaujinti bedarbių darbinius
įgūdžius bei padidinti jų galimybes susirasti ilgalaikį darbą, 2018 m.
sausio 25 d. sprendimu Nr. T2-13 Palangos miesto savivaldybės
taryba patvirtino Palangos miesto savivaldybės 2018 metų užimtumo
didinimo programą.
- 2018 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. T2-24 patvirtinta Palangos
miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios
programos 2017 metų priemonių vykdymo ataskaita.
Bendradarbiavimo - 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos nariai 2018
su užsienio šalių
metais plėtojo Palangos miesto savivaldybės ryšius su užsienio
savivaldybėmis
valstybių miestais, dalyvavo tarptautinių organizacijų veikloje,
plėtra
įvairiuose
renginiuose,
konferencijose,
seminaruose,
suvažiavimuose, posėdžiuose, pristatymuose, susitikimuose.
- Stiprinant
turizmo
srities,
kultūrinius,
sporto
ryšius,
bendradarbiavimą su kitomis institucijomis Savivaldybės tarybos
nariai kartu su kitais Palangos miesto savivaldybės delegacijos nariais
vyko vizitų į užsienio miestus ir miestus-partnerius: 2018 m. vasario
20–25 d. Š. Vaitkus, M. Skritulskas ir D. Elijošius dalyvavo Eilato
(Izraelis) miesto šventėje „Eilat Celebration Day“; 2018 m.
balandžio 17–19 d. Š. Vaitkus ir D. Želvys dalyvavo Kijeve
(Ukraina) vykusiame Palangos miesto pristatymo LR ambasadoje
Ukrainoje renginyje; 2018 m. gegužės 25–27 d. I. Galdikienė ir I.
Švanienė dalyvavo bei Palangos kurortą pristatė Jūrmaloje (Latvija)
vykusioje miesto šventėje „Jurmala 2018“; 2018 m. rugsėjo 22 d. I.
Pociuvienė Palangai atstovavo Jelgavoje (Latvija) vykusioje šventėje
„Baltų vienybės diena 2018“.
- 2018 m. profesorei, habilituotai daktarei Malgorzatai Omilanovskai
(Lenkija) buvo įteiktos Garbės piliečio regalijos.
- 2018 m. parengta ir pateikta paraiška Europos Tarybos Parlamentinei
Asamblėjai „Europos Prizui“ gauti.
Dalyvavimas
- Palangos miesto savivaldybė yra Lietuvos kurortų asociacijos narė, taip
regioninėse
pat – Lietuvos savivaldybių asociacijos, asociacijos „Klaipėdos
tarybose bei
regionas“ narė.
komisijose
Bendradarbiavimo - 2018 m. liepos 19 d. sprendimu Nr. T2-120 patvirtintas
su
Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo
nevyriausybinėmis
2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės
organizacijomis ir
,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo
dalyvavimo jų
Palangos miesto savivaldybėje aprašas.
veikloje
- 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T2-76 leista Lietuvos pensininkų
skatinimas
sąjungos Palangos pensininkų bendrijai „Bočiai“ perregistruoti
bendrijos buveinės adresą Palangos miesto savivaldybei nuosavybės
teise priklausančiose ir Palangos miesto savivaldybės administracijos
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Teritorijų
planavimo
dokumentų
tvirtinimas

-

-

-

-

-

-

patikėjimo teise valdomose patalpose, esančiose pastate Gintaro g.
33A, Palangoje.
2018 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. T2-26 pritarta Palangos miesto
savivaldybės bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos
(monitoringo) 2012–2016 metų ataskaitai.
2018 metais Taryba svarstė ir priėmė svarbius miestui ir jo plėtrai
sprendimus. Tarybos sprendimu patvirtinti 2 detalieji planai: 2018
m. vasario 15 d. Palangos miesto tarybos sprendimu Nr. T2-25
patvirtintas detalusis planas „Teritorijos prie Vytauto g. 112 ir
gretimos teritorijos prie Jūratės gatvės, Palangoje‘‘; 2018 m. sausio
25 d. sprendimu Nr. T2-15 patvirtintas žemės sklypo Nemirsetos g.
47, Palangoje, detalusis planas.
Siekiant suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos
funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis, optimizuoti planuojamos
teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą,
numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų,
miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio
karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės
struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo,
kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones;
detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų
planavimo dokumentų sprendinius, Taryba 2018 m. liepos 19 d.
sprendimu Nr. T2-147 pritarė Palangos miesto savivaldybės
bendrojo plano koregavimui K4 rajone.
2018 m. liepos 19 d. sprendimu Nr. T2-148 Savivaldybės taryba
pritarė projekto „Palangos miesto savivaldybės bendrojo plano
gamtinio karkaso dalies koregavimas Š1, Š2, Š4, Š5, N6 rajonuose“
įgyvendinimui. Planavimo tikslai – nustatyti teritorijos naudojimo,
tvarkymo ir apsaugos režimą, kraštovaizdžio formavimo kryptis ir
teritorijų tvarkymo priemones, numatyti priemones ir apribojimus,
užtikrinančius formuojamo gamtinio kraštovaizdžio kokybę,
gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo vertybių
išsaugojimą, užtikrinti racionalų žemės, miškų ir vandens išteklių
naudojimą, rezervuoti teritorijas komunikaciniams koridoriams,
susisiekimo komunikacijoms, infrastruktūros ir kitiems visuomenės
poreikiams reikalingiems objektams.
Vadovaudamasi Palangos miesto savivaldybės 2018–2020 metų
strateginiu veiklos planu, patvirtintu Palangos miesto savivaldybės
tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T2-4, Palangos miesto
savivaldybės taryba 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T2-160
pritarė projekto „Palangos miesto bendrojo plano gamtinio karkaso
dalies koregavimas Š1, Š2, Š4, Š5, N6 rajonuose“ įgyvendinimui.
2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T2-161 Palangos miesto
savivaldybės taryba suteikė Prūsų gatvės pavadinimą gatvei,
suprojektuotai teritorijos, pagal Palangos miesto bendrąjį planą
patenkančios į N6 rajoną, detaliuoju planu, patvirtintu Palangos
miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr.
T2-261 „Dėl teritorijos, pagal Palangos miesto bendrąjį planą
patenkančios į N6 rajoną, detaliojo plano patvirtinimo“ bei
patvirtino Prūsų gatvės geografinę charakteristiką.
2018 m. lapkričio 29 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-191
suteiktas Signatarų alėjos pavadinimas alėjai, esančiai tarp Vytauto
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gatvės ir J. Biliūno gatvės, šalia Palangos pašto, adresu Vytauto g. 53,
Palanga, bei patvirtinta Signatarų alėjos geografinė charakteristika.
IŠVADOS IR APIBENDRINIMAI
2018 m. iš viso įvyko 12 (dvylika) 8-ojo šaukimo Tarybos posėdžių, jų metu priimti
226 (du šimtai dvidešimt šeši) sprendimai. 2018 metais 8-ojo šaukimo Tarybos nariai pateikė 3
sprendimo projektus. Per 2018 metus įvyko 56 Tarybos komitetų posėdžiai: Ekonomikos ir finansų
komitetas posėdžiavo 17 kartų, Statybos ir miesto ūkio komitetas – 15, Turizmo, sveikatos ir
socialinės apsaugos komitetas – 11, Švietimo, kultūros ir sporto komitetas – 11, Kontrolės komitetas
– 2.
2018 m. Savivaldybės tarybos sprendimais pasirašytos bendradarbiavimo sutartys
kultūros, sporto, visuomenės saugumo, prevencijos, infrastruktūros plėtros bei kitose srityse.
Bendradarbiavimo sutarys pasirašytos su UAB „Kūrybos sodas“ (2018 m. balandžio 26 d.,
sprendimo Nr. T2-90), Europos varinių pučiamųjų instrumentų asociacija (2018 m. rugsėjo 27 d.,
sprendimo Nr. T2-172), Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos Savanorių pajėgų Žemaičių
apygardos 3-iąja rinktine (2018 m. liepos 19 d., sprendimo Nr. T2-129) ir UAB „Vastint Lithuania“
(2018 m. liepos 19 d., sprendimo Nr. T2-127).
Atsižvelgdama į Palangos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos raštą „Dėl sutarties su
Lietuvos nacionaline M. Mažvydo biblioteka“, Palangos miesto savivaldybės taryba 2018 m. lapkričio
29 d. sprendimu Nr. T2-201 pritarė Palangos miesto savivaldybės administracijos
bendradarbiavimui partnerio teisėmis įgyvendinant projektus „Gyventojų skatinimas išmaniai
naudotis internetu atnaujintoje struktūroje“ ir „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga
Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“.
Kaip ir 2017 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 2018 metų posėdžiai, įrašai pateikti Savivaldybės
kompiuteriniame tinkle. Užtikrinant viešumą ir skaidrumą, Savivaldybės interneto svetainėje
skelbiami Tarybos sprendimų projektai, priimti Tarybos sprendimai, Mero potvarkiai ir
Administracijos direktoriaus įsakymai veiklos klausimais. Tarybos posėdžių salėje įdiegtos 5
kompiuterizuotos darbo vietos Tarybos posėdžiams vesti, Tarybos posėdžiai vedami ir balsuojama
naudojantis kompiuterizuota balsavimo sistema.
________________________

PRITARTA
Palangos miesto savivaldybės tarybos
2019 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. T2-107
2 punktu
PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2018 M. VEIKLOS
ATASKAITA
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 3 dalies 7
punktu 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 2018 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 2018 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, 2018 m.
sušaukta 12 Palangos miesto savivaldybės tarybos posėdžių.
Sušaukti 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos posėdžiai (2018 m. sausio
18 d. Nr. M1-1; 2018 m. vasario 7 d. Nr. M1-3; 2018 m. vasario 21 d. Nr. M1-4; 2018 m. kovo 22
d. Nr. M1-5; 2018 m. balandžio 19 d. Nr. M1-7; 2018 m. gegužės 24 d. Nr. M1-8; 2018 m. liepos
12 d. Nr. M1-10; 2018 m. rugpjūčio 23 d. Nr. M1-11; 2018 m. rugsėjo 20 d. Nr. M1-13; 2018 m.
spalio 17 d. Nr. M1-14; 2018 m. lapkričio 22 d. Nr. M1-15; 2018 m. gruodžio 13 d. Nr. M1-16).
Palangos miesto savivaldybės taryba, pirmininkaujant Merui arba mero pareigas
einančiam Mero pavaduotojui, 2018 m. priėmė 226 sprendimus. 2018 m. priimtų Tarybos
sprendimų apžvalga pateikiama 2018 m. Tarybos veiklos ataskaitoje.
II. ATSTOVAVIMAS SAVIVALDYBEI
Palangos miesto savivaldybei 2018 m. atstovauta Klaipėdos regiono plėtros taryboje.
Palangos meras yra Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos narys, Lietuvos kurortų asociacijos
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
2018 m. Palangos miesto savivaldybei ir Administracijai atstovavo 210 bylų (2017 m. – 195, 2016
m. – 122; 2015 m. – 120; 2014 m. – 121). Šioms byloms surinkti įrodymai, vertinta jų reikšmė,
parengti procesiniai dokumentai (5 bylos išspręstos ne Savivaldybės naudai).
Įgyvendintos Savivaldybės kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių
plane 2018–2020 m. numatytos priemonės.
Palangos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T2-89
buvo patvirtinta Palangos miesto garbės piliečio vardo suteikimo komisija, komisijos pirmininku
patvirtintas Palangos miesto meras Šarūnas Vaitkus.
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2018 m. Meras taip pat vadovavo šioms darbo grupėms: Europos varinių pučiamųjų
orkestrų čempionato 2019 organizavimo klausimams spręsti (2017 m. kovo 24 d. potvarkis Nr. M150); Dėl 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
2018 m. Mero teikimu Savivaldybės taryboje svarstytas ir priimtas sprendimas „Dėl
Palangos miesto savivaldybės tarybos, mero ir administracijos direktoriaus 2017 metų veiklos
ataskaitų (patvirtinta Savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T2-84).
Atstovaudamas Palangos miesto gyventojų interesams, Meras kartu su kitais
Savivaldybės tarybos nariais rūpinosi, 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 2018 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 dalyvauta 2 tarptautinių ir 3
nacionalinių organizacijų veikloje – Baltijos miestų sąjungoje (UBC), organizacijoje „Merai už
Taiką“, Lietuvos nacionalinėje kurortų asociacijoje, Klaipėdos regiono savivaldybių asociacijoje
„Klaipėdos regionas“ bei Lietuvos savivaldybių asociacijoje.
2018 m. profesorei, habilituotai daktarei Malgorzatai Omilanovskai (Lenkija) buvo
įteiktos Garbės piliečio regalijos. Parengta ir pateikta paraiška Europos Tarybos Parlamentinei
Asamblėjai „Europos Prizui“ gauti.
Organizuoti 7 oficialių ir kitų miesto įstaigų delegacijų vizitai į užsienio miestus ir
miestus-partnerius: Jūrmalą ir Jelgavą (Latvija), Bergeno miestą Riugene (Vokietija), Bučą
(Ukraina), Svetlogorską (Rusijos Federacija), Eilatą (Izraelis), Amsterdamą (Olandija) ir 26 oficialių
delegacijų priėmimai: Simrishamno (Švedija), Liepojos (Latvija), Bergeno miesto Riugene
(Vokietija), Pernu (Estijos), Kobuleti (Sakartvelas), Bučos (Ukraina), Jūrmalos (Latvija).
Palangoje organizuoti Izraelio, Rumunijos, Moldovos, Prancūzijos ambasadorių
Lietuvoje, Lietuvos Respublikos ambasadoriaus Ukrainoje vizitai, taip pat – Lietuvos valstybės
sienos apsaugos tarnybos prie LR vidaus reikalų ministerijos ir Ukrainos pasienio tarnybos
delegacijos vizitas Palangos miesto savivaldybėje, LR aplinkos ministerijos atstovų delegacijos, LR
sveikatos ministro A. Verygos priėmimai, Europos varinių pučiamųjų instrumentų asociacijos
atstovų delegacijos, Lenkijos kultūros paveldo atstovų, Ukrainos miesto – Odesos – mero vizitas,
Sakartvelo vyrų ansamblio „Suliko“ vizitas.
Stiprinant turizmo srities, kultūrinius, sporto ryšius, bendradarbiavimą su kitomis
institucijomis meras kartu su Savivaldybės tarybos nariais M. Skritulsku bei D. Elijošiumi dalyvavo
Izraelyje, Eilato kurorte vykusioje miesto šventėje „Eilat Celebration Day“ (2018 m. vasario 20–25
d.); kartu su Tarybos nariu D. Želviu Palangos kurortą pristatė Ukrainos turizmo atstovams LR
ambasadoje Ukrainoje, Kijeve (2018 m. balandžio 17–19 d.). Palangos kurortas, dalyvaujant Mero
patarėjui P. Žeimiui, 2018 m. balandžio 27–28 d. pristatytas Svetlogorske (Kaliningrado sritis,
Rusija) vykusioje miesto šventėje; 2018 m. gegužės 25–27 d., dalyvaujant Savivaldybės tarybos
narėms I. Galdikienei ir I. Švanienei – Jūrmaloje (Latvija) vykusioje miesto šventėje; dalyvaujant
Tarybos narei I. Pociuvienei Palangai atstovauta Jelgavoje (Latvija) vykusioje šventėje „Baltų
vienybės diena 2018“ 2018 m. rugsėjo 22 d.
Formuojant teigiamą Palangos miesto įvaizdį, populiarinant Palangos kurortą Lietuvoje
ir užsienyje Baltijos miestų sąjungos UBC biuleteniuose paskelbtas 2018 m. Palangos kultūros
renginių kalendorius. Palangos miesto bei respublikinėje žiniasklaidoje reguliariai skelbti Palangos
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miestą reprezentuojantys pranešimai žiniasklaidai. Reprezentaciniai pranešimai žiniasklaidai taip pat
skelbti ir užsienio (Vokietijos, Latvijos, Lenkijos) žiniasklaidos priemonėse.
Bendradarbiavimo sutartys
2018 m. Savivaldybės tarybos sprendimais pasirašytos bendradarbiavimo sutartys
kultūros, sporto, visuomenės saugumo, prevencijos, infrastruktūros plėtros bei kitose srityse.
- Siekiant populiarinti Palangos miestą bei didinti jo teigiamą įvaizdį ir kultūrinio
turizmo plėtrą, 2018 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T2-90 pritarta Palangos miesto savivaldybės
ir UAB „Kūrybos sodas“ bendradarbiavimo sutarties projektui. Šia sutartimi šalys sutarė
bendradarbiauti kuriant ir organizuojant 6-ąjį muzikinio televizijos projekto „Lietuvos balsas“
sezoną.
- Atsižvelgiant į tai, jog Palangoje 2020 m. vyks Europos varinių pučiamųjų orkestrų
čempionatas, bei siekiant sklandžiai pasirengti artėjančiam čempionatui bei laiku spręsti iškilsiančius
organizacinius klausimus, Palangos miesto savivaldybės taryba 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu
Nr. T2-172 pritarė Palangos miesto savivaldybės ir Europos varinių pučiamųjų instrumentų
asociacijos bendradarbiavimo sutarties projektui, įgaliojo Palangos miesto savivaldybės merą
pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Europos varinių pučiamųjų instrumentų asociacija bei pavedė
Europos pučiamųjų orkestrų čempionatą Palangoje 2020 metais organizuoti viešajai įstaigai
„Palangos orkestras“.
- Atsižvelgdama į Palangos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos raštą „Dėl sutarties
su Lietuvos nacionaline M. Mažvydo biblioteka“, Palangos miesto savivaldybės taryba 2018 m.
lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T2-201 pritarė Palangos miesto savivaldybės administracijos
bendradarbiavimui partnerio teisėmis įgyvendinant projektus „Gyventojų skatinimas išmaniai
naudotis internetu atnaujintoje struktūroje“ ir „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga
Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“. Taryba taip pat įgaliojo Palangos miesto savivaldybės
administracijos direktorių pasirašyti bendradarbiavimo sutartį įgyvendinant iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis
internetu atnaujintoje struktūroje“, o Palangos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos direktorių
– tinkamai vykdyti sutarties įsipareigojimus. Palangos miesto savivaldybės viešajai bibliotekai 2019
m. skirta 8 800 eurų projektui įgyvendinti.
- Siekdama pagal galimybes šviesti ir informuoti visuomenę apie Lietuvos saugumo ir
gynybos politiką, krašto apsaugos sistemą, Lietuvos kariuomenę ir jos vaidmenį užtikrinant šalies
saugumą, ugdyti pilietinę visuomenę ir kelti jos sąmoningumą, pagal galimybes rūpintis iškilių
asmenybių ir istorinių įvykių įamžinimu ir pagerbimu bei rengtis valstybės sausumos teritorijos
apsaugai ir gynybai bei ekstremalių situacijų valdymui Palangos miesto savivaldybės teritorijoje, 2018
m. liepos 19 d. Savivaldybės taryba sprendimu Nr. T2-129 partvirtino bendradarbiavimo sutartį su
Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos Savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-iąja rinktine. Šia
sutartimi šalys įsipareigojo bendradarbiauti vietos savivaldos ir 3-iosios rinktinės
kompetencijos srityse, stiprinti pasitikėjimą krašto apsaugos sistema, 3-iosios rinktinės ir
savivaldybės renginiuose, rengtis valstybės sausumos teritorijos apsaugai ir gynybai savivaldybės
teritorijoje.
- 2018 m. liepos 19 d. sprendimu Nr. T2-127 pritarta Palangos miesto savivaldybės
administracijos ir UAB „Vastint Lithuania“ susitarimo dėl 2015 m. spalio 16 d. Palangos miesto
infrastruktūros plėtojimo (įrengimo) sutarties pakeitimo projektui. Šiuo sprendimu sutarta, jog UAB
„Vastint“ savo lėšomis rekonstruos Palangos miesto savivaldybės viešąją infrastruktūrą, esančią
aplink suprojektuotą viešbučio kompleksą (S. Nėries g. 44, Palangoje). Bendrovė įsipareigojo atlikti
Naglio alėjos gatvės atkarpos, esančios tarp Jūratės gatvės ir S. Nėries gatvės, Palangoje (įskaitant
sankryžos prie Jūratės gatvės ir žemės sklypo, taip pat Naglio alėjos gatvės ir S. Nėries gatvės
sankryžos prie žemės sklypo bei automobilių stovėjimo aikštelės ir įvažiavimo į žemės sklypą), taip
pat – Palangos mieste esančio pėsčiųjų tako palei Rąžės upę nuo Meilės alėjos iki S. Nėries gatvės
bei Palangos mieste esančios Meilės alėjos nuo Rąžės upės iki Jūratės gatvės, įrengiant išvažiavimą
iš žemės sklypo, rekonstrukcijos statybos darbus.
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V. MERO FONDO LĖŠŲ PANAUDOJIMAS
Savivaldybės taryba tvirtindama Savivaldybės 2018 m. biudžetą patvirtino
Savivaldybės mero fondą – 5 tūkst. Eur. Per 2018 m. reprezentacinėms reikmėms mero fondo lėšų
nebuvo panaudota, šios lėšos buvo perskirstytos kitiems poreikiams.
VI. DARBDAVIO TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS
- 2018 m. rugsėjo 20 d. potvarkiu Nr. M1-12 patvirtintas viešosios įstaigos „Palangos
investicijų valdymas“ direktoriaus pareigybės aprašymas bei apsispręsta skelbti konkursą viešosios
įstaigos „Palangos investicijų valdymas“ direktoriaus pareigoms.
- Vadovaujantis Tarybos sprendimais, buvo pakeisti Palangos „Baltijos“ pagrindinės
mokyklos bei Palangos sanatorinės mokyklos direktorių pareigybių aprašymai (T2-152), taip pat
patvirtintas didžiausias leistinas Palangos kultūros ir jaunimo centro darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Palangos miesto savivaldybės biudžeto, pareigybių
skaičių – 30, iš jų techninio personalo pareigybių skaičius – 9 (T2-199).
- Vadovaujantis Tarybos sprendimu Nr. T2-220, nuo 2018-12-31 Palangos miesto
savivaldybės kontrolierė Aušra Kedienė perkelta iš A lygio 15 kategorijos Palangos miesto
savivaldybės kontrolieriaus pareigų į A lygio 14 kategorijos Palangos miesto savivaldybės
kontrolieriaus pavaduotojo pareigas.
- 2018 m. gruodžio 20 d. Tarybai priėmus sprendimą Nr. T2-221, patvirtintos
Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus, Palangos miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės bei Palangos miesto savivaldybės kontrolieriaus
pareigybių aprašymai.
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
2018 m. atstovavo Klaipėdos regiono plėtros taryboje. Klaipėdos regiono plėtros taryboje 2018 m.
buvo sprendžiami regionui svarbūs klausimai – regiono pasiekiamumo oro keliu didinimas,
dalyvavimas tarptautiniuose projektuose, pvz., Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną
programoje ir kitose tarptautinėse organizacijose, Klaipėdos regiono ekonominės plėtros krypčių
nustatymas bei kiti regiono plėtrai svarbūs klausimai. Per 2018 metus vyko 32 Regiono plėtros
tarybos posėdžiai.
Vienas iš reikšmingiausių asociacijos „Klaipėdos regionas“ 2018 m. darbų buvo
Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo programos regione patvirtinimas. Bendro įdirbio su
VĮ „Lietuvos oro uostai“ dėka nuo 2019 m. balandžio iš Palangos startuos skrydis į Vokietijos miestą
Dortmundą. Paminėtina ir 2018 m. liepos mėnesį pasirašyta viešojo pirkimo sutartis su UAB
„CIVITTA“ dėl Turizmo ir žemės ūkio plėtros studijos parengimo. Asociacija koordinavo studijos
rengimo procesą tarp paslaugų tiekėjo, savivaldybių, suinteresuotų grupių. Studijos pagrindu ir
rezultatais, kurie bus patvirtinti 2019 metais, bus toliau tęsiamas Klaipėdos regiono specializacijos
kūrimas.
2018 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
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ilsėtis“. Į šį planą buvo įtraukti 4 projektiniai pasiūlymai, gautas finansavimas 8 projektams
įgyvendinti, dėl kitų projektų finansavimo sprendimai bus priimti 2018–2019 m.
Toliau pateikiama trumpa svarbiausių projektų, inicijuotų ir vykdytų 2018 m., pažanga
ir ryšys su Palangos miesto strateginiame plėtros plane iki 2020 metų numatytomis 4 strateginės
plėtros sritimis:
Gyvenimo
Įgyvendintas projektas „Socialinio būsto fondo Siekiant išplėsti socialinio
kokybės
ir plėtra Palangos miesto savivaldybėje“.
būsto fondą pagal 2016-08-16
socialinio
pasirašytą finansavimo sutartį
saugumo
su VšĮ Centrine projektų
gerinimas
valdymo agentūra dėl bendrai
finansuojamo projekto Nr.
08.1.2-CPVA-R-408-310001 „Socialinio būsto fondo
plėtra
Palangos
miesto
savivaldybėje“, 2018 m. ES
struktūrinių fondų lėšomis
nupirkti 5 socialiniai būstai
(trys 1-o kambario, vienas 2jų kambarių butai, vienas – 3jų).
Gyvenimo
Gautas finansavimas projektui „Socialinių Įgyvendinant
projektą
kokybės
ir paslaugų infrastruktūros plėtra“.
„Socialinių paslaugų plėtra
socialinio
Palangos
miesto
saugumo
savivaldybėje“
(gydymo
gerinimas
paskirties ligoninės pastato
Žuvėdrų g. 4, Palangoje,
dalies
rekonstravimas
ir
patalpų paskirties keitimas,
pritaikant
šias
patalpas
socialinės
priežiūros
paslaugoms teikti), 2018 m.
pradėti projektavimo darbai.
Gyvenimo
Įgyvendinamas projektas „Bendruomeninių Palangos miesto savivaldybės
kokybės
ir vaikų globos namų plėtra Palangos miesto taryba 2018 m. gruodžio 20 d.
socialinio
savivaldybėje“.
sprendimu Nr. T2-226 pritarė
saugumo
projektui „Bendruomeninių
gerinimas
vaikų globos namų plėtra
Palangos
miesto
savivaldybėje“,
teikiamam
Europos
Sąjungos
struktūrinių
fondų
finansavimui gauti pagal
2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų Investicijų
veiksmų
programos
8
prioriteto
„Socialinės
įtraukties didinimas ir kova su
skurdu“
įgyvendinimo
priemonę Nr. 08.1.1-CPVAV-427 „Institucinės globos
pertvarka:
investicijos
į
infrastruktūrą“. Už skirtas
lėšas Projektas pateiktas
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Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijai, šiuo metu vyksta
paraiškos vertinimas.
Įgyvendinant šį projektą,
planuojama
steigti
bendruomeninius
vaikų
globos namus – įsigyti 4
kambarių butą, kuriame būtų
apgyvendinami tėvų globos
netekę vaikai.
Gyvenimo
Įgyvendinamas projektas „Modernių viešųjų
kokybės
ir paslaugų vystymas, stiprinant gebėjimus,
socialinio
bendravimą ir bendradarbiavimą tarp vietos
saugumo
savivaldos ir policijos institucijų Vakarų
gerinimas
Lietuvos – Kuržemės regionuose“.

2018 m. gegužės 1 d.
pasirašyta
projekto
„Modernių viešųjų paslaugų
vystymas,
stiprinant
gebėjimus, bendravimą ir
bendradarbiavimą
tarp
vietos savivaldos ir policijos
institucijų Vakarų Lietuvos
– Kuržemės regionuose“
administravimo
–
finansavimo sutartis.
Šiuo projektu siekiama
gerinti viešųjų paslaugų
veiksmingumą
stiprinant
policijos ir vietos savivaldos
institucijų
darbuotojų
gebėjimus,
diegiant
modernią darbo įrangą,
skatinant minėtų institucijų
bendravimą
ir
bendradarbiavimą.

Gyvenimo
2018 m. iš Savivaldybės biudžeto finansuoti 2018 m. įgyvendinti 8 vietos
kokybės
ir socialiniai projektai.
bendruomenių
projektai
socialinio
pagal
Nevyriausybinių
saugumo
organizacijų
ir
gerinimas
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“,
Lietuvos
pensininkų sąjungos Palangos
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pensininkų bendrija „Bočiai“,
Palangos gyvūnų globos
draugija, Verslo ir lyderystės
akademija „In corpore“).
Gyvenimo
Įgyvendinamas projektas „Sveikatos ugdymo
kokybės
ir priemonių įgyvendinimas tikslinių grupių
socialinio
asmenims Palangos miesto savivaldybėje“.
saugumo
gerinimas

2018 m. buvo įgyvendinamas
projektas „Sveikatos ugdymo
priemonių
įgyvendinimas
tikslinių grupių asmenims
Palangos
miesto
savivaldybėje“,
teiktas
Europos
Sąjungos
struktūrinių
fondų
finansavimui gauti pagal
priemonę 08.4.2-ESFA-R630 „Sveikos gyvensenos
skatinimas regioniniu lygiu“.
Šio projekto įgyvendinimui
taryba pritarė, atsižvelgdama 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-ESFAR-630 „Sveikos gyvensenos
skatinimas regioniniu lygiu“.
Gyvenimo
Įgyvendinamas projektas „Palangos asmens 2018 m. pateikta paraiška
kokybės
ir sveikatos
centro
pastato finansavimui gauti.
socialinio
modernizavimas“ įgyvendinimo finansavimui Keliamas uždavinys, kad po
saugumo
gauti.
VšĮ
Palangos
asmens
gerinimas
sveikatos priežiūros centro
pagal
panaudos
sutartį
valdomo pastato, esančio
Vytauto
g.
92,
rekonstrukcijos būtų pasiekta
A energinio naudingumo
klasė.
Gyvenimo
Įgyvendinamas
projektas
„Kompleksinių
kokybės
ir paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas
socialinio
Palangos miesto savivaldybėje“.
saugumo
gerinimas

Įgyvendinant
projektą
„Kompleksinių
paslaugų
šeimai
organizavimas
ir
teikimas Palangos miesto
savivaldybėje“, 2018 m.
teikiamomis
paslaugomis
pasinaudojo 392 asmenys.
Projektas
įgyvendinamas
pagal
2014–2020
metų
Europos
Sąjungos
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Gyvenimo
Įgyvendinamas ES ir Palangos miesto
kokybės
ir savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamas
socialinio
projektas
„Palangos
lopšelio-darželio
saugumo
„Pasaka“ infrastruktūros modernizavimas“.
gerinimas

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

Gyvenimo
Įgyvendintas projektas „Sporto aikštelės –
kokybės
ir riedučių, riedlenčių ir BMX dviračių parko–
socialinio
įrengimas“.
saugumo
gerinimas
Gyvenimo
Įgyvendinami
ES ir Palangos
miesto
kokybės
ir savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojami
socialinio
projektai „Edukacinių erdvių kūrimas Palangos

struktūrinių fondų investicijų
veiksmų
programos
8
prioriteto
„Socialinės
įtraukties didinimas ir kova su
skurdu“
įgyvendinimo
priemonę Nr. 08.4.1-ESFAV-416
„Kompleksinės
paslaugos šeimai“.
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.
2018 m. prie Palangos
senosios gimnazijos įrengta
sporto aikštelė – riedučių,
riedlenčių ir BMX dviračių
parkui su reikalinga įranga.
Projekto „Edukacinių erdvių
kūrimas Palangos miesto
mokykloje“
įgyvendinimo
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saugumo
gerinimas

miesto mokykloje“ ir „Palangos miesto S. metu planuojama Palangos
Vainiūno meno mokyklos dailės skyriaus „Baltijos“
pagrindinėje
edukacinių erdvių tobulinimas“.
mokykloje sukurti modernias
kūrybiškumą
skatinančias,
nevaržančias,
atviras,
komfortiškas,
estetiškas,
funkcionalias
ir
lengvai
pertvarkomas
edukacines
erdves, aprūpinti baldais,
įranga,
ugdymo
priemonėmis.
Projekto „Palangos miesto S.
Vainiūno meno mokyklos
dailės skyriaus edukacinių
erdvių
tobulinimas“ įgyvendinimo
metu bus suremontuotos
mokyklos dailės skyriaus
edukacinės erdvės: atliktas
dailės skyriaus grindų, lubų,
sienų remontas, pakeistos
durys, atlikti vidaus elektros ir
santechnikos
įrengimo
darbai. Atlikus mokyklos
dailės
skyriaus
patalpų
remonto darbus, pagerėtų
neformaliojo vaikų švietimo
įstaigos mokymosi aplinka.
Įgyvendinus
projektą,
mokykloje bus atnaujintos ir
pritaikytos
erdvės
neformaliam vaikų švietimui
bei po projekto numatoma
vykdyti ne mažiau kaip 2
krypčių neformaliojo vaikų
švietimo programas (dailės ir
muzikos).
Gyvenimo
Pateiktas investicijų projektas „Kurhauzo pastato 2018 m. spalio 25 d. Palangos
kokybės
ir medinės dalies atstatymas ir pritaikymas miesto savivaldybės taryba
socialinio
kultūrinei veiklai“ finansavimui pagal Valstybės sprendimu Nr. T2-189 pritarė
saugumo
investicijų programą.
projekto „Kurhauzo pastato
gerinimas
medinės dalies pritaikymas
kultūrinei veiklai“, teikiamo
Valstybės
investicijų
programos
finansavimui
gauti, įgyvendinimui. Taip
pat
apsispręsta,
gavus
finansavimą, skirti bendrojo
finansavimo
lėšas
šiam
projektui
įgyvendinti
iš
Palangos miesto savivaldybės
biudžeto – ne mažiau kaip 20
procentų (t. y. 500 tūkst. Eur)
projekto vertės. Projekto
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įgyvendinimo
laikotarpiu
numatyta Palangos miesto
savivaldybės
2019–2021
metų strateginiame veiklos
plane Kultūros programoje
Nr. 8 (1.4.2.2 priemonė
„Nekilnojamojo
kultūros
paveldo restauravimas ir
priežiūra“) bei Savivaldybės
biudžete
lėšos projektui
įgyvendinti.
Projekto
įgyvendinimo
trukmė – 2019–2021 m.
Po restauracijos objektas bus
pritaikytas kultūrinei veiklai,
užtikrinant teikiamų kultūros
paslaugų ir produktų kokybę,
prieinamumą, patrauklumą
visuomenei,
siekiant
sudominti ir įtraukti kuo
didesnę visuomenės dalį ir
kuo
įvairesnes
tikslines
grupes į kultūrinį gyvenimą,
išlaikyti esamus ir sukurti
papildomus
(naujus)
lankytojų srautus.
Gyvenimo
Pateikta paraiška VšĮ Centrinei projektų valdymo Savivaldybės tarybos 2018 m.
kokybės
ir agentūrai Nr. 08.1.3-CPVA–R-609 „Pirminės gegužės 31 d. sprendimu Nr.
socialinio
asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo T2-118 pritarta projekto
saugumo
didinimas“ įgyvendinimo finansavimui gauti.
„Pirminės asmens sveikatos
gerinimas
priežiūros
veiklos
efektyvumo
didinimas“,
teikiamo Europos Sąjungos
struktūrinių
fondų
finansavimui gauti pagal
priemonę 08.1.3–CPVA–R–
609 „Socialinės atskirties
didinimas ir kova su skurdu“,
įgyvendinimui. 2018 m.
parengta ir pateikta paraiška
VšĮ
Centrinei
projektų
valdymo agentūrai.
Gyvenimo
Įgyvendinamas projektas „Vaikų gerovės ir
kokybės
ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams
socialinio
(rūpintojams)
kokybės
didinimas
bei
saugumo
prieinamumo plėtra“.
gerinimas

2018 m. lapkričio 29 d.
sprendimu
Nr.
T2-209
Palangos miesto savivaldybės
taryba pritarė Palangos miesto
savivaldybės administracijos
ir Palangos miesto socialinių
paslaugų centro dalyvavimui
partnerių
teisėmis
įgyvendinant projektą „Vaikų
gerovės
ir
saugumo
didinimas, paslaugų šeimai,
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globėjams
(rūpintojams)
kokybės
didinimas
bei
prieinamumo plėtra“ pagal
2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų
veiksmų
programos
8
prioriteto
„Socialinės
įtraukties didinimas ir kova su
skurdu“
įgyvendinimo
priemonę Nr. 08.4.1-ESFAV-405 „Institucinės globos
pertvarka“.
Šio projekto tikslas –
įveiklinti Palangos miesto
socialinių paslaugų centrą ir
didinti jo teikiamų paslaugų
prieinamumą
ir
kokybę
Palangos mieste. Projekto
laikotarpiu centre bus įrengta
darbo vieta psichologui, kuris
teiks individualias psichologo
konsultacijas,
organizuos
savipagalbos grupes ir ves
seminarus
budinčiam
globėjui,
socialiniam
globėjui,
globėjui
giminaičiui,
įtėviui
ir
globojamam (rūpinamam),
įvaikintam vaikui. Taip pat
bus
parengta
metodinė
programa, kuria remdamiesi
Centro darbuotojai vaikams ir
jų globėjams (rūpintojams)
teiks kokybiškas, užsienio
gerąja patirtimi pagrįstas, bet
Lietuvos
gyventojams
pritaikytas
socialines
paslaugas.
Gyvenimo
Pateiktas projektinis pasiūlymas „Pėsčiųjų ir
kokybės
ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra Bangų g.
socialinio
Palangoje“ Klaipėdos regiono projektų sąrašui
saugumo
sudaryti pagal priemonę Nr. 04.5.1-TID-R-516
gerinimas
„Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir
plėtra“.

Projektas
įtrauktas
į
Klaipėdos regiono projektų
sąrašą, paraiškos pateikimo
terminas numatytas 2019 m.
rugpjūčio mėn. Gyvenimo
kokybės ir socialinio saugumo
gerinimas.
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Gyvenimo
Pateikta paraiška „Potvynių rizikos valdymas
kokybės
ir Palangos mieste“ finansavimui pagal priemonę
socialinio
Nr. 05.1.1-APVA-V-006 „Potvynių rizikos
saugumo
valdymas“ gauti.
gerinimas

Viena
iš
prioritetinių
teritorijų, kurioje numatyta
sumažinti potvynių keliamą
grėsmę, yra Palangos m. sav.
teritorijos
dalis.
Pagal
Aplinkos apsaugos agentūros
sudarytą potvynių grėsmės ir
rizikos žemėlapį dalis šios
teritorijos nuo Šviesos g. iki
Ošupio žiočių patenka į
vidutinės tikimybės potvynių
užliejamos teritorijos ribas.
Ošupio up. nuo Užkanavės g.
iki Baltijos jūros yra didelės
tikimybės
potvynių
užliejamoje
teritorijoje.
Likusi dalis nuo Ošupio up.
žiočių iki teritorijos tarp
Griaustinio ir Kontininkų g.
pagal minėtą žemėlapį neįeina
į potvynių rizikos teritoriją,
tačiau 2017 m. ši teritorija
buvo patvinusi ir tai turėjo
neigiamos
įtakos
jos
gyventojams bei jų turtui.
Potvynių rizikos ir grėsmės
žemėlapiuose nurodyta, jog
yra
tikslinga
paaukštinti
esamo kelio atkarpos sankasą,
Šventosios g. (ji yra per žema,
žr. pav. apačioje), tokiu atveju
paaukštinta minėta sankasa
atliktų pylimo, apsaugančio
nuo
potvynių,
funkciją.
Esminė projekto problema:
dalis Palangos m. teritorijos
yra potvynių rizikos zonoje,
kurioje nėra įrengta nuo
klimato
kaitos
sąlygotų
potvynių
apsaugančių
priemonių.
Šiai problemai išspręsti būtina
įgyvendinti potvynių rizikos
mažinimo priemones: įrengti
siurblinę bei rekonstruoti
atvirus
griovius,
įrengti
pylimą. Tokiu būdu būtų
sumažintos
neigiamos
klimato kaitos pasekmės ir
ekosistemų ir šalies ūkio
pažeidžiamumas.
Įgyvendinus projektą, bus
prisidedama prie Palangos
miesto
dalies
teritorijos
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patrauklumo
padidinimo,
sumažinant potvynių riziką
bei jų neigiamą poveikį
gyventojams,
jų
turtui,
gyvenamajai ir gamtinei
aplinkai, kultūros paveldui,
ekonominei
veiklai
bei
vietovės
infrastruktūrai.
Preliminarus
apsaugomos
teritorijos plotas siekia 1501
ha.
Gyvenimo
Įgyvendinamas Palangos miesto savivaldybės
kokybės
ir socialinis projektas – lojalumo programa
socialinio
„Palangiškio kortelė“.
saugumo
gerinimas

Siekiant skatinti Palangos
miesto
verslo
įmonių
socialinę
atsakomybę,
prisidėti prie savivaldybės
gyventojų
poreikių
bei
gyvenimo kokybės gerinimo
mieste, 2018 m. pagaminta ir
personalizuota 6108 vnt.
vardinių Palangiškio kortelių,
skirtų nuolatiniams Palangos
miesto
gyventojams,
deklaravusiems gyvenamąją
vietą Palangos mieste, ir
Palangos
miesto
garbės
piliečiams. Sudarytos 49
bendradarbiavimo sutartys su
verslo
ir
organizacijų
atstovais.
Suformuotas
nuolaidų
ir
pasiūlymų
Palangiškio
kortelių
turėtojams
naujienlaiškis,
kuriame
kas
mėnesį
pateikiama virš 60 nuolaidų ir
pasiūlymų pozicijų, kurios
kas mėnesį atnaujinamos ir
viešinamos
informacinių
partnerių vietinėje spaudoje,
Palangos
miesto
savivaldybės,
Palangos
turizmo informacijos centro
ir
projekto
partnerių
interneto svetainėse bei
socialiniuose tinkluose. Šis
projektas
paskatino
deklaruoti gyvenamąją vietą
Palangoje ir kai kuriuos
antruosius būstus turinčius
gyventojus.

Gyvenimo
Įgyvendintas projektas „Eismo saugumo Šio projekto metu įrengtas
kokybės
ir priemonių įgyvendinimas Palangos miesto apšvietimas Šventosios g.
socialinio
Šventosios g. ruože nuo Žuvėdrų g. iki Miško ruože nuo Žuvėdrų g. iki
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saugumo
gerinimas

Darnios
aplinkos
vystymas

Darnios
aplinkos
vystymas

tako“,
finansuotas
Europos
Sąjungos Miško tako (nuo 0,000 km iki
struktūrinių fondų lėšomis pagal priemonę Nr. 0,595 km) bei pėsčiųjų takas
06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“.
su apšvietimu (nuo 0,595 km
iki 1,349 km).
Pasirašyta finansavimo–administravimo sutartis Palangos miesto savivaldybės
projektui
„Elektromobilių
įkrovimo administracija
infrastruktūros
plėtra
Palangos
mieste“, įgyvendindama
projektą
finansuojamam pagal priemonę 04.5.1-TID–V- „Elektromobilių
įkrovimo
515 „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo infrastruktūros
plėtra
kūrimas“.
Palangos
mieste“
siekia
įgyvendinti
ilgalaikius
savivaldybės darnaus judumo
plano sprendinius – vystyti
elektromobilių infrastruktūrą,
įrengiant
elektromobilių
įkrovimo
stotelių
tinklą
Palangos miesto teritorijoje.
Šio projekto metu bus
įrengtos dvi elektromobilių
įkrovimo stotelės – po vieną
Palangos mieste ir Šventosios
seniūnijoje. Įrengtos dvi
stotelės yra tik dalis Palangos
miesto darnaus judumo plano
sprendinių – priemonių
plano. Šiuo projektu yra
siekiama
įgyvendinant
darnią išteklių ir inovatyvių
technologijų
grindžiamą
Palangos miesto savivaldybės
darnaus judumo sistemą, kuri
turėtų
skatinti
vietos
gyventojus ir atvykstančius į
miestą turistus ir svečius
naudoti aplinkai „draugiškas“
transporto
priemones.
Tikimasi, kad šio projekto
sėkmingas
įgyvendinimas
paskatins rinktis ekologišką
transporto priemonę, tai leis
mažinti oro taršą, triukšmą ir
išsaugoti
ekologišką
didžiausio Lietuvos kurorto
aplinką.
Įgyvendinamas projektas „Baltijos jūros regiono Taryba pritarė dėl
Pietų
atsparumo atstatymas“.
Baltijos
bendradarbiavimo
per sieną programos 2014–
2020, Interreg-V-A projekto
„Baltijos
jūros
regiono
atsparumo atstatymas“ 2016
m. gruodžio 29 d. T2-284
sprendimu.
Finansavimas
gautas. Projekte sukurtas 9
dalyvių
konsorciumas.
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Darnios
aplinkos
vystymas

Pagrindinis
partneris
–
Gdansko
technologinis
universitetas. Palangos miesto
savivaldybės
partneris
Lietuvoje
–
Klaipėdos
universitetas.
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. Atlikti tyrimai dėl
kurorto paplūdimių taršos
šaltinių
ir
užterštumo
struktūrinių
elementų,
antropogeninių
veiksnių
svarba, įvertintas paplūdimių
darnus tvarumas. Dalyvauta
susitikimuose su projekto
partneriais
Lietuvoje
ir
Švedijoje,
taip
pat
suorganizuoti 2 seminarai
(Palangoje ir Klaipėdoje) ir 1
studijų
turas
Palangos
paplūdimyje
kartu
su
Klaipėdos universitetu, kur
pateikti tyrimų rezultatai ir
diskutuojama su visuomenės,
organizacijų ir suinteresuotų
įmonių
atstovais
dėl
užterštumo
mažinimo
paplūdimiuose. Taip siekiama
didinti
tarpvalstybinį
supratimą
apie
turimas
„žalias“
technologijas,
grindžiamas
praktiniais
taikymais/moksliniais
tyrimais,
bei
skatinti
sprendimų
priėmimą
sutelkiant
dėmesį
į
veiksnumą, prevenciją ir
naujų
bendradarbiavimo
formų įgyvendinimą.
Gautas finansavimas projektui „Komunalinių Įgyvendinant
projektą
atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros ,,Komunalinių
atliekų
plėtra Palangos mieste“.
rūšiuojamojo
surinkimo
infrastruktūros
plėtra
Palangos mieste“, vykdytos
viešojo pirkimo procedūros.
Įgyvendinant šį projektą
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Darnios
aplinkos
vystymas

Paplūdimių infrastruktūros gerinimas

Darnios
aplinkos
vystymas

Įgyvendinamas
mieste planas.

Kurorto
patrauklumo
didinimas

Įgyvendinamas projektas „Turizmo informacinės
infrastruktūros sukūrimas ir pritaikymas
neįgaliųjų poreikiams Kretingos rajono ir
Palangos miesto savivaldybėse“.

Darnaus

judumo

Palangos

numatoma 17 miesto atliekų
surinkimo aikštelių įrengti
požeminius
atliekų
konteinerius.
Gerinant
poilsio
infrastruktūrą nupirkti bei
paplūdimyje pastatyti 2 ir
trims sezonams išnuomoti dar
8 konteinerinio tipo tualetai,
atlikta jų išorės apdaila,
įsigytos ir pajungtos 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.
Projekto įgyvendinimo metu
įrengti taktiliniai žemėlapiai,
pritaikyti
regos
negalią
turintiems
asmenims,
planuojama Palangoje įrengti
krypčių
rodykles
į
neįgaliesiems
pritaikytus
lankomus objektus, pastatyti
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Kurorto
patrauklumo
didinimas

Kurorto
patrauklumo
didinimas

informacinius stendus, įrengti
infoterminalą.
Įgyvendinamas projektas „Baltijos jūros turizmo Asociacija
„Klaipėdos
centras“.
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,
sukuriant
specializuotą
struktūrą,
Baltijos
jūros
turizmo centrą, kuris apjungs
turizmo
sektoriaus
suinteresuotas grupes. Taip
pat
projektu
sukurti
patrauklūs turistiniai regiono
maršrutai, įtraukiant vietinius
verslo atstovus, plėtojami ir
aktyviai
reklamuojami
regioniniai turizmo produktai
Austrijos
ir
Jungtinės
Karalystės rinkose, siekiant
užtikrinti jūrinio ir ekologinio
turizmo plėtrą Pietų Baltijos
jūros
regionuose,
taip
prisidedant prie sezoniškumo
problemos mažinimo.
Įgyvendinamas projektas „Kurortų paveldas Projektas „Kurortų paveldas
išmaniai“.
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
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Kurorto
patrauklumo
didinimas

Įgyvendintas projektas „Gintaro kelionė“.

Kurorto
patrauklumo
didinimas

Įgyvendintas projektas „Pažink Vakarų krantą“.

savivaldybėse.
Projekto
pagrindinis
partneris
–
Birštono
savivaldybė,
Projekto
partneriai
–
Druskininkų, Neringos ir
Palangos miesto savivaldybės.
Projektas
„Gintaro
kelionė“ finansuotas pagal
2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų
veiksmų
programos
5
prioriteto
„Aplinkosauga,
gamtos
išteklių
darnus
naudojimas ir prisitaikymas
prie klimato kaitos“ priemonę
Nr.
05.4.1-LVPA-K-808
„Prioritetinių turizmo plėtros
regionų
e.
rinkodara“.
Projekto tikslas – didinti
Palangos
bei
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
pasitelktos
šiuolaikiškos
elektroninės
priemonės
–
sukurtas
papildytos
realybės
ir
virtualios
realybės
360
turinys,
sukurta
mobili
aplikacija
bei
žaidybinė
platforma,
sukurtas
elektroninis leidinys ir kt.
Informacija apie projekto
rezultatus skleidžiama per
socialinius tinklus (Facebook,
Twitter, Instagram ir pan.),
blogus ir kt. el. priemones.
Projekto partneris – Neringos
savivaldybės administracija.
Projektas „Pažink Vakarų
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-LVPA-K-808
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„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, socialinių tinklų
edukacinis-pramoginis
žaidimas,
reprezentaciniai
filmai,
nuotraukos
bei
vykdoma
e.
rinkodara
interneto erdvėje.

Kurorto
patrauklumo
didinimas

Projekto pagrindinis partneris
–
Klaipėdos
rajono
savivaldybė,
partneriai:
Klaipėdos miesto, Kretingos
rajono, Neringos, Palangos
miesto ir Šilutės rajono
savivaldybių administracijos.
Įgyvendinamas projektas „Klaipėdos regiono Įgyvendinant
projektą
turizmo infrastruktūros sistemos sukūrimas ir numatoma įrengti turizmo
įdiegimas“.
ženklinimo
infrastruktūrą
Klaipėdos
regiono
savivaldybių
teritorijose
(Klaipėdos miesto, Klaipėdos
rajono, Kretingos rajono,
Šilutės
rajono,
Skuodo
rajono, Neringos ir Palangos
miesto
savivaldybėse),
užtikrinant
turistų
bei
lankytojų
informatyvumą
apie savivaldybes jungiančias
turizmo trasas ir maršrutus bei
jose
esančias
lankytinas
vietas. Planuojama įrengti
ženklinimo
infrastruktūros
objektus,
tokius
kaip
kryprodes
su
krypties
rodyklėmis, kelio ženklus Nr.
628 „Krypties rodyklė į
lankytiną vietą“ ir Nr. 629
„Lankytinos
vietos
pavadinimas“, informacinius
stendus–kolonas,
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Kurorto
patrauklumo
didinimas

Palangos miesto identifikacija ir komunikacija.

informacinius stendus su
vietos
žemėlapiais
ir
kryprodėmis, informacinius
stendus su žemėlapiais ir
kryprodėmis
(netūriniai),
informacinius stendus su
žemėlapiais ir kryprodėmis
(tūriniai),
informacinius
stendus tik su žemėlapiais ir
aprašymais,
informacinius
stendus prie turizmo objektų,
įvažiavimų į miestą/rajoną,
įvažiavimus į regioną.
Palangos renginių anonsinės
informacijos
platformos
skiltyje
www.kasvyksta.lt/palangoje,
turinčioje per 200 tūkst.
unikalių vartotojų kas mėnesį,
viešinami Palangoje vystantys
renginiai (sportas, koncertai,
spektakliai,
mokymai,
parodos, premjeros ir kt.).
Įtraukti vietos verslo atstovai į
anonsinės
informacijos
pildymą
renginių
platformoje.
Parengta techninė užduotis ir
įsigyta
Palangos
miesto
rinkodaros
komunikacijos
strategija 2019–2021 m.
Pasiruošta
rinkodaros
komunikacijos
strategijos
adaptavimui.
Surengti
2018-10-16
mokymai Palangos miesto
verslo
ir
organizacijų
atstovams tema „Palangos
miesto
rinkodaros
ir
komunikacijos galimybės“.
Adaptuotas Palangos miesto
identifikacinis
logotipas
reprezentacinėse priemonėse.
Palangos oro uostui pateiktos
20 tūkst. vnt. priemonių
Palangos miesto logotipo
reprezentavimui ir logotipo
viešinimui atvykstantiems ir
išvykstantiems keleiviams.
Parengta techninė užduotis ir
pradėtas viešasis pirkimas
interneto
svetainei
www.palanga.lt atnaujinti.
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Miesto
savivaldos
gerinimas

Valstybės tarnautojų kvalifikacijos vertinimas.

Savivaldybės tarybos 2017 m.
liepos 27 d. sprendimu Nr.
T2-173 sudaryta nuo 201708-01 iki 2019-07-31 imtinai
Palangos miesto savivaldybės
kontrolieriaus,
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
Savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T2-4 patvirtintas Palangos
miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginis veiklos planas (jis keistas Tarybos sprendimais Nr.
T2-114, Nr. T2-174, Nr. T2-198). Minėtas strateginis planas parengtas atsižvelgiant į Palangos
miesto strateginį plėtros iki 2020 metų planą.
Meras organizavo Strateginės plėtros tarybos darbą. 2018 m. minėtoje taryboje
apsvarstyti strateginio veiklos plano pakeitimai, 2017 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo
ataskaita, kuri patvirtinta Savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 19 d. sprendimu Nr. T2-124,
Palangos miesto savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano metmenys, kurie patvirtinti
2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T2-197.
Mero veikla 2018 m. apėmė ir strateginio veiklos plano programose numatytų projektų
įgyvendinimo kontrolę. Ataskaitoje pateikta trumpa 2018 m. vykdytų investicinių projektų
įgyvendinimo pažanga:
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Koncesijos
vykdymas

konkursų 2018 m. sausio 30 d. Palangos miesto savivaldybės administracija ir
ūkio subjektų grupė–konsorciumas, sudarytas iš UAB „Pajūrio
infrastruktūra“ ir UAB „Bravo events“, atstovaujamos UAB „Pajūrio
infrastruktūra“ ir UAB „Palangos koncertų salė“, sudarė Palangos
koncertų salės koncesijos sutartį, 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 2108 m. vykdyta baseino su sveikatingumo centru ir viešąja pirtimi
su sveikatingumo centru statyba.
Kretingos
g.
23, Projektas parengtas atsižvelgiant į efektyvų statinio eksploatavimą bei
Palangoje, statyba
energijos išteklių naudojimą. Palangos baseino su sveikatingumo
centru energinė klasė – A, jame įrengtos saulės baterijos, numatyta
galimybė pastatą eksploatuoti atskiromis zonomis.
Baseino zona užima daugiau nei 1000 kv. m plotą, joje įrengti aštuoni
25 m ilgio takeliai su tribūnomis žiūrovams, baseinai vaikams nuo 7
metų, skirti mokytis plaukti, persirengimo patalpos. Sveikatingumo
centre įrengtos pirtys, pramoginiai baseinai vaikams ir suaugusiems,
sūkurinės vonios, masažo kabinetai, treniruoklių salė ir persirengimo
patalpos. Pastatas turi ir atskirą viešąją pirtį, skirtą miesto
gyventojams. Šalia jos įrengta automobilių stovėjimo aikštelė.
Klaipėdos
regiono 2018 m. liepos 19 d. sprendimu Nr. T2-123, atsižvelgdama į
pasiekiamumo
ir Palangos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d.
žinomumo didinimas
sprendimą Nr. T2-324 „Dėl pritarimo asociacijos „Klaipėdos
regionas“ projektui“, Palangos miesto savivaldybės taryba pritarė
Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo didinimo 2019–2021
metų programai bei Jungtinės veiklos sutarties dėl Klaipėdos regiono
pasiekiamumo ir žinomumo didinimo 2019–2021 metų programos
įgyvendinimo projektui.
Siekdamos plėtoti ir skatinti bendradarbiavimo ryšius su kitais
regionais ir šalimis bei pritraukti didesnį turistų skaičių, užtikrinti
Klaipėdos regiono žinomumą ir pasiekiamumo didinimą, 2012 m.
Klaipėdos regiono savivaldybės įsteigė asociaciją „Klaipėdos
regionas“. Pagrindiniai Asociacijos tikslai yra plėtoti ir skatinti
tarptautinius Klaipėdos regiono bendradarbiavimo ryšius su
kaimyninių ir kitų šalių regionais, aktyviai dalyvauti tarptautiniuose
projektuose, programose ir tarpregioninio bendradarbiavimo
organizacijų veiklose, sutelkti Savivaldybių narių pastangas turizmo
srityje, siekiant padidinti Klaipėdos regiono turistų skaičių,
formuojant bendrą turistinio regiono įvaizdį ir didinant
konkurencingumą šalies ir tarptautiniu mastu bei koordinuojant
bendras Savivaldybių veiklas.
Klaipėdos regiono 2014–2020 metų plėtros plane, Klaipėdos regiono
be variklio, lengvojo, viešojo ir vandens transporto sistemos
optimizavimo ir plėtros galimybių studijoje „Vakarų krantas“,
Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategijoje iki 2030 m. ir
kituose Asociacijos narių strateginiuose dokumentuose yra
pažymima, kad tiesioginio Klaipėdos regiono pasiekiamumo
užtikrinimas yra vienas svarbiausių veiksnių skatinant atvykstamąjį
turizmą ir kuriant palankią ekonominę aplinką verslui ir
investicijoms. Šiuo tikslu yra nurodomas bendras Savivaldybių siekis
didinti Klaipėdos regiono žinomumą ir pasiekiamumą įvairiomis
transporto rūšimis, įgyvendinant jungtines rinkodaros priemones.
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Būtingės
restauracija

bažnyčios

Palangos Švč. Mergelės
Marijos Ėmimo į dangų
bažnyčios Vytauto g. 51,
Palangoje, remontas ir
pritaikymas turizmo ir
visuomenės poreikiams
Senosios vilos „Anapilis“
Birutės al. 34A, Palanga,
lauko
statinių
rekonstravimo
ir
inžinerinių tinklų nauja
statyba
Daugiabučių
namų
atnaujinimo programos,
skirtos
energinio
efektyvumo
didinimui
daugiabučiuose
pastatuose, III, IV etapai

Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo didinimo 2019–2021
metų programos įgyvendinimas pavedamas konkurso būdu
parinktam susisiekimo paslaugas teikiančiam juridiniam asmeniui,
kuris ne mažiau kaip 2 metus aktyviai veikia Klaipėdos regione ir (ar)
planuoja vykdyti tiesioginius reguliarius susisiekimo maršrutus
(skrydžius) iš ir į Palangos oro uostą.
Rekonstrukcijos metu pakeista bažnyčios stogo danga, įrengta lietaus
nuvedimo sistema, sutvarkytas pastato fasadas, pakeistos bažnyčios
bokšto langinės, įrengtas pastato priestatas.
Įgyvendinus 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.
2018 m. užbaigtos projekto įgyvendinimo veiklos bei įformintos
statybos užbaigimo procedūros.

Įgyvendinant daugiabučių namų atnaujinimo programos, skirtos
energinio efektyvumo didinimui daugiabučiuose pastatuose, II etapo
programą 2018 m. priduotas 1 daugiabutis namas (Klaipėdos pl.
50A), pagal III ir IV etapo programas priduoti 3 daugiabučiai namai
(J. Janonio g. 45, Saulėtekio takas 22, Saulėtekio takas 24), 2
daugiabučiuose namuose vykdyti projektavimo darbai (Druskininkų
g. 9, Sodų g. 31), 5 daugiabučiuose namuose vyko darbai (Gintaro g.
44, Senojo Turgaus g. 11, Saulėtekio takas 11, Sodų g. 22, Sodų g.
33).
Pagal V etapą 15 daugiabučių namų (Druskininkų g. 3, Druskininkų
g. 10, Druskininkų g. 11, Druskininkų g. 20, J. Janonio g. 4, Kastyčio
g. 38, Klaipėdos pl. 62, Laukų g. 8, Sodų g. 9, Sodų g. 10, Sodų g.
32, Sodų g. 53, Taikos g. 16, Vytauto g. 65, Vytauto g. 132) buvo
vykdomi projektavimo darbai, dar 2 daugiabučiai namai (Saulėtekio
takas 5, Saulėtekio takas 7) laukė finansavimo, dar dėl 3 daugiabučių
namų (Druskininkų g. 7, Sodų g. 35, Vytauto g. 144) pasirašytos
projektavimo sutartys, taip pat dėl 4 daugiabučių namų (Sodų g. 1,
Druskininkų g. 16, Klaipėdos pl. 58, Saulėtekio takas 10) pasirašytos
valstybės paramos sutartys.
Kelių priežiūros ir plėtros 2018 metais buvo tęsiami ir visiškai užbaigti Maironio gatvės (nuo
programos įgyvendinimas Jūratės gatvės iki Vytauto gatvės) rekonstravimo darbai, Priešaušrio
Palangos mieste
gatvės (nuo Pavasario gatvės iki Žiemos gatvės) „Rytų“
gyvenamajame kvartale Palangoje statybos darbai. Atlikti Medžiotojų
gatvės paprastojo remonto darbai, Vasaros gatvės (nuo Priešaušrio
gatvės iki Kurorto g.) Palangoje statybos darbai, Vanagupės gatvės
ruožo nuo Šilo gatvės iki posūkio link „Rugelio“ paprastojo remonto
darbai, Sodų gatvės ruožo nuo Sodų gatvės Nr. 4 iki Sodų gatvės Nr.
8 paprastojo remonto statybos darbai, parengtas techninis projektas
„Teritorijos, esančios tarp Vytauto g. 53 ir Palangos Švč. Mergelės
Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios, ir J. Biliūno gatvės atkarpos pagal
žemės sklypo 2501/0027:193 vakarinę dalį iki šiaurinės sklypo ribos,
remonto techninio projekto keitimas į skulptūros-meninio akcento,
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Pajūrio juostos tvarkymo
programos 2014–2020 m.
įgyvendinimas Palangos
miesto
savivaldybės
teritorijoje

aplinkos ir pėsčiųjų tako sutvarkymas teritorijoje, esančioje tarp
Vytauto g. 53 ir Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų
bažnyčios, ir J. Biliūno gatvės atkarpos pagal žemės sklypo
2501/0027:193 vakarinę dalį iki šiaurinės sklypo ribos“, gautas
statybą leidžiantis dokumentas ir atlikti darbai.
2018 metais buvo parengtas techninis projektas ir gautas statybą
leidžiantis dokumentas Sermiesčio gatvės (nuo Maironio gatvės iki
Vanagupės gatvės) statybai, Gabijos gatvės Palangoje naujai statybai,
S. Dariaus ir S. Girėno gatvės (nuo Sporto gatvės iki Klaipėdos
plento) Palangoje statybai. Palangoje valstybinės reikšmės rajoninio
kelio Nr. 2336 Kunigiškiai–Palanga 4,237 km esančios sankryžos su
rajoniniu keliu Nr. 2309 Palanga–Lazdininkai ir Palangos miesto
Ligoninės gatvės rekonstravimo darbų procedūros pirkimams bei
parengtas Ligoninės gatvės darbo projektas.
2018 m. užbaigti Vasaros gatvės (nuo Priešaušrio gatvės iki Kurorto
g.) Palangoje statybos darbai bei įformintos statybos užbaigimo
procedūros.
- Vykdant vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrą, taisymą, pagal
sudarytą rangos sutartį su UAB „Telšių keliai“ dėl Palangos miesto ir
Šventosios seniūnijos gatvių, dviračių takų, kvartalinių įvažiavimų,
kiemų (duobių) asfaltbetonio dangų taisymo darbų sutvarkyta 6 332
kv. m asfaltbetonio dangų, suremontuoti 16 lietaus nuotekų šulinių
ir šulinėlių. Iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos lėšų
suremontuoti šaligatviai: Medžiotojų g. atkarpos (nuo L. Vaineikio g.
iki sklypo Plytų g. 40), Ganyklų g. atkarpos (nuo Žvejų g. iki Malūno
g.), Vanagupės g. dešinės pusės (nuo Šilo g. iki posūkio į poilsio
namus „Rugelis“), Sodų g. kairės pusės (nuo Kretingos g. iki
Klaipėdos pl.) bei dešinės pusės (nuo Medvalakio iki Klaipėdos pl.),
Virbališkės tako (nuo Klaipėdos pl.), Plytų g. (nuo S. Dariaus ir S.
Girėno iki Žemynos g.), Taikos g. Įrengtos trys iškiliosios pėsčiųjų
perėjos Plytų g./Vasario 16-osios g., Ganyklų g./Senojo Turgaus g.
bei Medvalakio g./Pavėsio tako sankryžose.
- Iš Savivaldybės biudžete daugiabučių kiemų infrastruktūros
sutvarkymui numatytų lėšų suremontuoti renovuotų daugiabučių
gyvenamųjų namų Sodų g. 26, 28, 30 bei S. Nėries g. 7 kiemai.
2018 metais toliau buvo vykdomas „Pajūrio juostos tvarkymo
programos 2014–2020 m. įgyvendinimo Palangos miesto
savivaldybės teritorijoje“ projektas. Savivaldybei inicijavus, 2018 m.
rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. D1-834 „Dėl Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2014 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. D1-360 „Dėl
pajūrio juostos tvarkymo programos 2014–2020 m. patvirtinimo“
pakeitimo“ buvo praplėstos projekto apimtys, t. y. nustatyta: „Esant
poreikiui papildyti Palangos tilto–Birutės kalno kranto ruožą ir
Palangos tilto–Rąžės upės žiočių ruožą atvežtiniu smėliu.
2018 m. birželio 28 d. patvirtinta Palangos paplūdimio papildymo
atvežtiniu smėliu projekto techninė užduotis, kuri pasikeitus
projekto parametrams buvo pakeista 2018 m. gruodžio 3 d.,
patvirtintos Smėlio kasimo ir išpylimo vietų aplinkos monitoringo
programos parengimo ir jos įgyvendinimo paslaugų techninės
sąlygos. Parengti pirkimo dokumentai buvo pateikti Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo
agentūrai išankstinei patikrai bei buvo suderinti. 2018 m. gruodžio
19 d. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
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įsakymu Nr. A1-1620 buvo patvirtintos Palangos paplūdimio
papildymo atvežtiniu smėliu techninio projekto parengimo ir
projekto vykdymo priežiūros paslaugų techninės sąlygos. Šių
paslaugų įsigijimo dokumentai yra pateikti atsakingai institucijai.
IX. BENDRUOMENĖS ĮTRAUKIMAS Į VIETOS REIKALŲ TVARKYMĄ IR
SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VIEŠINIMAS
Visuomenės įtraukimas į vietos reikalų tvarkymą. 2018 m. Meras reguliariai
skyrė laiko gyventojų, kurie kėlė individualius ir aktualius visai bendruomenei klausimus,
priėmimui. Priimta 112 gyventojų ar jų grupių, priėmimų metu kelti tiek individualūs, tiek miesto
bendruomenei aktualūs klausimai. Interesantai kreipėsi architektūros ir teritorijų planavimo,
statybos, miesto infrastruktūros gerinimo, įvairios veiklos vykdymo ir prekybos vasaros sezono
metu, renovacijos, miesto erdvių užstatymo, miesto tvarkymo, renginių organizavimo, socialinio
būsto skyrimo ir kitais asmeninio pobūdžio klausimais. Nustatytas interesantų priėmimo laikas
skelbiamas Palangos miesto savivaldybės tinklapyje www.palanga.lt.
Meras rūpinosi, kad Savivaldybė įtrauktų į vietos reikalų tvarkymą bendruomenės
atstovus, visuomenines organizacijas, remtų nevyriausybines organizacijas, įgyvendinančias įvairias
socialines iniciatyvas, inicijavo tarybos sprendimų parengimą gyventojams aktualiais klausimais.
Savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 19 d. sprendimu Nr. T2-120 buvo 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 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 Savivaldybės tarybai. Atsižvelgiant į tai,
Savivaldybės taryba 2017 m. patvirtino Palangos miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų
organizavimo tvarkos aprašą, o 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T2-8 patvirtinti Palangos miesto
savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatai.
Siekiant remti bendruomeninę veiklą savivaldybėje, 2018 m. liepos 19 d. Savivaldybės
tarybos sprendimu Nr. T2-120 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.
- Siekiant stiprinti nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą, padidinti paslaugų
šeimai įvairovę, prieinamumą bei kokybę, taip pat – plėtoti paslaugas šeimai, 2018 m. buvo
įgyvendinamas projektas „Kompleksinių paslaugų teikimas ir organizavimas Palangos miesto
savivaldybėje“ 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 įgalina šeimas ar asmenis
spręsti krizines situacijas, susijusias su fizinių, saugumo, socialinių, vaikų ugdymo, tarpusavio
santykių, orumo, saviraiškos poreikių patenkinimu.
- Atsižvelgiant į Palangos pensininkų bendrijos „Bočiai“ prašymą, 2018 m. kovo 29 d.
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-76 leista Lietuvos pensininkų sąjungos Palangos pensininkų
bendrijai „Bočiai“ perregistruoti bendrijos buveinės adresą Palangos miesto savivaldybei
nuosavybės teise priklausančiose ir Palangos miesto savivaldybės administracijos patikėjimo teise
valdomose patalpose, esančiose pastate Gintaro g. 33A, Palangoje.
- Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies
6 ir 45 punktais, 18 straipsnio 1 dalimi bei Palangos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario
15 d. sprendimo Nr. T2-23 „Dėl Palangos miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų
patvirtinimo“ 17 punktu, Palangos miesto savivaldybės taryba 2018 m. balandžio 26 d. sprendimu
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Nr. T2-89 patvirtino Palangos miesto garbės piliečio vardo suteikimo komisiją. 2018 m. vasario 15
d. sprendimu Nr. T2-23 patvirtinti Palangos miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai.
- Siekiant stiprinti gyventojų sveikatą ir vykdyti ligų prevenciją, vykdyti aplinkos
sveikatinimo priemones bei užtikrinti aplinkos kokybę, nekeliančią grėsmės žmonių sveikatai, 2018
m. kovo 29 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-53 patvirtinta Palangos miesto savivaldybės
2018 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa.
- Siekiant didinti Palangos miesto gyventojų užimtumą, padėti sunkiai
besiintegruojantiems į darbo rinką bedarbiams laikinai įsidarbinti ir užsidirbti gyvenimui būtinas
išlaidas, mažinti socialinę įtampą ir atskirtį tarp bendruomenės narių, atnaujinti bedarbių darbinius
įgūdžius bei padidinti jų galimybes susirasti ilgalaikį darbą, 2018 m. sausio 25 d. Savivaldybės
tarybos sprendimu Nr. T2-13 patvirtinta Palangos miesto savivaldybės 2018 metų užimtumo
didinimo programa.
- Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-94 patvirtintas Palangos miesto savivaldybės
2018 m. socialinių paslaugų planas.
Vykdant vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarką, nuo 2018 m. liepos 1 d. savivaldybei
priskirtos funkcijos: dalyvauti vykdant vaiko teisių apsaugą, užtikrinti prevencinės pagalbos vaikui
ir šeimai organizavimą, socialinių, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų bei kitų įstaigų teikiamų
paslaugų koordinavimą ir darbą su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis. Globos centro ir atvejo
vadybos funkcijų vykdymas perduotas Palangos miesto socialinių paslaugų centrui, dalies
savivaldybei priskirtų funkcijų vaiko teisių apsaugos administravimo srityje vykdymas priskirtas
Administracijos Socialinės rūpybos skyriui.
- Vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymu, Socialinių paslaugų įstatymu bei Globos
centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros
tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m.
sausio 19 d. įsakymu Nr. A1-28 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdymo
priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, Palangos miesto
savivaldybės taryba 2018 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T2-95 pavedė Palangos miesto
socialinių paslaugų centrui vykdyti globos centro funkcijas.
- 2018 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T2-96 patvirtintas Globos centro veiklos ir
vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo Palangos miesto savivaldybėje tvarkos
aprašas.
- 2018 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T2-101 pakeisti Palangos miesto socialinių
paslaugų centro nuostatai. Šiuo sprendimu pakoreguotas įstaigos veiklos tikslas ir numatyta, kad
įstaiga vykdys atvejo vadybos funkcijas ir koordinuos atvejo vadybos procesus. Taip pat nuostatuose
numatyta, kad Palangos miesto socialinių paslaugų centras teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę
dalyvauti, rengti ir vykdyti socialinius projektus ir akcijas.
- Skatinant verslo įmones parodyti savo socialinę atsakomybę, prisidedant prie
savivaldybės gyventojų poreikių, gyvenimo kokybės gerinimo ir pasitenkinimo gyvenant Palangoje,
2018 m. vykdyta Palangiškio kortelės programa. 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.
Informacijos viešinimas. Naudojant Tarybos posėdžių salės posėdžių įgarsinimo ir
įrašymo į kompiuterines laikmenas sistemą, įrašyti visi 2018 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
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bendruomenei ir kurortui aktualiais klausimais. Gyventojams aktuali informacija skelbiama ir vietos
bei respublikinėje spaudoje, pagal pasirašytas sutartis – laikraščiuose „Vakarinė Palanga“ ir
„Palangos tiltas“.
Informacija apie kurorte vykstančius renginius skelbiama anonsinės informacijos
viešinimui skirtoje renginių platformoje 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,
gyventojams aktuali informacija skelbiama ir oficialiame Savivaldybės socialinio tinklo
„Facebook“ puslapyje, taip yra didinamas bendruomenės aktyvumas, sudaromos galimybės miesto
bendruomenei visas Savivaldybės ir kurorto veiklos naujienas rasti vienoje vietoje socialinėje
erdvėje.
Viešinta ir sukurta lojalumo programa – Palangiškio kortelės viešinimas, platintas ir
didintas naujo Palangos logotipo žinomumas.
_________________________

PRITARTA
Palangos miesto savivaldybės tarybos
2019 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. T2-107
3 punktu
PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
2018 M. VEIKLOS ATASKAITA
I. ĮVADAS
Palangos miesto savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) direktoriaus
2018 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,Tarybos 2018-03-29 sprendimu Nr. T2-68, 223 punktu,
Palangos miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatų, patvirtintų Tarybos 2009-08-13
sprendimu Nr. T2-211, 12 punkto nuostatomis dėl atsiskaitymo už veiklą, užtikrinančią Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 ir 30 straipsniuose reglamentuotų savivaldybės
vykdomosios institucijos ir Administracijos prievolių vykdant savivaldybės 42 savarankiškąsias
(Konstitucijos ir įstatymų nustatytas (priskirtas) ir 29 valstybines (valstybės perduotas
savivaldybėms) funkcijas įgyvendinimą. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu
reglamentuotos savivaldybės funkcijos įgyvendinamos per Administracijos kaip viešojo
administravimo biudžetinės įstaigos struktūrinius padalinius, didžioji jų dalis vykdoma integruotai
įgyvendinant trejų metų Savivaldybės strateginį veiklos planą. Pagal Palangos miesto savivaldybės
2018–2020 m. strateginį veiklos planą buvo parengtos ir įgyvendinamos 2018 m. programos
(patvirtinta Administracijos direktoriaus 2018-03-30 įsakymu Nr. A1-404 ,,Dėl Palangos miesto
savivaldybės 2018 metų veiklos plano patvirtinimo“). Detali informacija apie ilgalaikio ir vidutinės
trukmės strateginių veiklos planų vykdymą 2018 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. Atstovauta turtiniams ir neturtiniams Savivaldybės (kaip
dalininko (savininko) ar akcininko) interesams viešosiose įstaigose ir uždarosiose akcinėse
bendrovėse.
2018-01-01 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, 2018 m. sumažėjo 1 struktūriniu padaliniu (nuo 2018-07-01 po vaiko
teisių apsaugos sistemos pertvarkos).
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 2018-12-31 buvo
įsteigta 110 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 parengtas ir 2018 m. lapkričio 16 d. pasirašytas
Administracijos direktoriaus 2018-11-16 įsakymu Nr. A1-1500 patvirtintas atnaujintas
Administracijos teikiamų administracinių paslaugų sąrašas, Viešųjų ir administracinių paslaugų
stebėsenos ir analizės informacinėje sistemoje (PASIS) peržiūrėta dauguma administracinių
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paslaugų aprašymų, vykdytas tiesioginis apsikeitimas dokumentais (2018 m. gauti ir išsiųsti 1546,
2017 m. – 1329), tarp jų susiję ir su 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 skyrių nuostatai, atnaujinti
pareigybių aprašymai. Savivaldybėje 2018 m. per E. valdžios vartų Elektroninių paslaugų portalą
suteiktos 129 administracinės paslaugos (2017 m. – 77).
Šioje Administracijos direktoriaus veiklos ataskaitoje trumpai apžvelgiama
Administracijos struktūrinių padalinių veikla, įgyvendinant Savivaldybės funkcijas pagal sritis, ir jų
pagrindiniai 2018 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.
Biudžeto skyrius, kuriame dirbo 6 valstybės tarnautojai, administravo Savivaldybės iždo
pajamas ir asignavimus, valstybinės žemės nuomos mokestį, parengė Savivaldybės konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinį už 2017 m., biudžeto vykdymo ir kitas ataskaitas už 2017 m. bei 2018
m. ketvirtines ataskaitas, kurias laiku teikė Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, kitoms
valstybės įstaigoms ir institucijoms, taip pat teikė duomenis Suteiktos valstybės pagalbos registrui.
Savivaldybės 2018 m. biudžeto projektas buvo laiku parengtas ir pateiktas tvirtinti
Tarybai. Tarybos 2018-02-15 sprendimu Nr. T2-20 patvirtintas biudžetas sudarė 22 mln. 531 tūkst.
Eur biudžeto pajamų ir 22 mln. 531 tūkst. Eur biudžeto asignavimų išlaidoms bei turtui įsigyti, per
metus Tarybos sprendimais, atsižvelgiant į papildomai skirtas valstybės dotacijas bei gautas
viršplanines biudžeto pajamas, biudžeto asignavimų perskirstymą tarp veiklos programų,
Savivaldybės biudžetas tikslintas – biudžeto planas iš viso padidintas 5 mln. 280 tūkst. Eur (iš jų,
įvertinus atskirų mokesčių planų vykdymo duomenis, tikslinti mokesčių planai: padidintas žemės
mokestis – 200 tūkst. Eur, paveldimo turto mokestis – 10 tūkst. Eur ir mokestis už aplinkos teršimą
– 3 tūkst. Eur bei sumažintas valstybinės žemės nuomos mokestis – 30 tūkst. Eur). Savivaldybės
biudžeto lėšomis finansuotos 27 miesto biudžetinės įstaigos (įskaitant Administraciją bei Kontrolės
ir audito tarnybą).
Savivaldybės biudžeto pajamos. 2018 m. Savivaldybės biudžeto pajamos sudarė 28 mln.
439 tūkst. Eur, patikslintas pajamų planas įvykdytas 102,3 proc., arba gauta viršplaninių pajamų 628
tūkst. Eur. Palyginus su 2017 m., gauta daugiau pajamų 20,6 proc., arba 4 mln. 850 tūkst. Eur.
Pajamų iš mokesčių gauta 13 mln. 167 tūkst. Eur (sudarė 46 proc. visų biudžeto
pajamų), planas įvykdytas 104,4 proc., arba gauta daugiau 552 tūkst. Eur. Gyventojų pajamų
mokesčio gauta 10 mln. 430 tūkst. Eur, mokesčio planas įvykdytas 102,7 proc., daugiau gauta 276
tūkst. Eur, šio mokesčio įplaukos sudarė 36,7 proc. visų biudžeto pajamų. Palyginus su 2017 m.,
pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio didesnės 13,4 proc., arba 1 mln. 374 tūkst. Eur.
Turto mokesčių gauta 2 mln. 705 tūkst. Eur, iš jų: nekilnojamojo turto mokesčio – 1
mln. 616 tūkst. Eur, žemės mokesčio – 1 mln. 47 tūkst. Eur, paveldimo turto mokesčio – 42 tūkst.
Eur. Taip pat gauta mokesčio už aplinkos teršimą – 32 tūkst. Eur. Visų mokesčių planai įvykdyti,
iš jų: žemės mokesčio – 116,3 proc., nekilnojamojo turto mokesčio – 107,7 proc., paveldimo turto
mokesčio – 138,7 proc., mokesčio už aplinkos teršimą – 104,2 proc. Palyginus su 2017 m.,
nekilnojamojo turto mokesčio gauta daugiau 42,9 proc., arba 485 tūkst. Eur.
Rinkliavų ir kitų pajamų gauta 4 mln. 585 tūkst. Eur, iš jų: vietinių rinkliavų – 2 mln.
566 tūkst. Eur, valstybės rinkliavų – 51 tūkst. Eur, pajamų už prekes ir paslaugas (biudžetinių įstaigų
pajamos) – 1 mln. 27 tūkst. Eur (iš jų: įmokų už išlaikymą įstaigose – 345 tūkst. Eur, už prekes ir
paslaugas – 531 tūkst. Eur, už materialiojo turto nuomą – 151 tūkst. Eur), nuomos mokesčio už
valstybinę žemę – 709 tūkst. Eur, mokesčio už valstybinius gamtos išteklius – 26 tūkst. Eur,
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angliavandenilių išteklių mokesčio – 39 tūkst. Eur, dividendų – 13 tūkst. Eur, palūkanų – 8 tūkst.
Eur, pajamų iš baudų, delspinigių ir kitų netesybų – 75 tūkst. Eur, lėšų už želdinių atstatymą – 57
tūkst. Eur, kitų neišvardintų pajamų – 14 tūkst. Eur. Vietinių rinkliavų planas įvykdytas 101,4 proc.,
surinkta 12,8 proc., arba 292 tūkst. Eur daugiau nei 2017 m. Vietines rinkliavas pagal rūšis sudaro:
už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą – 867 tūkst. Eur, už naudojimąsi nustatytomis miesto
vietomis automobiliams statyti – 487 tūkst. Eur, už naudojimąsi gyvenamųjų vietovių viešąja
infrastruktūra – 703 tūkst. Eur, už leidimus prekiauti miesto viešosiose vietose – 442 tūkst. Eur, už
leidimus įrengti reklamą – 31 tūkst. Eur, už leidimus vykdyti komercinius renginius – 3 tūkst. Eur
bei už leidimus atlikti kasinėjimo darbus – 33 tūkst. Eur.
Valstybinės žemės nuomos mokesčio 2018 m. buvo apskaičiuota 999 tūkst. Eur, iš jų
dėl 4 proc. mokesčio tarifo (maksimalaus) taikymo apleistiems žemės sklypams – 244 tūkst. Eur.
Pagal Tarybos sprendimus 2018 m. suteikta 516 asmenų šio mokesčio lengvatų už 83 tūkst. Eur
(482 fiziniams asmenims pritaikytas 6 arų žemės neapmokestinamasis dydis už 13 tūkst. Eur, 10
juridinių asmenų taikytas „0“ tarifas už 16 tūkst. Eur, 4 juridiniams asmenims sumažintas mokestis
už 29 tūkst. Eur bei 2 atidėtas mokesčio sumokėjimo terminas už 25 tūkst. Eur), tai turėjo įtakos
mokesčio plano vykdymui. Mokesčio nepriemoka nuo metų pradžios iki 2018-10-01 buvo
sumažinta 35 proc., arba 118 tūkst. Eur, tačiau dėl mokesčio apskaičiavimo už 2018 m. padidėjo 77
proc., arba 259 tūkst. Eur ir 2019-01-01 sudaro 596 tūkst. Eur, iš jų dėl 4 proc. mokesčio tarifo
taikymo – 236 tūkst. Eur, kadangi mokesčio mokėtojai, kuriems buvo pritaikytas maksimalus
mokesčio tarifas, mokesčio nemokėjo ir vyks teisminiai ginčai. Administruojant mokestį ir siekiant
sumažinti jo nepriemoką, mokesčio skolininkams buvo išsiųsti 568 priminimai ir 107 suderinimo
aktai, pateikti duomenys Juridinio ir personalo skyriui dėl 367 skolininkų nepriemokos 253 tūkst.
Eur išieškojimo vykdymo teismine tvarka, perduota teisminėms institucijoms 83 skolininkai dėl 55
tūkst. Eur skolos išieškojimo, iš kurių jau išieškota 30 tūkst. Eur.
Materialiojo turto realizavimo pajamų gauta 158 tūkst. Eur, iš jų: už valstybinės žemės
realizavimą – 105 tūkst. Eur, už miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausiančių patalpų
pardavimą – 13 tūkst. Eur.
Lietuvos Respublikos valstybės specialiųjų tikslinių dotacijų miesto savivaldybei 2018 m.
buvo skirta 9 mln. 923 tūkst. Eur, gauta ir panaudota 9 mln. 841 tūkst. Eur, t. y. panaudota 99,2
proc., arba mažiau – 82 tūkst. Eur (nepanaudotos pagal paskirtį dotacijų lėšos 42 tūkst. Eur buvo
grąžintos valstybinėms institucijoms ir įstaigoms, iš kurių buvo gautos). Savivaldybė gavo mažiau
valstybės dotacijų lėšų nei buvo skirta 40 tūkst. Eur vietinės reikšmės kelių remonto darbams
finansuoti. Valstybės dotacijos sudarė 34,6 proc. visų biudžeto pajamų, lyginant su 2017 m., dotacijų
gauta daugiau 41 proc., arba 2 mln. 860 tūkst. Eur.
Minėtos dotacijos panaudotos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms)
funkcijoms atlikti – 717 tūkst. Eur, mokymo reikmėms finansuoti – 3 mln. 568 tūkst. Eur, kitos
tikslinės dotacijos – 1 mln. 500 tūkst. Eur (iš jų: Sanatorinei mokyklai išlaikyti – 103 tūkst. Eur,
„Baltijos“ pagrindinei mokyklai specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams išlaikyti – 30
tūkst. Eur, piliečių nuosavybės teisėms į išlikusį turtą atkurti – 288 tūkst. Eur, mokytojų skaičiaus
optimizavimui – 12 tūkst. Eur, vietinės reikšmės kelių remontui ir priežiūrai – 1 mln. 67 tūkst.
Eur), kitų dotacijų einamiesiems tikslams – 267 tūkst. Eur (iš jų pajūrio juostos tvarkymo darbams
– 255 tūkst. Eur, neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti – 12 tūkst. Eur) bei dotacijos
savivaldybėms turtui įsigyti – 3 mln. 789 tūkst. Eur (iš jų valstybės investicijų programoje
numatytiems projektams finansuoti – miesto baseino statybai – 2 mln. 600 tūkst. Eur, vietinės
reikšmės keliams tiesti ir rekonstruoti – 1 mln. 189 tūkst. Eur).
Valstybės dotacijų iš Europos Sąjungos finansinės paramos fondų lėšų buvo planuota 703
tūkst. Eur, gauta 687 tūkst. Eur, panaudota projektams finansuoti 506 tūkst. Eur, iš jų: socialinio
būsto fondo plėtrai – 57 tūkst. Eur, sakralinio kultūros paveldo objekto pritaikymui turizmo
reikmėms – 15 tūkst. Eur, kompleksinių paslaugų šeimai teikimui – 30 tūkst. Eur, socialinių
paslaugų plėtrai – 7 tūkst. Eur, Šventosios gatvės eismo saugumo priemonėms įgyvendinti – 105
tūkst. Eur, miesto darnaus judumo planui parengti – 11 tūkst. Eur, pajūrio juostos tvarkymo
programai įgyvendinti – 54 tūkst. Eur, projektui „Gintaro kelionė“ – 150 tūkst. Eur, Stasio
Vainiūno meno mokyklos dailės skyriaus erdvių tobulinimui – 28 tūkst. Eur, neformaliojo vaikų
švietimo paslaugų plėtrai – 49 tūkst. Eur.
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Valstybės dotacijų lėšos (kartu su lėšomis iš Europos Sąjungos fondų) iš viso sudarė
10 mln. 528 tūkst. Eur, arba 37 proc. visų biudžeto pajamų.
2018 m. Savivaldybės biudžeto nepanaudotų lėšų likutis sudarė 1 mln. 481 tūkst. Eur,
iš jų: biudžeto lėšų likutis – 824 tūkst. Eur, programų ir kitų tikslinės paskirties lėšų – 294 tūkst.
Eur, biudžetinių įstaigų pajamų – 118 tūkst. Eur ir Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų –
245 tūkst. Eur.
2018 m. Savivaldybė prisiėmė skolinių įsipareigojimų 1 mln. 550 tūkst. Eur (iš jų: pagal
ilgalaikės paskolos sutartį – 650 tūkst. Eur (miesto baseino statybos darbams – 550 tūkst. Eur ir
Šventosios aikštės įrengimui – 100 tūkst. Eur) bei pagal trumpalaikės paskolos sutartį laikinam
pajamų trūkumui padengti – 900 tūkst. Eur), įvykdė įsipareigojimų – 1 mln. 639 tūkst. Eur (iš jų:
grąžino ilgalaikių paskolų kredito įstaigoms – 649 tūkst. Eur ir pagal finansinės nuomos (lizingo)
sutartis – 90 tūkst. Eur bei grąžino Lietuvos Respublikos finansų ministerijai trumpalaikę paskolą –
900 tūkst. Eur), įsiskolinimų likutis 2018-12-31 sudaro 3 mln. 491 tūkst. Eur (iš jų: ilgalaikių
paskolų – 3 mln. 374 tūkst. Eur ir pagal lizingo sutartis – 117 tūkst. Eur).
Savivaldybės biudžeto asignavimai (kartu su 2017 m. biudžeto lėšų likučio ir gautos
paskolos lėšomis) iš viso sudarė 29 mln. 330 tūkst. Eur, kurie buvo panaudoti Savivaldybės 11
veiklos programų finansuoti pagal valstybės funkcijas: švietimui – 9 mln. 269 tūkst. Eur (31,6 proc.
visų asignavimų), poilsiui ir kultūrai – 5 mln. 882 tūkst. Eur (20,1 proc.), ekonomikai – 3 mln. 999
tūkst. Eur (13,6 proc.), būstui, komunaliniam ūkiui ir aplinkos apsaugai – 5 mln. (17 proc.),
sveikatos ir socialinei apsaugai – 2 mln. 718 tūkst. Eur (9,3 proc.), bendroms valstybės paslaugoms,
gynybai ir viešajai tvarkai – 2 mln. 462 tūkst. Eur (8,4 proc.).
Pagrindines Savivaldybės biudžeto išlaidas pagal ekonominę klasifikaciją sudarė: darbo
užmokestis – 8 mln. 714 tūkst. Eur (29,7 proc. visų biudžeto asignavimų), socialinio draudimo
įmokos – 2 mln. 669 tūkst. Eur (9,1 proc.), prekės ir paslaugos – 9 mln. 762 tūkst. Eur (33,3 proc.,
iš jų: miesto tvarkymas – 3 mln. 636 tūkst. Eur, komunalinės paslaugos – 628 tūkst. Eur, turto
einamasis remontas – 1 mln. 530 tūkst. Eur, kitos prekės ir paslaugos – 2 mln. 24 tūkst. Eur, mityba
– 380 tūkst. Eur), socialinės išmokos (pašalpos) – 1 mln. 23 tūkst. Eur (3,5 proc.), materialiojo turto
kūrimas ir įsigijimas (miesto investicinių projektų statybos darbai) – 6 mln. 621 tūkst. Eur (22,6
proc.), kitos išlaidos – 356 tūkst. Eur, turto išlaidos (palūkanos) – 42 tūkst. Eur. Savivaldybės
finansiniai įsipareigojimai – ilgalaikių paskolų grąžinimas – 649 tūkst. Eur buvo vykdomas iš 2017
m. biudžeto nepanaudotų lėšų likučio. Todėl bendros Savivaldybės išlaidos sudarė 29 mln. 979
tūkst. Eur. Savivaldybės biudžetinės įstaigos 2018 m. buvo finansuojamos laiku pagal jų pateiktas
paraiškas. Miesto savivaldybės vienam gyventojui teko biudžeto lėšų apie 1,7 tūkst. Eur.
Biudžeto asignavimai (be panaudotų 2017 m. biudžeto lėšų likučio ir gautos paskolos
lėšų) – 27 mln. 143 tūkst. Eur, asignavimų plano vykdymas sudarė 97,6 proc., arba buvo
nepanaudota biudžeto lėšų – 668 tūkst. Eur (iš jų tikslinės paskirties lėšų likutis – 657 tūkst. Eur).
Taryba 2018 m. nepanaudotus biudžeto asignavimus ketvirtą ketvirtį perskirstė tarp asignavimų
valdytojų jų susidariusiems įsiskolinimams už įsigytas prekes bei gautas paslaugas padengti.
Savivaldybės biudžeto mokėtinų sumų likutis 2018-12-31 sudarė 3 mln. 976 tūkst. Eur,
iš jų finansiniai įsipareigojimai dėl ilgalaikių paskolų grąžinimo – 3 mln. 374 tūkst. Eur, kiti
įsiskolinimai – 601 tūkst. Eur (iš jų: dėl ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo (miesto
baseino statybos darbų vykdymo) – 237 tūkst. Eur, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo – 130 tūkst.
Eur (iš jų dėl želdynų įrengimo prie rekonstruojamo įvažiuojamojo kelio į miestą – 117 tūkst. Eur),
turto įsigijimo finansinės nuomos (lizingo) būdu – 117 tūkst. Eur, socialinių išmokų (pašalpų), kurių
mokėjimo terminas yra kitais metais – 52 tūkst. Eur, apskaičiuoto grąžintino neišmokėto darbo
užmokesčio ir socialinio draudimo dalis valstybės tarnautojams – 49 tūkst. Eur).
Savivaldybė pradelstų įsiskolinimų 2019-01-01 neturi, tačiau įsiskolinimai (be
ilgalaikių paskolų grąžinimo), palyginus su buvusiais metų pradžioje, padidėjo 190 tūkst. Eur, todėl
Lietuvos Respublikos 2018 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių
įstatymo reikalavimai įsiskolinimų sumažinimui dėl pateisinančių priežasčių iš dalies nebuvo
įvykdyti, kadangi biudžetinės įstaigos laiku negavo sąskaitų ir neatsiskaitė už gautas paslaugas,
atliktus statybos darbus. Tačiau Savivaldybės 2019 m. biudžete numatytos lėšos įsiskolinimams
padengti ir pirmą ketvirtį įsiskolinimai bus padengti.
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Savivaldybės biudžeto gautinų sumų likutis 2018-12-31 sudarė 186 tūkst. Eur (juridinių
ir fizinių asmenų įsiskolinimai už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą).
Valstybės pagalbos teikimas. Savivaldybės biudžeto sąskaita 2018 m. suteikta valstybės
pagalba (mokesčių lengvatos) 9 ūkio subjektams – juridiniams asmenims už 70 tūkst. Eur (2017 m.
– 5 asmenims už 51 tūkst. Eur).
III. MIESTO PLĖTRA, ĮVAIZDIS IR PLANAVIMAS
Miesto strateginį planavimą ir plėtrą koordinuoja Ekonominės plėtros skyrius, kuriame
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 fondams bei kitoms projektus įgyvendinančioms institucijoms dėl lėšų
pritraukimo Savivaldybės investiciniams projektams ir ekonominės-socialinės plėtros programoms
(bendradarbiauta su kitais struktūriniais padaliniais), organizuotas ir koordinuotas Savivaldybės
investicinių projektų rengimas ir įgyvendinimas, analizuota turizmo būklė ir rekreaciniai ištekliai
mieste, koordinuotas nemokamos turizmo informacijos teikimas bei kurorto pristatymas
tarptautinėse turizmo mugėse. Su infrastruktūros, socialinės ir ekonominės raidos planavimu,
strateginių plėtros ir veiklos planų rengimu, programų rengimu susiję beveik visi Administracijos
struktūriniai padaliniai.
Įgyvendinant Palangos miesto strateginį plėtros planą iki 2020 m. parengti ir Tarybos
sprendimais patvirtinti Savivaldybės 2018–2020 m. strateginis veiklos planas ir 2018–2020 m.
strateginio veiklos plano metmenys, Administracijos direktoriaus įsakymu – vienuolika 2018 m.
programų, vykdytas jų monitoringas, atskaitomybės procedūros, įvyko Strateginės plėtros tarybos ir
Strateginio planavimo grupės posėdžiai.
2018 m. skyriaus darbuotojai koordinavo ir administravo 18 projektų, iš dalies
finansuojamų ES struktūrinių fondų lėšomis („Gintaro kelionė“, „Kurortų paveldas išmaniai“,
„Pažink Vakarų krantą“, „Socialinio būsto fondo plėtra Palangos miesto savivaldybėje“,
„Kompleksinių paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Palangos miesto savivaldybėje“,
„Socialinių paslaugų plėtra Palangos miesto savivaldybėje“, „Modernių viešųjų paslaugų
vystymas, stiprinant gebėjimus, bendravimą ir bendradarbiavimą tarp vietos savivaldos ir
policijos institucijų Vakarų Lietuvos – Kuržemės regionuose“, „Palangos lopšelio-darželio
„Pasaka“ infrastruktūros modernizavimas“, „Lopšelio-darželio „Žilvinas“ pastato, esančio Sodų g.
63, Palangoje, atnaujinimas (modernizavimas), „Sporto aikštelės – riedučių, riedlenčių ir BMX
dviračių parko – įrengimas“, „Edukacinių erdvių kūrimas Palangos miesto mokykloje“, „Palangos
miesto Stasio Vainiūno meno mokyklos dailės skyriaus edukacinių erdvių tobulinimas“, „Eismo
saugumo priemonių įgyvendinimas Palangos miesto Šventosios g. ruože nuo Žuvėdrų g. iki Miško
tako“, „Elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtra Palangos mieste“, „Baltijos jūros regiono
atsparumo atstatymas“, „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra
Palangos mieste“, „Turizmo informacinės infrastruktūros sukūrimas ir pritaikymas neįgaliųjų
poreikiams Kretingos rajono ir Palangos miesto savivaldybėse“, „Klaipėdos regiono turizmo
infrastruktūros sistemos sukūrimas ir įdiegimas“, „Darnaus judumo plano sprendinių
įgyvendinimas“). Be to, kaip ir 2017 m. pateiktos 23 ataskaitos po projektų užbaigimo (teikiamos 5
metus po projekto įgyvendinimo pabaigos). Pasirašyta „Vasaros koncertų salės Palangoje, Vytauto
g. 43 – daugiafunkcinio kultūros pastato įrengimas ir valdymas“ koncesijos sutartis.
Pateiktos paraiškos investicinių projektų finansavimui gauti („Šventosios kultūros
centro „Eldija“ pastato rekonstrukcija, pritaikant bendruomenės centro veiklai“, „Pirminės asmens
sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Palangos mieste“, „Kurhauzo pastato medinės
dalies atstatymas ir pritaikymas kultūrinei veiklai“, „Bendruomeninių vaikų globos namų plėtra
Palangos miesto savivaldybėje“, „Potvynių rizikos valdymas Palangos mieste“, „Elektromobilių
įkrovimo infrastruktūros plėtra Palangos mieste“).
Dalyvauta 2017 m. pradėtame įgyvendinti Klaipėdos regiono vykdomame projekte
„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.
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Dalyvauta apgyvendinimo įstaigų klasifikavimo komisijos veikloje nuotoliniu būdu
vertinant 110 apgyvendinimo įstaigų visoje Lietuvoje.
Koordinuota BĮ Palangos turizmo informacijos centro veikla. 2018 m. Centre apsilankė
89 047 turistai (2017 m. – 76 967, 2016 m. – 72 044), iš jų 35 275 – lietuviai ir 53 772 turistai iš
užsienio valstybių (Baltarusija (13 347); Rusija (9 240); Latvija (6 825); Vokietija (6 982); Estija
(4 585); Lenkija (3 673); Ukraina (1 469); Norvegija (805); Prancūzija (842); Švedija (606); D.
Britanija (700); Nyderlandai (600); Suomija (378); Italija (435); JAV (295); Izraelis (345); Šveicarija
(287); Čekija (378); Ispanija (263); Airija (417); Austrija (116); Belgija (99); Japonija (67);
Portugalija (78); Slovakija (86); Kinija (67); Australija (34); P. Korėja (11); Turkija (59); P. Amerika
27 ir kt.), įstaigos interneto svetainėje – daugiau kaip 460 tūkstančių naudotojų (2017 m. – 394
tūkst., 2016 m. – daugiau kaip 318 tūkst.); išleisti 7 rūšių informaciniai leidiniai bendru 85 tūkst.
egzempliorių tiražu (2017 m. – atitinkamai 7 ir 41, 2016 m. – atitinkamai 5 ir 85,5); suorganizuoti
kaip ir 2017 m. 6 pažintiniai turai Rusijos, Baltarusijos, Švedijos, Belgijos, Izraelio turų operatorių
ir žurnalistų delegacijoms, 8 verslo misijos (2017 m. – 10, 2016 m. – 4) Lenkijoje, Baltarusijoje,
Ukrainoje, Maskvoje, Kaliningrade bei Latvijoje, dalyvauta 16 (2017 m. – 12, 2016 m. – 10)
tarptautinių turizmo parodų – „MATKA“ Helsinkyje (Suomija); „Reiselivsmessen“, Osle
(Norvegija), „Adventur“, Vilniuje (Lietuva), „Vakantiebeurs“ Utrechte (Olandija), „Balttour“,
Rygoje (Latvija), „Tourest“, Taline (Estija), „Reisen“, Hamburge (Vokietija), „Leisure“, Minske
(Baltarusija), „LATO“, Varšuvoje (Lenkija), „ITB“, Berlyne (Vokietija), „IMTM“, Tel Avive
(Izraelis); „Senior Massen 2018“, Stoholme (Švedija); „Tourbissnes“, Minske (Baltarusija), „TT
Warsaw 2017“, Varšuvoje (Lenkija); „Destination“, Londone (D. Britanija); „Telegraf“, Londone
(D. Britanija).
Vykdant rinkodaros veiklą per 2018 m. išduota 6108 vnt. Palangiškio kortelių, sudarytos
49 bendradarbiavimo sutartys su verslo atstovais dėl nuolaidų suteikimo Palangiškio kortelės
turėtojams (informacija skelbiama www.palanga.lt, www.palangatic.lt, vietinėje spaudoje). Parengta
techninė užduotis Palangos miesto rinkodaros komunikacijos strategijai įsigyti, atlikti derinimo ir
koregavimo darbai ir pasirengta strategiją įgyvendinti 2019–2021 m. Parengta techninė užduotis
naujai www.palanga.lt interneto svetainei sukurti, įsigyta reprezentacinių priemonių su miesto
logotipu (atminimo dovanos, leidiniai, kalendoriai, kalėdiniai atvirukai ir kt.). Palangos kurortas
pristatytas miesto svečiams naudojant prezentaciją „Palangos miesto plėtra“ 15 kartų.
Siekiant pagerinti Savivaldybės įvaizdį socialinėse medijose sukurtame Savivaldybės
socialinio tinklo ,,Facebook“ puslapyje parengti ir paviešinti 563 internetiniai įrašai, sudarant miesto
bendruomenei galimybes visas Savivaldybės ir kurorto veiklos naujienas rasti vienoje vietoje
socialinėje erdvėje. Oficialių puslapio sekėjų skaičius 2356, iš jų 314 – gyvenantys užsienyje, o kas
savaitę peržiūrinčių skelbiamus naujienų įrašus – 28 000. Be to, taikytos priemonės kryptingai
didinti anonsinės renginių platformos https://renginiai.kasvyksta.lt Palangos skilties žinomumą tarp
kurorto kultūrinių įstaigų (erdvių, kontroliuojamų įmonių).
Parengta 14 pranešimų vietinei spaudai, 10 pranešimų interneto svetainei.
Miesto teritorinį planavimą ir urbanistinę plėtrą koordinavo 5–6 Architektūros ir
teritorijų planavimo skyriaus valstybės tarnautojai ir 2 specialistai, dirbantys pagal darbo sutartis.
2018 m. išduoti 102 specialieji architektūros reikalavimai pastato statybai, iš jų 35 – informacinėje
sistemoje „Infostatyba“ (2017 m. – 178, 2016 m. – 242). Teritorijų planavimo komisijoje derinti
78 detalieji ir specialieji planai (2017 m. – 75, 2016 m. – 87). Tarybos 2018-02-15 sprendimu Nr.
T2-25 patvirtintas Savivaldybei svarbus „Teritorijos prie Vytauto g. 112 ir gretimos teritorijos prie
Jūratės gatvės, Palangoje‘‘ detalusis planas. 2018 m. išduotos 75 (2017 m. – 104, 2016 m. – 27)
planavimo sąlygos teritorijų planavimo dokumentams rengti; leista rengti bei išduoti rengimo
reikalavimai 56 žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektams (2017 m. – 63, 2016 m. – 64),
patvirtinti 41 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas (2017 m.- 26, 2016 m. - 15).
Administracijos direktoriaus įsakymais patvirtinti 33 detalieji planai. Savivaldybės interneto
svetainėje paskelbti 33 parengti teritorijų planavimo dokumentai (2017 m. – 32, 2016 m. – 24).
Informacinėje sistemoje „Infostatyba“ peržiūrėta ir išnagrinėta 480 techninių projektų (2017 m.
431, 2016 m. – 58), 21 projektinis pasiūlymas bei 27 ne per elektronines sistemas gauti projektiniai
pasiūlymai, kurie vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatomis
rengiami teritorijoje, kuriai neparengti detalieji planai (gali būti vykdoma statyba, atitinkanti
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savivaldybės lygmens bendrojo plano sprendinius). Peržiūrėta ir suderinta 1401 inžinerinių tinklų
planai ir topografinės nuotraukos (2017 m. – 797, 2016 m. – 246); parengti 131 Administracijos
direktoriaus įsakymai, kuriais suteikti (pakeisti) adresai žemės sklypams, numeriai pastatams,
patalpoms, butams (2017 m. – 139, 2016 m. – 100), peržiūrėti ir išnagrinėti 57 prašymai dėl
reklamos (2017 m. – 66, 2016 m. – 137), 140 prašymų dėl laikinų statinių, prekybos įrenginių
įrengimo (2017 m. – 169, 2016 m. – 207); Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų
registre įregistruotas 71 teritorijų planavimo dokumentas.
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 7 valstybės tarnautojai.
Koordinuojant darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimą Tarybos sprendimu
patvirtinta Savivaldybės užimtumo didinimo 2018 m. programa, organizuotas konkursas užimtumo
didinimo programoje numatytiems darbams atlikti. Atrinktos 3 įmonės, organizavusios laikinuosius
darbus (planuota ir faktiškai įdarbinta 31 bedarbis, vidutinė darbų trukmė 2 mėn.), pagal tikslines
grupes – 9 ilgalaikiai bedarbiai, 15 piniginės socialinės paramos gavėjų, 5 vyresni nei 40 metų
amžiaus, 2 bedarbiai, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji.
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 2018 m. priduotas 1 daugiabutis namas
(Klaipėdos pl. 50A), pagal III ir IV etapo programas – priduoti 3 daugiabučiai namai (J. Janonio g.
45, Saulėtekio takas 22, Saulėtekio takas 24), 2 daugiabučiuose namuose vykdomi projektavimo
darbai (Druskininkų g. 9, Sodų g. 31), 5 daugiabučiuose namuose vyksta darbai (Gintaro g. 44,
Senojo Turgaus g. 11, Saulėtekio takas 11, Sodų g. 22, Sodų g. 33), pagal V etapą – 15 daugiabučių
namų (Druskininkų g. 3, Druskininkų g. 10, Druskininkų g. 11, Druskininkų g. 20, J. Janonio g. 4,
Kastyčio g. 38, Klaipėdos pl. 62, Laukų g. 8, Sodų g. 9, Sodų g. 10, Sodų g. 32, Sodų g. 53, Taikos
g. 16, Vytauto g. 65, Vytauto g. 132) vykdomi projektavimo darbai, dar 2 daugiabučiai namai
(Saulėtekio takas 5, Saulėtekio takas 7) laukia finansavimo, dar 3 daugiabučių namų (Druskininkų
g. 7, Sodų g. 35, Vytauto g. 144) pasirašytos projektavimo sutartys, taip pat dėl 4 daugiabučių namų
(Sodų g. 1, Druskininkų g. 16, Klaipėdos pl. 58, Saulėtekio takas 10) pasirašytos valstybės paramos
sutartys.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018-07-25 įsakymu Nr. D1724
„Dėl
kvietimo
teikti
paraiškas
daugiabučiams
namams
atnaujinti
(modernizuoti)“ Administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė surinko visą reikalingą
informaciją Palangos miesto planuojamų kvartalų energinio efektyvumo didinimo programai
parengti; parengta programa patvirtinta Tarybos sprendimu 2019 m. pradžioje.
2018 m. pagal daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojų prašymus Administracijos
direktoriaus įsakymais buvo paskirtas (pakeistas) 15 gyvenamųjų daugiabučių namų bendrojo
naudojimo objektų administratorius (2017 m. – 9; 2016 m. – 10; 2015 m. – 8; 2014 m. – 21).
Į Asmenų, pretenduojančių teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų
administravimo paslaugas, sąrašą 2018 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto Bendrojo
naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka įtrauktas 1
asmuo (2016 m., 2017 m. prašymų negauta); 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 (2018-05-03 papildomas susitarimas Nr. 64-PS, 2018-12-20 papildomas susitarimas Nr. 155PS). Paslaugos teikiamos pagal Tarybos 2011-09-08 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
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numatytas užduotis. Įgyvendinant visuotinumo principą Savivaldybės teritorijoje veikia konteinerinė
atliekų surinkimo sistema, kuria naudojasi visi miesto gyventojai ir svečiai. 2018 m. iš Palangos
miesto teritorijos buvo surinkta ir tinkamai sutvarkyta 9286,26 tonų mišrių komunalinių atliekų,
1275,86 t didelių gabaritų atliekų, 3023,54 t biologiškai skaidžių atliekų ir 142,02 tonos statybinių
atliekų (2017 m. – atitinkamai 9490,24, 1073,48 ir 695,41; 2016 m. – atitinkamai 9 048,5;
1 342,04; 55,2).
2018 metais buvo tęsiamos projekto „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo
infrastruktūros plėtra Palangos mieste“ veiklos (atlikus viešųjų pirkimo procedūras pasirašyta Prekių,
paslaugų ir rangos pirkimo sutartis , pagal kurią 2018 m. IV ketv. vyko požeminių atliekų surinkimo
aikštelių projektavimo darbai; mieste planuojama rekonstruoti 17 komunalinių atliekų surinkimo
aikštelių įrengiant požeminius atliekų rūšiavimo konteinerius).
Administracijos direktoriaus 2018-03-22 įsakymu Nr. A1-345 paskelbus centrinio
paplūdimio ruože nuo Palangos tilto iki Rąžės upės žiočių ekstremaliąją situaciją dėl ekologinio
poveikio, pažeisto kopagūbrio organizuoti kopagūbrio tvirtinimo darbai. Siekiant stabilizuoti erozinių
procesų paveiktą Baltijos jūros krantą, iš Šventosios valstybinio jūrų uosto teritorijos į centrinių
Palangos paplūdimių ruožą nuo Palangos tilto iki Rąžės upės žiočių buvo pervežta 9 tūkst. kubinių
metrų smėlio sąnašų bei suformuotas 3–4 metrais aukštesnis ir 5–7 metrais platesnis apsauginis
kopagūbris. Taip pat buvo nupinta 500 m žabtvorių, atnaujinta/suremontuota apie 1000 kv. m
lentinių takų, paklota 25 tūkst. kv. metrų šakų klojinių (ekstremalios situacijos likvidavimui iš
Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo skirta 235 tūkst. Eur).
Palangos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis
2018 m. organizuotas Sosnovskio barščių pjovimas Šventosios seniūnijos teritorijoje, surinkta ir
utilizuota 15,7 tona bešeimininkių padangų atliekų, 10 tonų bešeimininkių asbesto turinčių atliekų,
apie 100 kg pavojingų atliekų, iš Palangos miesto bendro naudojimo teritorijų buvo pašalinta 121
vnt. nudžiūvusių ir pavojingų medžių, įsigyti 37 medžių sodinukai, medeliai pasodinti vadovaujantis
Kultūros paskirties pastato (8.10) Birutės al. 34A, Palangoje, lauko statinių rekonstravimo ir
inžinerinių tinklų naujos statybos projekto sprendiniais. Kretingos gatvės aplinka pagal parengtą
valstybinės žemės greta Kretingos gatvės teritorijos apželdinimo projektą papildyta želdiniais
(beveik 450 pušų).
Vykdant Savivaldybės teritorijoje esančių želdynų, želdinių apsaugą ir tvarkymą
2018 m. organizuotas Savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos darbas,
parengti, suderinti ir įstatymų nustatyta tvarka išduoti 152 (2017 m. – 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 979 vnt. medžių, 12 843 vnt. krūmų, 24 975 m2 gyvatvorės, pašalinta 3 200 m2 savaiminių
krūmų.
Organizuota 10 (2017 m. – 9, 2016 m. – 11) Eismo saugumo komisijos posėdžių,
kuriuose pagal gyventojų ir organizacijų prašymus, komisijos narių siūlymus išnagrinėta 125
klausimai, susiję 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 148553 keleivių (2017 m. – 140744, 2016 m. – 134554)
vežimą sumokėta 85 tūkst. Eur (2017 m. – 81,9 ; 2016 m. – 69,7) kompensacijų, 142,2 tūkst. Eur
(2017 m. – 165,2; 2016 m. – 141,5) kompensacijų už vežėjo nuostolius, susidarančius dėl būtinų
keleivinio kelių transporto paslaugų teikimo visuomenei (Tarybos sprendimu visi nustatyti miesto
maršrutai būtini). Įgaliojimai atlikti valstybinę kelių transporto kontrolę suteikti BĮ Palangos miesto
rinkliavų centrui.
Vykdant šilumos tiekimo funkciją suderintas UAB „Palangos šilumos tinklai“ 2018–
2020 metų investicijų planas, suderintos 2016–2017 metų faktinės investicijos.
2018 m. perskaičiuotos UAB „Palangos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos (nepakito, bet sumažėjo vidutiniškai 5 procentais nuo
patvirtintos bazinės kainos). Įgyvendinant UAB „Palangos vandenys“ 2015–2018 m. veiklos planą
įmonė plėtojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą – buvo klojami nauji
vandentiekio tinklai Šaltinio g. ir Elijos g., klojami buitinių nuotekų tinklai, slėginių nuotekų tinklai
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ir įrengiama siurblinė Nemirsetos gyvenamajame kvartale (darbai bus baigti 2019 m. pradžioje).
Savivaldybėje centralizuotas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas gauna atitinkamai 96,3
ir 95,7 procentai gyventojų (tiekiamo geriamojo vandens kokybė 100 proc. atitinka Lietuvos
higienos normos HM24:2003 geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimus); 2018 m.
vartotojų skaičius padidėjo 481 vnt. (2017m. – 771) iki 13231, abonentų skaičius padidėjo 23 vnt.
iki 912 (2017 m. – 39); 2018-12-31 duomenimis, iš viso – 14143 vartotojų ir abonentų (2017 m. –
13639). Bendras vandentiekio tinklų ilgis 2018-12-31 siekė 182,87 km, nuotekų – 199,45 km.
Ataskaitiniais metais buvo likviduota 517 (2017 m. – 493) nuotekų avarijų su užsikimšimais (3
avarijos slėginėse linijose, 1 avarija savitekio tinkluose, 513 užsikimšimų nuotekų tinkluose) ir 32
avarijos vandentiekio tinkluose (2017 m. – 30).
Gerinant poilsio infrastruktūrą vasaros sezono metu išnuomoti 8 (už 4,06 tūkst. Eur per
mėn.) konteinerinio tipo tualetai, organizuotas jų pastatymas bei užtikrinta eksploatacija.
Vykdant vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrą, taisymą, pagal sudarytą rangos sutartį
su UAB „Telšių keliai“ dėl Palangos miesto ir Šventosios seniūnijos gatvių, dviračių takų,
kvartalinių įvažiavimų, kiemų (duobių) asfaltbetonio dangų taisymo darbų sutvarkyta 6 332 m2
asfaltbetonio dangų, suremontuoti 16 lietaus nuotekų šulinių ir šulinėlių (vertė – 119,2 tūkst. Eur).
Iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos lėšų suremontuota Medžiotojų g. atkarpos (nuo L.
Vaineikio g. iki sklypo Plytų g. 40) 1020 m2 šaligatvių (vertė – 50,1 tūkst. Eur); Ganyklų g. atkarpos
(nuo Žvejų g. iki Malūno g.) 2255 m2 šaligatvių (vertė – 111,9 tūkst. Eur); Vanagupės g. dešinės
pusės (nuo Šilo g. iki posūkio į poilsio namus „Rugelis“) 702 m2 šaligatvių (vertė – 43,1 tūkst. Eur);
Sodų g. kairės pusės (nuo Kretingos g. iki Klaipėdos pl.) bei dešinės pusės (nuo Medvalakio iki
Klaipėdos pl.) 4217 m2 šaligatvių (vertė – 171,9 tūkst. Eur); Virbališkės tako (nuo Klaipėdos pl.)
430 m2 šaligatvių (vertė – 14,5 tūkst. Eur); Plytų g. (nuo S. Dariaus ir S. Girėno iki Žemynos g.)
679 m2 šaligatvių (vertė – 41,2 tūkst. Eur); Taikos g. 3223 m2 šaligatvių (vertė – 140,6 tūkst. Eur);
Be to, įrengtos trys iškiliosios pėsčiųjų perėjos Plytų g./Vasario 16-osios g., Ganyklų g./Senojo
Turgaus g. bei Medvalakio g./Pavėsio t. sankryžose (darbų vertė – 37,2 tūkst. Eur).
Iš Savivaldybės biudžete Daugiabučių kiemų infrastruktūros sutvarkymui numatytų
lėšų suremontuoti renovuotų daugiabučių gyvenamųjų namų Sodų g. 26, 28, 30 bei S. Nėries g. 7
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. 2018 m. iš viso parengta
20 Tarybos sprendimų turto valdymo ir naudojimo klausimais (dėl turto perdavimo įstaigoms,
įmonėms ir organizacijoms, dėl sutikimų priimti turtą savivaldybės nuosavybėn, dėl savivaldybės
turto investavimo ir UAB „Palangos vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo, dėl turto nuomos,
pripažinto netinkamu (negalimu ) naudoti turto nurašymo), 14 direktoriaus įsakymų (dėl balsavimo
visuotiniuose savivaldybės kontroliuojamų akcinių bendrovių susirinkimuose, dėl turto nuomos,
dėl metinės inventorizacijos ir turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo ir
kt.). Sudarytos ir suderintos 29 sutartys ir papildomi susitarimai dėl turto nuomos, turto perdavimo
panaudos pagrindais arba sutarčių nutraukimo, dėl turto perdavimo patikėjimo teise, dėl privačių
žemės sklypų dovanojimo savivaldybei, turto pirkimo–pardavimo sutartys. Parengta ir suderinta 40
turto perdavimo ir priėmimo aktų. 5 metams atnaujinta kavinės patalpų Vytauto g. 114, Palangoje,
nuomos sutartis. Parengti ir išsiųsti virš 100 raštų ir atsakymų 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. Atliktas 1 mažos vertės pirkimas dėl automobilių
stovėjimo aikštelės ir jai priskirto valstybinės žemės sklypo, esančių Bangų g. 11A, Palangoje, rinkos
vertės nustatymo. 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).
2018 m. paskelbti 7 Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių turto objektų
(aikštelės Bangų g. 11A su jai priskirtu valstybinės žemės sklypu (skelbta 2 kartus), slėptuvės J.
Biliūno g. 3, 14/100 pastato-kavinės ir 14/100 kiemo statinių J. Janonio g. 1 ir keturių butų, esančių
Kretingos g. 66-5, Vilimiškės kel. 40-2 ir 43-1, Būtingės g. 17-2, Palangoje) vieši elektroniniai
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aukcionai www.evarzytynes.lt sistemoje. Objektai reklamuoti laikraščiuose „Palangos tiltas“ ir
„Vakarinė Palanga“, interneto portaluose www.evarzytynes.lt ir www.lrvalstybe.lt, Savivaldybės
interneto puslapyje (iš viso 7 skelbimai).
VĮ Registrų centrui pateikta 30 prašymų ir Nekilnojamojo turto registre įregistruota
nuosavybė Palangos miesto savivaldybės vardu dėl 46 naujai pastatytų, įsigytų ar atlikus kadastrinius
matavimus registruojamų objektų; patikslinti 1 Savivaldybei priklausančio objekto kadastro
duomenys, įregistruotos 7 valstybinės žemės panaudos sutartys, įregistruotos daiktinės teisės
(patikėjimo teisė) į Savivaldybei perduotą Šventosios jūrų uosto turtą (3 žemės sklypai, 22 pastatai,
2 krantinės) bei atlikti kiti darbai, susiję su turto juridinių faktų ar daiktinių teisių įregistravimu,
išregistravimu ar pakeitimu. Įgyvendinant Šventosios jūrų uosto įstatymą (nauja redakcija nuo 201707-01) Šventosios jūrų uosto veiklai vykdyti įsteigta Savivaldybės įmonė Šventosios jūrų uosto
direkcija.
Savivaldybei nuosavybės teise 2018-01-01 priklausė 113 būstų (iš jų 2 gyvena po du
nuomininkus), kurių bendras plotas 5 062,55 m2. Savivaldybės būsto nuomininkams rinkos kaina
(atlikus viešojo pirkimo procedūras dėl turto vertės nustatymo) parduoti 2 būstai Vytauto g. 98-12
(su bendro naudojimo patalpomis) ir Vasaros g. 9-19 (už 39,5 tūkst. eurų), 2 būstai netinkami
(negalimi) naudoti Kretingos g. 66-5 ir Vilimiškės kelias 40-2 parduoti viešame aukcione (už 12,6
tūkst. eurų). Gautos lėšos bus panaudotos socialinio būsto fondo plėtrai.
Išnagrinėtos 93 asmenų ir šeimų, įrašytų į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą
būstui išsinuomoti, sąrašus (apie prievolę informuoti 97 asmenys) 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“. 6 asmenų (šeimų) gautos pajamos daugiau kaip 25 procentais viršijo
valstybės nustatytus pajamų dydžius, todėl su 4 socialinio būsto nuomininkais nutrauktos socialinio
būsto nuomos sutartys ir Tarybos sprendimu pakeistos nuomos sąlygos (patalpų nuomos mokestį
apskaičiavus nustatyta tvarka rinkos kaina išvengta nuomininkų priverstinio iškeldinimo iš
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų), 2 asmenys (šeimos) išbraukti iš
asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašų. Informuota 15 asmenų ir šeimų
dėl prievolės teisės aktuose nustatyta tvarka deklaruoti gyvenamąją vietą.
Parengta ir įregistruota viešajame registre 6 socialinio būsto nuomos sutartys ir 4
Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutartys, 2 papildomi susitarimai prie Palangos miesto
savivaldybės socialinio būsto nuomos sutarčių, išregistruota 1 socialinio būsto nuomos sutartis. VĮ
Registrų centrui pateikti 6 užsakymai dėl gyvenamųjų patalpų juridinio fakto išregistravimo
(įregistravimo).
61 asmeniui ir šeimai, 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 4 asmenų
šeima, kiti asmenys nepageidavo pasinaudoti siūloma būsto nuomos kompensacija).
Į Savivaldybėje sudaromus asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti,
sąrašus įrašyti 9 nauji asmenys (šeimos), išbraukta iš sąrašų – 15 (iš jų 3 asmenys ir šeimos,
nepateikusios Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka turto (įskaitant gautas pajamas)
deklaracijos už 2017 m., 5 asmenys ir šeimos, kuriems išnuomoti socialiniai būstai, 4 asmenys išvyko
gyventi į kitą Savivaldybę, 1 asmuo mirė); išnuomoti 1 atsilaisvinęs ir nupirkti 5 socialiniai būstai,
iš jų 5 eilėje įrašytiems asmenims ir šeimoms, 1 socialinio būsto nuomininkui dėl netinkamo gyventi
būsto leista keisti nuomojamas patalpas į kitas. Per ataskaitinį laikotarpį buvo atliekami patikrinimai
siekiant įvertinti, kaip naudojami Savivaldybei nuosavybės teise priklausantys (savivaldybės ir
socialiniai) būstai ir surašyta 28 faktinių aplinkybių patikrinimo aktai (po patikrinimų – 1 socialinio
būsto nuomininkei dėl socialinio būsto nuomos sutarties pažeidimų pateiktas ieškinys teismui dėl
iškeldinimo, 1 pagerintos sąlygos, 1 netinkamas gyventi būstas užkonservuotas). Siekiant išplėsti
socialinio būsto fondą pagal 2016-08-16 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“ pratęsus projekto įgyvendinimo terminą iki 201805-31 (likus nepanaudotų ES struktūrinių fondų lėšų likučiui), organizuota ir skelbiamų derybų
būdu nupirkta papildomai 2 socialiniai būstai.
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2018 m. skelbiamų derybų būdu Savivaldybė įsigijo dar 3 socialinius būstus iš
Savivaldybės biudžeto lėšų likučio; nupirkta galimai pasiūlytų būstų rinkos vertės nustatymo
paslauga.
Dėl valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito gavimo žodžiu kreipėsi apie 20
asmenų, tačiau 2018 m. valstybės parama būstui įsigyti (lengvatiniu kreditu) pasinaudojo 8 jaunos
šeimos, nes dėl kitų asmenų AB „Swedbank“, AB SEB bankams, Luminor Bank AB, kuriems
atitinkamai skirti limitai, nepakako klientų mokumo įrodymų (2016 m. pasinaudojo 6 šeimos, 2017
m. – 7 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
2018 m. 6 nuomininkams (1 nuomininkei iki 2018-07-01), 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. 2018-12-31 iš Savivaldybės biudžeto buvo išlaikomos 25 biudžetinės
įstaigos (neįskaitant Administracijos ir Kontrolės ir audito tarnybos). Savivaldybė 2018-12-31 buvo
4 viešųjų įstaigų (Palangos asmens sveikatos priežiūros centro, A. Mončio namų-muziejaus,
„Palangos orkestro“ ir „Palangos investicijų valdymas“, kuri nuo 2018-09-14 iš UAB „Palangos
renginiai“ pertvarkyta į viešąją įstaigą (savininkė (dalininkė), 4 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“ – 100
proc. akcijų, UAB ,,Palangos šilumos tinklai“ – 99,98 proc., UAB ,,Palangos vandenys“ – 99,99
proc., UAB ,,Palangos Klevas“ – 100 proc. bei UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras
(savivaldybei priklauso 0,003 proc. akcijų) akcininkė. 2018 m. parengti 4 Tarybos sprendimai dėl
bendrovių ir įstaigos vadovų ataskaitų ir 5 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 įgyvendinti;
dalyvauta rengiant strateginio veiklos plano programas.
Vykdant statinių naudojimo priežiūrą, atlikti 49 statinių techninės priežiūros
patikrinimai ir surašyti aktai su išvadomis. Parengtas Administracijos direktoriaus įsakymas, kuriuo
patvirtintas Palangos miesto savivaldybės teritorijoje esančių apleistų ir neprižiūrimų, naudojamų
ne pagal paskirtį pastatų ir statinių sąrašas.
Informacinėje sistemoje „Infostatyba“ tikrinti bei registruoti dokumentai ir teisės aktų
nustatyta tvarka išduoti 262 statybą leidžiantys dokumentai, iš viso patikrinti informacinėje
sistemoje užregistruoti 1846 techniniai projektai ir pateiktos atitinkamos išvados.
Dalyvauta 77 pastatytų statinių statybos užbaigimo komisijose (2017 m. – 68) bei 18
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

12
infrastruktūros sutarčių projektai, statytojams prašant teiktos 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 2018 m. iš viso panaudota 1833,7 tūkst. Eur, iš jų: 1353,1 tūkst. Eur Kelių priežiūros ir
plėtros programos lėšų, 375,5 tūkst. Eur – savivaldybės biudžeto lėšų bei 105,1 – ES lėšų. Buvo
tęsiami ir visiškai užbaigti Maironio g. (nuo Jūratės g. iki Vytauto g.) rekonstravimo darbai,
Priešaušrio g. (nuo Pavasario g. iki Žiemos g.) „Rytų“ gyvenamajame kvartale statybos darbai, atlikti
Medžiotojų g. paprastojo remonto darbai, Vasaros g. (nuo Priešaušrio g. iki Kurorto g.) statybos
darbai, Vanagupės g. ruožo nuo Šilo g. iki posūkio link Rugelio paprastojo remonto darbai, Sodų
g. ruožo nuo Sodų g. 4 iki Sodų g. 8 paprastojo remonto statybos darbai, parengtas techninis
projektas „Teritorijos, esančios tarp Vytauto g. 53 ir Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų
bažnyčios ir J. Biliūno g. atkarpos pagal žemės sklypo 2501/0027:193 vakarinę dalį iki šiaurinės
sklypo ribos, remonto techninio projekto keitimas į Skulptūros-meninio akcento, aplinkos ir
pėsčiųjų tako sutvarkymas teritorijoje, esančioje tarp Vytauto g. 53 ir Palangos Švč. Mergelės
Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios ir J. Biliūno g. atkarpos pagal žemės sklypo 2501/0027:193
vakarinę dalį iki šiaurinės sklypo ribos“, gautas statybą leidžiantis dokumentas ir atlikti darbai. Be
to, buvo parengtas techninis projektas ir gautas statybą leidžiantis dokumentas Sermiesčio g. (nuo
Maironio g. iki Vanagupės g.) statybai, Gabijos g. naujai statybai, S. Dariaus ir S. Girėno g. (nuo
Sporto g. iki Klaipėdos plento) statybai, Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2336 Kunigiškiai–
Palanga 4,237 km esančios sankryžos su rajoniniu keliu Nr. 2309 Palanga–Lazdininkai ir Palangos
miesto Ligoninės gatvės rekonstravimo darbų procedūros pirkimams bei parengtas Ligoninės g.
darbo projektas.
2018 m. rengti viešųjų pirkimų dokumentai, administruota ir koordinuota 6 kultūros,
švietimo bei socialinės infrastruktūros atnaujinimo ir plėtros projektai, finansuojamų Valstybės
investicijų programos, ES paramos, valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto bei kt. lėšomis,
įgyvendinimas (Palangos miesto baseino su sveikatingumo centru Kretingos g. 23, Palangoje,
statyba, Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos Maironio g. 8, dailės skyriaus paprastojo remonto
aprašo parengimo ir remonto darbai, mokslo paskirties mokyklos pastato „Baltija“, remonto darbai,
lopšelio-darželio „Žilvinas“ pastato Sodų g. 63, Palangoje, atnaujinimas (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). Šiems projektams įgyvendinti 2018 m. iš viso panaudota daugiau nei
4,8 mln. Eur, įformintos 2 projektų (objektų) statybos užbaigimo procedūros (Vasaros g. (nuo
Priešaušrio g. iki Kurorto g.) Palangoje statybos darbai; Senosios vilos „Anapilis“ Birutės al. 34A,
Palanga, lauko statinių rekonstravimo ir inžinerinių tinklų nauja statyba).
Rinkliavų skyrius, kuriame patvirtintos 3 pareigybės (nuo 2018-04-20 iki 2018-12-31
dirbo 2 valstybės tarnautojai), vykdė leidimų (licencijų) išdavimo įstatymų nustatytais atvejais ir
tvarka funkciją, BĮ Palangos miesto rinkliavų centro, administruojančio 2 vietines rinkliavas (už
naudojimąsi Tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti ir už komunalinių atliekų
surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą) priežiūrą.
Per ataskaitinį laikotarpį parengti 8 Tarybos sprendimų ir 216 Administracijos
direktoriaus įsakymų projektai. Administruojant Tarybos nustatytas vietines rinkliavas išduota 113
leidimų (2017 m. – 125) įrengti išorinę reklamą Savivaldybės teritorijoje (surinkta 31,2 tūkst. eurų
vietinės rinkliavos), 62 leidimai (2017 m. – 60) renginiams organizuoti Savivaldybei priklausančiose
ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose (surinkta 3,2 tūkst. eurų vietinės
rinkliavos), 131 leidimas (2017 m. – 123) kasinėjimo darbams atlikti, teritorijai atitverti ir (ar)
eismui apriboti (surinkta 33,2 tūkst. eurų vietinės rinkliavos), 558 leidimai (2017 m. – 765) prekiauti
ar teikti paslaugas Savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose (surinkta 442,4 tūkst. eurų
vietinės rinkliavos, t. y. 61,2 tūkst. eurų daugiau palyginus su 2017 m.). Vykdytos 5 atrankos dėl
leidimų prekiauti ar teikti paslaugas Tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimo. 2018 m.
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išduotų leidimų prekiauti ar teikti paslaugas Tarybos nustatytose viešosiose vietose skaičius
sumažėjo dėl to, kad pagal Administracijos direktoriaus 2016-01-18 įsakymo Nr. A1-49 „Dėl
prašymų leidimams prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose gauti priėmimo, leidimų, leidimų
dublikatų išdavimo, leidimų galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1.1 punkto (su
vėlesniais pakeitimais) nuostatas leidimas vykdyti prekybą vykstančių miesto švenčių metu
išduodamas miesto šventės organizatoriui, kuris įvertina, ar siūlomų parduoti prekių asortimentas
atitiko šventės formatą, skiria atrinktam fiziniam ar juridiniam asmeniui prekybos vietą pagal
prekybos vietų išdėstymo schemą, surenka iš jų ir sumoka į Savivaldybės biudžetą Tarybos nustatytą
vietinę rinkliavą už leidimą prekiauti, t. y. mažėja administracinė našta – norint vykdyti prekybą
miesto švenčių metu nebereikia kaip pagal ankstesnę tvarką kreiptis tiek į šventės organizatorių, tiek
į Savivaldybę.
Išduotas 151 leidimas (2017 m. – 155) prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose
nuosavybės teise ar nuomos (panaudos) sutarties pagrindu valdomuose (naudojamuose) žemės
sklypuose (vietinė rinkliava už šio leidimo išdavimą nerenkama). 2018 m. surinkta 703,1 tūkst. eurų
vietinės rinkliavos už naudojimąsi Palangos miesto viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra, t. y.
107,1 tūkst. eurų daugiau nei 2017 m. Iš viso 2018 m. surinkta virš 1,2 mln. eurų vietinių rinkliavų.
Be to, išnagrinėta 170 paraiškų dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais
gėrimais ir 18 paraiškų dėl licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimo ir
patikslinimo (surinkta 23,2 tūkst. eurų valstybės rinkliavos, t. y. 3,5 tūkst. eurų mažiau nei 2017
m.). Išnagrinėta ir patenkinta 18 (2017 m. – 17) prašymų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais
taksi, išduoti 6 nauji leidimai, 12 leidimų patikslinta ir surinkta 390 eurų valstybės rinkliavos, taip
pat išnagrinėti ir patenkinti du prašymai vežti keleivius už atlygį lengvaisiais automobiliais (2017 m.
tokios rūšies leidimų nebuvo išduota) ir surinkta 32 eurai valstybės rinkliavos. Išduoti kaip ir 2017
m. 9 leidimai važiuoti Palangos miesto savivaldybės vietinės reikšmės keliais didžiagabarite ir (ar)
sunkiasvore transporto priemone (surinkta 52,27 eurų valstybės rinkliavos, t. y. daugiau kaip 2
kartus daugiau nei 2017 m.). 2018 m. nepateikta prašymų išduoti leidimus verstis didmenine ar
mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais bei suskystintomis naftos dujomis.
Vykdant prekybos ir kitų paslaugų teikimo tvarkos savivaldybių ar jų kontroliuojamų
įmonių administruojamose turgavietėse ir viešose vietose nustatymo funkciją vadovaujantis
Prekybos Palangos miesto savivaldybės kontroliuojamos įmonės administruojamoje turgavietėje
(prekyvietėje) taisyklėse nustatyta tvarka administruotos 2 turgavietės (teikiamų paslaugų tarifų
nustatymas ir kt.).
V. SOCIALINĖ APSAUGA
Socialinės rūpybos skyrius, kuriame 9 valstybės tarnautojai ir 2 darbuotojai, dirbantys
pagal darbo sutartį (pareigybių skaičius padidėjo 2 funkcijoms, nustatytoms Lietuvos Respublikos
šeimos stiprinimo įstatymu bei naujoms funkcijoms po vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarkos
nuo 2018-07-01, vykdyti), 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. Siekiant mažinti administracinę naštą, gyventojai kviečiami
teikti prašymus socialinėms išmokoms gauti per elektroninę socialinės paramos šeimai informacinę
sistemą (2018 m. gauta 1412 prašymų socialinėms išmokoms gauti, pateiktų per interneto svetainę
www.SPIS.lt.).
2018 m. socialinės pašalpos paskirtos 290 mažas pajamas gaunančių šeimų (vienam
gyvenančiam asmeniui), šioms pašalpoms išmokėta 199,5 tūkst. eurų (2017 m. 325 šeimų išmokėta
177,2 tūkst. eurų; kompensuotos išlaidos už būsto šildymą ir suvartotą karštą vandenį 1056 šeimoms
(2017 m. – 1051), už suvartotą geriamą vandenį – 294 asmenims (2017 m. – 358); skirtos ir mokėtos
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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
1,5 tūkst. Eur, 126 asmenims (2017 m. – 97 šeimoms) iš Savivaldybės biudžeto buvo skirtos
vienkartinės pašalpos (iš jų 4 šeimoms, gimus dvynukams, 12 šeimų, gimus trečiam ar vėlesniam
vaikui), išmokėta 22,9 tūkst. eurų (2017 m. – 10,9 tūkst. eurų).
Be to, paskirtos ir išmokėtos 206 (2017 m. – 213) vienkartinės laidojimo pašalpos, gauti
ir išnagrinėti 3 prašymai vienkartinei valstybės finansinei paramai užsienyje mirusių Lietuvos
Respublikos piliečių palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidoms iš dalies apmokėti
(išmokėta beveik 6 tūkst. Eur (2017 m. – 1 atvejis, 1,2 tūkst. Eur), išnagrinėti 354 prašymai
gyventojų, turinčių teisę į vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų
ir atliekų tvarkymą lengvatą (2017 m. – 233), jų dokumentai pateikti BĮ Palangos miesto rinkliavų
centrui lengvatai taikyti bei išnagrinėti 129 gyventojų prašymai (2017 m. – 124) Europos pagalbos
labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramai maisto produktais.
Paskirtos ir mokėtos šalpos išmokos: šalpos pensijos neįgaliajam – 132 gavėjams (2017
m. – 123), šalpos pensija neįgaliajam vaikui iki 18 m. – 90 gavėjų (2017 m. – 79), šalpos pensija
sukakusiam senatvės pensijos amžių – 35 gavėjams (2017 m. – 31), šalpos našlaičių pensijos – 20
gavėjų (2017 m. – 19), šalpos kompensacijos daugiavaikei motinai – 4 gavėjoms (2017 m. – 5),
šalpos kompensacija už vaikų invalidų ar I ir II gr. invalidų nuo vaikystės slaugą – 2 gavėjams (2017
m. – 2), slaugos išlaidų tikslinė kompensacija – 357 gavėjams (2017 m. – 338), priežiūros (pagalbos)
išlaidų tikslinė kompensacija – 446 gavėjams (2017 m. – 437), transporto išlaidų kompensacija –
32 gavėjams (2017 m. – 37). Šalpos išmokoms mokėti 2018 m. panaudota 1575,5 tūkst. eurų (2017
m. – 1480,9 tūkst. Eur).
2018 m. išmokoms vaikams išmokėta 1080,5 tūkst. eurų (2017 m. – 255,5 tūkst. eurų).
Skirtos ir mokėtos išmokos vaikams: išmoka vaikui 1870 šeimų (2017 m. – 252), vienkartinė išmoka
nėščiai moteriai – 13 gavėjų (2017 m. – 11), 145 vienkartinės išmokos gimus vaikui – (2017 m. –
133), globos (rūpybos) išmoka – 48 gavėjams (2017 m. – 42) ir globos (rūpybos) tikslinis priedas –
35 gavėjams (2017 m. – 25). Vykdant socialinių išmokų koordinavimą pagal EEB Reglamentą Nr.
1408/71, parengtos ir pateiktos 133 struktūrizuotos formos (2017 m. – 84) apie Lietuvos
Respublikos piliečių savivaldybės gyventojų, gyvenančių ir dirbančių kitose ES šalyse, teisę gauti
arba gautas socialines išmokas šeimai Lietuvoje.
2018 m. gauti 4 daugiavaikių motinų prašymai ir 1 daugiavaikio tėvo prašymas antrojo
laipsnio valstybinei pensijai skirti (vienas atvejis neatitiko nustatytų reikalavimų, 4 motinoms skirta
pagal skyriaus parengtas ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai išsiųstas bylas).
Teikiant socialinę paramą mokiniams 2018 m. nemokamas maitinimas paskirtas 152
mokiniams (2017 m. – 157), iš jų 13 – besimokančių pagal priešmokyklinio ugdymo programą, 139
– besimokantiems pagal bendrojo lavinimo programas (2017 m. – atitinkamai 11 ir 146). Parama
mokinio reikmenims įsigyti skirta 111 mokinių (2017 m. – 93 mokiniams). 2018 m. socialinei
paramai mokiniams panaudota 32,9 tūkst. eurų (2017 m. – 30,6 tūkst. Eur).
Vykdant daugiabučių namų atnaujinimą (renovaciją), 2018 m. skyrius nustatė 265 butų
savininkų teisę į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanų
kompensavimą (2017 m. – 179), vykdė priskaičiuotų kompensacijų kontrolę (paramai panaudota
152,0 tūkst. eurų).
Vykdant socialinių paslaugų teikimo administravimą Savivaldybės Tarybos sprendimu
patvirtintas 2018 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.
Socialinių paslaugų skyrimo komisija 2018 m. organizavo 55 posėdžius, priėmė 241
sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo ar nutraukimo. 2018-12-31 eilėje ilgalaikei socialinei
globai gauti buvo įrašyti 22 asmenys į BĮ Palangos miesto globos namus – 12, į kito pavaldumo –
10. 2018 m. su kito pavaldumo socialinės globos įstaigomis parengta ir pasirašyta 10 naujų sutarčių
dėl paslaugų Savivaldybės gyventojams teikimo, 42 susitarimai keisti asmenų, gaunančių socialinės
globos paslaugas, sutartis, pasikeitus asmens (šeimos) pajamoms ar turtui.
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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. 2018 m. įstaigoje apgyvendinta 11 Savivaldybės gyventojų, kito pavaldumo įstaigose
– 10 asmenų. 2018 m. Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuota 6 suaugusių asmenų socialinė globa
ne savivaldybės įstaigose (2017 m. – 6), valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos asmenų
su sunkia negalia lėšomis – socialinė globa 84 asmenims (2017 m. – 91).
BĮ Palangos miesto socialinių paslaugų centras 2018 m. teikė pagalbos į namus paslaugas
49 asmenims (2017 m. – 43), socialinę priežiūrą – 43 šeimoms, patiriančioms socialinę riziką (2017
m. – 43), dienos globą įstaigoje – 12 asmenų (2017 m. – 11), dienos globą asmens namuose – 29
asmenims (2017 m. – 23), intensyvią krizių įveikimo pagalbą – 11 asmenų (2017 m. – 14), laikino
apnakvindinimo – 2 asmenims, trumpalaikę socialinę globą – 17 asmenų (2017 m. – 11), specialiojo
transporto paslaugą – 35 asmenims (2017 m. – 23), aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis –
177 asmenims (2017 m. – 217), techninės pagalbos priemonių nuomos – 14 asmenų (2017 m. –
12). 2018-07-01 įsigaliojus naujos redakcijos Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos įstatymui,
pradėtas vykdyti atvejo vadybos procesas – pradėti pervertinti šeimų, auginančių nepilnamečius
vaikus, patiriančių socialinę riziką, pagalbos poreikiai. Socialinių paslaugų skyrimo komisija,
atsižvelgdama į atvejo vadybininko pasiūlymus dėl paslaugų šioms šeimoms skyrimo, nutraukimo
ar pratęsimo, priėmė 25 sprendimus: 10 šeimų buvo nutrauktos socialinės priežiūros paslaugos, 13
– nuspręsta tęsti socialines paslaugas, 2 šeimoms – pagalbos paslaugos paskirtos naujai.
Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ vaikų socialinės globos skyriuje socialinė globa
(rūpyba) teikta 5 vaikams, likusiems be tėvų globos. Vykdant vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarką,
nuo 2018 -07-01 Savivaldybei priskirtos funkcijos: dalyvauti vykdant vaiko teisių apsaugą, užtikrinti
prevencinės pagalbos vaikui ir šeimai organizavimą, socialinių, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų
bei kitų įstaigų teikiamų paslaugų koordinavimą ir darbą su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis.
Globos centro ir atvejo vadybos funkcijų vykdymas perduotas BĮ Palangos miesto socialinių
paslaugų centrui, dalies savivaldybei priskirtų funkcijų vaiko teisių apsaugos administravimo srityje
vykdymas priskirtas Administracijos Socialinės rūpybos skyriui. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir
įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniam skyriui po 2018-0701 Palangos miesto gyventojų 2 vaikams (paliktiems gimdymo namuose) nustačius II grėsmės lygį,
buvo nustatyta laikina globa institucijoje – BĮ Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ Vaikų globos
skyriuje (vėliau globėjais buvo surasti fiziniai asmenys).
Nustatant laikiną globą (rūpyba) tėvų prašymu 2 atvejais buvo surašyti buities ir
gyvenimo sąlygų tyrimo aktai, laikina globa (rūpyba) tėvų prašymu (tėvų išvykimo iš Lietuvos
Respublikos laikotarpiu) nustatyta 3 vaikams, laikina globa (rūpyba) tėvų prašymu, tėvams grįžus,
nutraukta 4 vaikams. Priimtas ir išnagrinėtas 1 asmens prašymas dėl leidimo priimti į šeimą laikinai
svečiuotis institucijoje globojamą vaiką. Gautos ir atsakytos 72 užklausos iš kitų savivaldybių dėl
globėjų (rūpintojų) paieškos be tėvų globos jų teritorijoje likusiems vaikams.
Siekiant gerinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, socialinių paslaugų, teikiamų
vaikams ar šeimoms, patiriančioms socialinę riziką, efektyvumą, skyriuje organizuotas suinteresuotų
institucijų atstovų pasitarimas dėl pagalbos vaikams ir šeimoms organizavimo savivaldybėje.
Įgyvendinant teisės aktus, reglamentuojančius specialiųjų poreikių lygio nustatymą bei
tenkinimą, 2018 m. vertintas ir nustatytas specialiųjų poreikių lygis 129 pensinio amžiaus asmenims
(2017 m. – 130), išduotas 131 šalpos pensininko ar neįgaliojo pažymėjimas (2017 m. – 149).
Nustatant globą (rūpybą) suaugusiam asmeniui surašyti 9 gyvenimo sąlygų tyrimo aktai
(2017 m. – 7), parengta 11 išvadų (2017 m. – 10), dėl suaugusių asmenų neveiksnumo ir globos
(rūpybos) nustatymo dalyvauta teismo posėdžiuose. Socialinės rūpybos skyriaus atstovas dalyvavo
teismo posėdžiuose suaugusiems asmenims nustatant globą ar rūpybą: 2018 m. 7 asmenims
nustatyta rūpyba ir paskirtas rūpintojas, 21 asmeniui teisme peržiūrėti sprendimai, kuriais asmenims
buvo nustatytas neveiksnumas, įvertinant ir nustatant sritis, kuriose asmenys pripažintini
neveiksniais.
Savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija, vykdydama jai
priskirtas funkcijas, 2018 m. peržiūrėjo 4 asmenų, pripažintų neveiksniais tam tikrose srityse, būklę
ir priėmė sprendimus dėl šių asmenų neveiksnumo.
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Organizuotas Socialinių projektų atrankos konkursas (iš Savivaldybės biudžeto
finansuoti 4 socialiniai projektai 5,7 tūkst. Eur), atrinkti ir finansuoti 2 socialinės reabilitacijos
paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai (vykdytojai – Palangos sutrikusios psichikos
žmonių globos bendrija ir Palangos neįgaliųjų draugija, 24,5 tūkst. Eur iš valstybės biudžeto ir 4.3
tūkst. Eur iš Savivaldybės biudžeto), įgyvendinti vietos bendruomenių 8 projektai (11, 5 tūkst. Eur
iš valstybės biudžeto) 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“, Lietuvos pensininkų
sąjungos Palangos pensininkų bendrija „Bočiai“, Palangos gyvūnų globos draugija, Verslo ir
lyderystės akademija „In corpore“).
Tęsiamas nuo 2017-09-04 Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo
projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Palangos miesto
savivaldybėje“ įgyvendinimas (projekto vertė – 161, 5 tūkst. Eur) (2018 m. teikiamomis
paslaugomis pasinaudojo 392 asmenys, panaudota 43, 8 tūkst. Eur projekto įgyvendinimui skirtų
lėšų).
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 2018 m. pirmines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikė 3 įstaigos –
VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centras (toliau – Palangos ASPC), IĮ S. Kulikauskienės
bendrosios pagalbos gydytojo centras (toliau – BPGC), K. Preibio gamybinė įmonė „Ave Medica
klinika“ (toliau – „Ave Medica klinika“) ir 5 odontologijos įstaigos. 2018-12-31 buvo prisirašę:
Palangos ASPC – 8 076 (2017 m. – 8 012), BPGC – 9 084 (2017 m. – 9 753), „Ave Medica klinika“
– 146 pacientai. 2018 m. bendras pacientų apsilankymų skaičius asmens sveikatos priežiūros
įstaigose: Palangos ASPC – 65 142 (2017 m. – 54 877), BPGC – 65 297 (2017 m. – 65 297).
Organizuotos, koordinuotos ir įvykdytos tikslinės visuomenės programos
(Tuberkuliozės – 6 tūkst. Eur, 54 tyrimai suaugusiems (gauti tyrimų neigiami rezultatai); 119 vaikų
tuberkuliozės profilaktiniai tikrinimai pagal vaikų amžiaus grupes (3 vaikams nustatytas teigiamas
tuberkulino mėginys), 2018 m. naujų susirgimų atvejų tuberkulioze nenustatyta); gyventojų lėtinių
neinfekcinių ligų ir potrauminių padarinių bei vaikų judėjimo aparato stiprinimo ir korekcijos – 26
tūkst. Eur, 3 609 fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacijos, fizioterapijos,
kineziterapijos ir masažo paslaugos 1 805 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 89,1 tūkst. Eur. 2018 m. slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos
suteiktos 439 asmenims (2017 m. – 238, 2016 m. – 232), iš jų 8 – iš Savivaldybės biudžeto lėšų
(2017 m. – 12, 2016 m. – 13); lovadienių skaičius – 25 446 (2017 m. – 24 400, 2016 m. – 12 456).
Užtikrintas pediatrinės pagalbos teikimas pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų nedarbo ir
vasaros sezono metu, suteikta 417 paslaugų vaikams (2017 m. – 399). Savivaldybėje užtikrintas
antrinio lygio ambulatorinių chirurgijos paslaugų teikimas visą parą, VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės
Palangos departamente Klaipėdos pl. 76 suteiktos 3 529 (1 718 vasaros metu) (2017 m. – 2 225)
paslaugos.
Greitosios medicinos pagalbos paslaugas Savivaldybėje teikė VšĮ Klaipėdos greitosios
medicinos pagalbos stotis, kuri gavo 5 923 (2017 m. – 6 346, 2016 m. – 6 457) iškvietimus, iš jų
480 – nepagrįstų.
Nemokamo dantų protezavimo programa kompensuojama Privalomojo sveikatos
draudimo fondo biudžeto ir remiama Savivaldybės biudžeto lėšomis (iš Savivaldybės biudžeto buvo
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skirta 3,0 tūkst. Eur). 2018 m. nemokamos dantų protezavimo paslaugos, finansuojamos iš
Savivaldybės biudžeto lėšų, buvo suteiktos 7 asmenims (2017 m. – 15, 2016 m. – 15).
2018 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 6 konkurso būdu atrinkti sveikatos projektai (2017 m. – 9, 2016
m. – 12): „Judesys. Sveikata“, „Žmonės sportuoja“, „Pasirūpink ir savo sveikata. Cure te ipsum“,
„Žmonių, sergančių Dž. Parkinsono liga, sveikatos ir gyvenimo kokybės gerinimas“, „Diabeto
komplikacijų prevencija ir kontrolės mokymas“, „Aš galiu“ (beveik 5,4 tūkst. Eur; dalyvavo
projektuose – 1 853 (2017 m. – 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; įsigytos
ir Tarybos sprendimais perduotos Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Palangos
priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai naudoti žmogaus sveikatai pavojingų cheminių incidentų
likvidavimui reikalingos priemonės; nupirkta pripučiama valtis su varikliu, BĮ Palangos miesto
savivaldybės visuomenės sveikatos biuras įgyvendino 2 visuomenės sveikatos projektus (Psichikos
sveikatos stiprinimas ir sveikatos žinių ugdymas – 4,1 tūkst. Eur, 1 061 dalyvis; „Sveikatos paslaptis
– fizinis aktyvumas kiekvieną dieną“ – 2,9 tūkst. Eur, 1 790 dalyvių).
Visuomenės sveikatos, vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimo paslaugas mieste teikė BĮ
Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, kurio pagrindinis tikslas rūpintis
Palangos miesto savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti savivaldybės visuomenės sveikatos
priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę, ugdyti
sveikos gyvensenos įpročius, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas
(išlaikomas iš valstybės ir Savivaldybės biudžetų asignavimų). Bendras vykdytų visuomenės
sveikatos stiprinimo veiklų skaičius – 5 434 (2017 m. – 2 485); vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimą
Savivaldybės ugdymo įstaigose organizavo ir koordinavo 7 įstaigos specialistai (suteikta 114 pirmos
pagalbos ar gydytojų rekomendacijų mokiniams, teiktos 449 individualios konsultavimo paslaugos
ugdymo įstaigų bendruomenėms, iš jų: 69 – mokiniams, 112 – tėvams, 268 – ugdymo įstaigų
darbuotojams, organizuoti 556 sveikatinimo renginiai (2017 m. – 109), kuriuose dalyvavo 13 906
dalyviai (2017 m. – 2 400). Parengtos ir Tarybos sprendimais patvirtintos: Savivaldybės visuomenės
sveikatos stebėsenos 2016 m. ir Savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų
įgyvendinimo 2017 m. ataskaitos, mokamų paslaugų kainos. Įstaiga įgyvendina iš ES struktūrinių
fondų lėšų projektą „Sveikatos ugdymo priemonės tikslinių grupių asmenims Palangos miesto
savivaldybėje“.
2018 m. organizuoti ir įvykę po 2: Palangos ASPC stebėtojų tarybos (įstaigos veiklos
klausimais), Sveikatos projektų atrankos komisijos ir 3 – Savivaldybės bendruomenės sveikatos
tarybos posėdžiai; atnaujintas Savivaldybės užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės
organizacinių priemonių planas, Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta Palangos miesto
savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2018–2020 metų programa, organizuotas kasmetinis
renginys, skirtas medicinos darbuotojų dienai.
VII. VIEŠOJI TVARKA IR NUSIKALSTAMUMO PREVENCIJA
Viešosios tvarkos skyrius, kuriame 2018 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 nusikalstamumo prevencijos
priemones, Sanitarijos inspekcijai priskirtas funkcijas.
2018 m., kaip ir ankstesniais metais, nustatyti ekvivalentiniai triukšmo lygiai 20 taškų
2018 m. birželio–rugpjūčio mėnesiais patvirtintose monitoringo vietose bei atlikti po 40 garso slėgio
lygio matavimų ir 20 matavimų nakties metu kas mėnesį; maudymosi sezono metu paimti ir ištirti
96 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 ir sezono metu atlikta 40 mikrobiologinių-parazitologinių
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paplūdimių smėlio tyrimų; taikytos prevencinės priemonės (Palangos miesto gyvūnų savininkai
supažindinti su Gyvūnų laikymo taisyklėmis, taisyklių atmintinės, informaciniai lankstinukai
iškabinti daugiabučių namų bendro naudojimo patalpų informacinėse lentose). Išnagrinėti 7 UAB
„Palangos vandenys“ vandens apskaitos prietaiso ir (arba) nuotekų/vandentiekio pasijungimo
apžiūros aktai, fiziniams ir juridiniams asmenims pritaikytos administracinio poveikio priemonės;
atsakingiems už kavinių veiklą asmenims įspėjimai, kuriuose nurodyta apie gresiančią
administracinę atsakomybę už teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, pažeidimus; žemės
sklypų savininkams išsiųsti raštai su raginimu tinkamai prižiūrėti ir laiku nušienauti žemės sklypus;
išorinės reklamos turėtojams Palangoje išdalinti 54 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 50 patikrinimų, kurių metu nustatyti pažeidimai, surašyti
administracinių nusižengimų protokolai; bendradarbiauta su UAB „Palangos vandenys“, UAB
„Palangos komunalinis ūkis“, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos, Valstybinės
darbo inspekcijos pareigūnais bei seniūnaičiais.
2018 m. už administracinius nusižengimus surašyti 2308 (2017 m. – 2681) AN
protokolai, iš jų 1646 – už Kelių eismo taisyklių reikalavimų nesilaikymą, 465 – už automobilių
parkavimą, 57 – už miesto tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimą, 79 – už prekybą ir paslaugų
teikimą, 25 – už išorinės reklamos įrengimo taisyklių nesilaikymą, 9 – už triukšmo prevencijos
viešosiose vietose taisyklių nesilaikymą, 7 – už keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais-taksi
taisyklių pažeidimus, 20 – 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 8 (2017 m. – 6) neeksploatuojami automobiliai, nuolat kontroliuotos mieste
vykdomos statybos, siekiant, kad nebūtų teršiamos gatvės, tinkamai būtų sandėliuojamos statybinės
atliekos bei saugiai aptvertos statybų aikštelės.
2018 m. 10 kartų atstovauta Savivaldybės interesams teisme (2017 m. – 15).
Siekiant sumažinti apleistų pastatų, statinių, neprižiūrimų žemės sklypų skaičių mieste,
atlikta virš 30 patikrinimų, už miesto tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimus surašyti 57 AN
protokolai. Apleistų, neprižiūrėtų pastatų savininkai buvo priversti sutvarkyti jiems priklausančius
pastatus bei žemės sklypus.
Vykdant laikinų statinių – kioskų pastatymo kontrolę per 2018 m. nukeldinta 12
nelegalių kioskų (2017 m. – 22; 2016 m. – 22; 2015 m. – 15; 2014 m. – 20; 2013 m. – 32). 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, skyriaus
darbuotojams nupirktos techninės darbo priemonės (5 elektriniai dviračiai, 3 triračiai, 8 racijos, 8
mobilaus ryšio aparatai).
VIII. ŠVIETIMAS IR SPORTAS
Švietimo ir su juo susijusių funkcijų įgyvendinimą koordinavo Švietimo skyrius,
kuriame 2018 m. dirbo 4 valstybės tarnautojai ir 1 darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį,
tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybė buvo laisva. Vykdytas švietimo
administravimas 16 Tarybai pavaldžių mokyklų (viena iš jų švietimo pagalbos tarnyba),
administruotos specialiosios dotacijos mokymo lėšos, organizuotas neatlygintinas pavėžėjimas į
mokyklas, neformaliojo vaikų švietimo 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.
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Bendrasis ugdymas. 2018-09-01 duomenimis, bendrojo ugdymo mokyklose mokėsi
1785 mokiniai (2017-09-01 buvo 1747 mokiniai), švietimo įstaigose 2018–2019 m. m. dirbo 363
pedagoginiai darbuotojai (2017–2018 m. m. 348 pedagoginiai darbuotojai). 2017–2018 m. m.
pagrindinį išsilavinimą įgijo 111 mokinių (2016–2017 m. m. – 138), 2017–2018 m. m. vidurinį
išsilavinimą įgijo 125 mokiniai (2016–2017 m. m. – 145; 2015–2016 m. m. atitinkamai – 152;
2014–2015 m. m. atitinkamai – 141), paliktų kartoti kursą dešimtųjų klasių mokinių nebuvo.
Gerinant mokymo kokybę reikėtų rekonstruoti BĮ Palangos senosios gimnazijos pastatą ir mokyklų
aikštynus.
Ikimokyklinis ugdymas. 2018-09-01 duomenimis, ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankė
618 vaikų (2017 m. – 619; 2016 m. – 633; 2015 m. – 632; 2014 m. – 653; 2013 m. – 643; 2012 m.
– 768), 164 – priešmokyklinio ugdymo grupes (2017 m. – 175; 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 2017–2018 m. m. veikė 51 grupė, iš jų 13 – lopšelio, 29 – darželio,
9 – priešmokyklinio ugdymo (2016–2017 m. m. veikė 51 grupė, iš jų 13 – lopšelio, 28 – darželio,
10 – priešmokyklinio ugdymo), lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ veikė 1 vaikų socialinės globos
grupė. Jau penkeri 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 bei
atnaujinti elektros instaliaciją.
Neformalusis ugdymas. 2018-10-01 duomenimis, neformaliojo vaikų švietimo įstaigas
lankė 1049 vaikai (2017 m. – 974; 2016 m. – 945; 2015 m. – 883; 2014 m. – 877; 2013 m. – 904;
2012 m. – 938), t. y. 54,7 % iš bendro mokinių skaičiaus. Daugiau nei pusė bendrojo ugdymo
mokyklų mokinių lanko nors vieną neformaliojo ugdymo būrelį.
2018 m. Savivaldybės mokiniai galėjo rinktis naujas neformaliojo ugdymo programas,
finansuojamas iš valstybės biudžeto (12 teikėjų, 2 programas vykdė BĮ Palangos sporto centras).
Programose dalyvavo 561 miesto mokinys (2017 m. – 432; 2016 m. – 523 mokiniai). Teikėjai vykdė
programas – sportiniams gebėjimams ugdyti (sambo, karatė, teniso, futbolo, jojimo, plaukimo,
judriųjų žaidimų, krepšinio), pilietiniam ugdymui (Palangos jaunųjų šaulių ir skautų ugdymo
programos), techninės krypties (robotikos ir informacinių technologijų programos). Skirta iš ES
savivaldybei lėšų – 56, 5 tūkst. Eur.
Švietimo pagalbos teikimas. 2018 m. švietimo įstaigose (ikimokyklinio ugdymo ir
bendrojo ugdymo) buvo ugdomi 374 mokiniai, turintys kalbos ir komunikacijos sutrikimų (2017
m. – 404; 2016 m. – 353; 2015 m. – 366; 2014 m. – 354; 2013 m. – 325), kuriems teikiama
specialistų pagalba, ir iš jų 144 vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių (2017 m. – 126; 2016
m. – 118; 2015 m. – 106; 2014 m. – 114). Pagalbą mokiniams, jų tėvams teikė bendrojo ugdymo
mokyklų ir BĮ Palangos švietimo pagalbos tarnybos specialistai. Pastebima specialiųjų poreikių
turinčių mokinių skaičiaus augimo tendencija. 2018 m. ES projekto lėšomis BĮ Palangos švietimo
pagalbos tarnyboje dirbo 2 psichologai, kurie teikė pagalbą ikimokyklinio ugdymo įstaigas
lankantiems vaikams ir jų tėvams bei įstaigose dirbantiems pedagogams.
Brandos egzaminai ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas. Savivaldybėje
2018 m. valstybinius brandos egzaminus laikė 125 abiturientai (2017 m. – 112; 2016 m. – 145;
2015 m. – 145; 2014 m. – 163; 2013 m. – 178). Laikyti pasirinkta 11 dalykų (2017 m. – 10; 2016
m. – 11) egzaminai: lietuvių kalbos ir literatūros – 108, matematikos – 108, biologijos – 37, istorijos
– 31, fizikos – 12, chemijos – 2, informacinių technologijų – 13, užsienio (anglų) kalbos – 124,
užsienio (rusų) kalbos – 2, geografijos – 19 bei mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą
laikė 16. Daugiausia kandidatų rinkosi lietuvių gimtosios kalbos, matematikos bei anglų kalbos
valstybinius brandos egzaminus. 100 proc. išlaikyti užsienio kalbų – anglų k., rusų k., biologijos,
istorijos, chemijos, geografijos ir IKT valstybiniai brandos egzaminai; neišlaikė lietuvių kalbos ir
literatūros egzamino 11 (10,2 proc. mokinių) (2017 m. – 4 (4,6 proc.)), fizikos 1 (8,3 proc.) (2017
m. – 2 (4,6 proc.)), matematikos – 16 (14,8 proc.) (2017 m. – 4 (4,8 proc.)) mokinių. 100 balų iš
valstybinių egzaminų gavo 16 (12,8 proc.) abiturientų (2017 – 17; 2016 m. – 9). 2018 m. brandos
darbus iš lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir informacinių technologijų pasirinktinai rašė
4 mokiniai.
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Olimpiadų ir konkursų rezultatai. 2017–2018 mokslo metais Savivaldybėje
suorganizuota 20 olimpiadų ir konkursų antrieji turai, taip pat koordinuotas mokinių dalyvavimas
šalies turuose. Respublikiniame vaikų „Dainų dainelės“ konkurse 2 vaikai tapo laureatais,
respublikiniame prancūzų kalbos konkurse 1 mokinys užėmė II vietą, Jaunųjų filologų konkurso
finaliniame etape 4 mokiniai tapo II vietų nugalėtojais ir 1 mokinys III vietos nugalėtoju, ES jaunųjų
mokslininkų konkurso nacionaliniame etape 2 mokiniai laimėjo II vietas, 1 mokinys dalyvavo
respublikinio konkurso „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę“ finaliniame ture, teisinių žinių
konkurse „Temidė“ mokinių komanda užėmė II vietą šalyje.
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“, sveikos gyvensenos
„Sveikuolių sveikuoliai“ ir kituose konkursuose.
2018 m. moksleivių kolektyvai dalyvavo Lietuvos šimtmečio dainų šventėje „Vardan
tos“ ir Vakarų krašto dainų šventėje. Palangoje suorganizuotas Žemaitijos ir Klaipėdos krašto
tautinės muzikos festivalis „Trimitatis“.
Visų Palangos švietimo įstaigų vaikai dalyvavo Palangos miesto savivaldybės
administracijos Švietimo skyriaus inicijuotame projekte „Prie istorijos prisilietus“, kuris buvo skirtas
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui paminėti (sukurtas mokinių darbų filmas,
suorganizuotas renginys miesto bendruomenei, miesto viešojoje erdvėje pastatytas atminimo
suoliukas).
Mokinių lankomumo rodikliai. Vienas bendrojo ugdymo mokyklų mokinys per 2017–
2018 m. m. vidutiniškai praleido 73,6 pamokos (2016–2017 m. m. – 67,6; 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 – 10,3 pamokos (2016–2017 m. m. – 11,8; 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 pasikeitė neženkliai, nepateisintų
pamokų skaičius išlieka vis dar didelis.
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nuostatas
Savivaldybėje sudaryta Vaiko gerovės komisija, kuri 2018 m. posėdžiavo 2 kartus (2017 m. – 4;
2016 m. – 6; 2015 m. – 4). Įstatymas davė pagrindą sukurti vieningą sistemą darbui su elgesio
problemų turinčiais vaikais, teikti jiems socialinę pedagoginę, psichologinę ir kitokią pagalbą. 2018
m. ir 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).
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 2018 m. Kretingos kryptimi buvo pavežami 29 mokiniai
(2017 m. – 30; 2016 m. – 40; 2015 m. – 55; 2014 – 46; 2013 m. – 56); Klaipėdos kryptimi – 37
mokiniai (2017 m. – 46; 2016 m. – 49; 2015 m. – 44; 2014 m. – 61; 2013 m. – 74); į SB
„Medvalakis“ – 27 mokiniai (2017 m. – 26; 2016 m. – 25; 2015 m. – 24; 2014 m. – 25; 2013 m. –
31). Geltonaisiais autobusiukais pavežami Šventosios pagrindinės mokyklos 38 mokiniai iš Būtingės
ir aplinkinių kaimelių (2017 m. – 36; 2016 m. – 38; 2015 m. – 36) bei „Baltijos“ pagrindinės
mokyklos 23 specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai (2017 m. – 17; 2016 m. – 19; 2015 m. – 20).
2018 m. BĮ Palangos Šventosios pagrindinei mokyklai ir BĮ Palangos Vlado Jurgučio pagrindinei
mokyklai Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija skyrė po 1 naują mokyklinį autobusą.
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 2018 m. dalyvavo 487 senjorai (2017 m. – 391; 2016
m. – 371; 2015 m. – 370 m.; 2014 m. – 321) (aštuonių krypčių papildomos veiklos: sveikos
gyvensenos ir judesio, keliautojų klubo, amatų, Europos šalių šokių, chorinio dainavimo,
informacinio raštingumo, anglų ir vokiečių kalbų kursai). Įvyko 22 paskaitos, 2 edukacinės išvykos
į Vilnių ir Trakus. Veikloms iš savivaldybės biudžeto 2018 m. skirta 10 tūkst. Eur.
Mokyklų valdymas. Savivaldybės švietimo įstaigose 2018 m. dirbo 29 mokyklų
vadovai, iš jų 12 – direktorių ir 17 – direktoriaus pavaduotojų ugdymui (2017 m. – 19). 4 Palangos
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švietimo įstaigos neturi direktorių, vadovo funkcijos pavestos 3 direktoriaus pavaduotojams ir vienai
ikimokyklinio ugdymo auklėtojai.
Mokyklų pedagogų atestacija. Pedagogų atestacija 2018 m. vyko vadovaujantis
Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta 2018–2020 m. pedagogų atestacijos programa.
Kasmet atestuojamų mokytojų skaičius mokyklose mažėja, nes yra labai griežtai reikalaujama
pagrįsti mokytojų, siekiančių aukštesnės kategorijos, veiklos rodiklius. Išsami informacija yra
skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje (2018 m. atestuoti 7 pedagogai, 2017 m. – 12).
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas. Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose,
ikimokyklinio ugdymo įstaigose, neformaliojo vaikų švietimo mokyklose 2018 m. dirbo 363
pedagogai, iš jų 89 proc. yra atestuoti. 2018 m. bendrojo ugdymo mokyklose mokytojai
metodininkai ir mokytojai ekspertai sudarė 50,4 proc. (2017 m. – 54 proc.; 2016 m. – 61,8), vyr.
mokytojai – 25,3 proc., mokytojai – 13,3 proc. Metodinę veiklą mieste vykdė 22 metodiniai
būreliai. Pedagogai vedė 31 atvirą pamoką (2017 m. – 38; 2016 m. – 91; 2015 m. – 42) ar kitą
veiklą, įvyko 48 teminės parodos (2017 m. – 49; 2016 m. – 27; 2015 m. – 12). 2018 m.
suorganizuoti 356 kvalifikacijos tobulinimo ir gerosios patirties sklaidos renginiai. Mokyklų vadovai
turėjo galimybę stažuotis Estijos Respublikoje tema „Gabių vaikų ugdymo patirtis Estijos bendrojo
lavinimo mokyklose“.
Mokyklų veiklos priežiūra. 2018 m. bendrojo ugdymo mokyklose atlikta patikra
„Ugdymo plano valandų panaudojimo ir pagalbos teikimo bendrojo ugdymo mokyklose 2018–2019
m. m.“, administruotos 8 (2017 m. buvo 7) duomenų bazės.
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 stebėsenos
rodiklių pagrindu parengta 2018 m. Savivaldybės švietimo pažangos stebėsenos apžvalga.
Kūno kultūros ir sporto plėtojimas. BĮ Palangos sporto centras 2018 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 – 2018“. Sudarytos sąlygos vykdyti 2018 m. Lietuvos lengvosios atletikos
čempionatą. Universalioje sporto arenoje vyko daug sporto varžybų, sportinių stovyklų ir renginių:
Lietuvos jaunių bokso čempionatas, U-17 vaikinų Baltijos šalių čempionatas, Lietuvos U-17, U-19,
U-21 vaikinų futbolo rinktinių ir U-17 merginų futbolo rinktinės treniruočių stovyklos, Lietuvos
vyrų krepšinio rinktinės stovykla, tarptautinė pramoginių šokių stovykla, Olandijos futbolo klubo
„Feyenord“ vaikų 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 14,5 tūkst. Eur (VšĮ futbolo klubas „Gintaras“; asociacija sporto klubas „Gintarinis
ringas“; VšĮ Palangos teniso mokykla, VšĮ Palangos sambo akademija, asociacija „Palangos teniso
klubas“; VšĮ sporto klubas „Riteris“, asociacija jojimo sporto klubas „Zigmo žirgai“, asociacija
Palangos šachmatų mėgėjų klubas; Palangos karatė klubas; asociacija lengvosios atletikos klubas;
asociacija „Jūros kopa“; asociacija „Palangos lokiai“ (suaugusiųjų krepšinis).
Didelio meistriškumo komandoms (krepšinio komandai „Palanga“ ir futbolo
komandai „FK Palanga“) skirta 100 tūkst. Eur.
BĮ Palangos sporto centras prižiūri 7 masinio naudojimo krepšinio ir pliažo aikšteles.
Švietimo programų finansavimas. 2018 m. iš savivaldybės biudžeto finansuotos 35
mokyklų saviraiškos (4,5 tūkst. Eur), pilietinio ir tautinio ugdymo (2 tūkst. Eur) bei prevencinės (2
tūkst. Eur) programos (2017 m. 41; 2016 m. – 28; 2015 m. – 31).
9 vaikų vasaros poilsio stovykloms organizuoti 2018 m. iš Savivaldybės biudžeto buvo
skirta 9,5 tūkst. Eur (368 – vaikai, iš jų 34 – socialinę atskirtį patiriančių šeimų vaikai).
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Norint kuo veiksmingiau naudoti turimą miesto infrastruktūrą ir žmogiškuosius
išteklius, siekiant įgyvendinti ir dalyvauti įgyvendinant projektus ir programas, skirtus vaikų ir
jaunimo fiziniam aktyvumui skatinti, mokyti vaikus plaukti ir sudaryti sąlygas saugiai elgtis
vandenyje ir prie vandens, Taryba 2018 m. patvirtino gyventojų mokymo plaukti programą.
Projektinė veikla: 2018 m. Savivaldybė pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centru dėl projekto „Lyderių
laikas 3“ įgyvendinimo miesto mokyklose. Administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta
Savivaldybės kūrybinė komanda, kurios nariai sieks įgyvendinti Savivaldybės suplanuotą pokyčio
projektą, kurio tikslas – ką ir kaip galima keisti mokykloje, kad vaikas jaustųsi laimingas, saugus,
laisvas, savarankiškas, kūrybiškas, norintis eiti į mokyklą.
Švietimo įstaigų mokymo lėšų panaudojimas. Siekiant pasirengti mokytojų darbo
apmokėjimo pasikeitimams (perėjimui prie etatinio mokytojų darbo apmokėjimo nuo 2019-09-01)
švietimo įstaigų vadovams ir buhalteriams vykdytos konsultacijos, susijusios su etatiniu
apmokėjimu, parengta pavyzdinė mokytojo darbo krūvio sandaros ir etato ar jo dalies apskaičiavimo
forma, su švietimo įstaigų vadovais aptarti ir priimti bendri susitarimai dėl mokytojų darbo krūvių
(t. y. vienodas valandų skaičius už pasiruošimą pamokoms, mokinių darbų taisymą, pastoviosios
dalies koeficientų didinimas dirbantiems su specialiųjų poreikių vaikais, už darbų sudėtingumą ir
pan.). Parengtos pavyzdinės formos mokytojų darbo krūvio suvestinėms sudaryti, kuriose matoma
kiekvieno įstaigoje dirbančio pedagoginio darbuotojo darbo krūvio ir darbo užmokesčio sandara.
Tarybos 2018-09-27 sprendimu Nr. T2-164 buvo patvirtintas naujas Palangos miesto savivaldybės
mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašas, pagal teisės aktų
reikalavimus perskirstytos lėšos ugdymo reikmėms finansuoti.
IX. KULTŪRA, KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGA, TARPTAUTINIS
BENDRADARBIAVIMAS, JAUNIMO TEISIŲ APSAUGA
Kultūros skyriaus 4 (1 pareigybė laikinai neužimta) 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.
2018 m. skyriaus prižiūrimos 5 kultūros įstaigos surengė apie 350 įvairių renginių
(valstybinės ir kalendorinės šventės, parodos, koncertai, sukurtos koncertinės programos ir kt.),
Palangos kurhauze suorganizuoti 98 renginiai, iš jų 32 – nemokami.
Didžiausio žiūrovų skaičiaus kaip ir kiekvienais metais sulaukė renginiai – Kurorto
šventė, „Palangos Stinta 2018“, tarptautinis liaudiškų šokių festivalis „Palangos miestely“, vasaros
pučiamųjų muzikos koncertų ciklas „Dūdų vasara“, renginių ciklas „Palangos dienos“, Jurginių
papročių festivalis „Jurgi, paimk raktus“, Joninės, „Spindinčios Kalėdos“ bei metų naujiena – teatro
festivalis vaikams „Kurhauzo nykštukas“; dėmesio sulaukė tarptautinė konferencija Winds Bring
Changes, tarptautinis pučiamųjų muzikos festivalis „Amber Wind“. Jau trečius metus Palanga
prisijungė prie prezidentės Dalios Grybauskaitės iniciatyvos „Už saugią Lietuvą“ ir į kurortą sukvietė
sunkiai gyvenančių šeimų vaikus pirmąkart pasveikinti jūrą Palangoje.
Sėkmingai įgyvendinta Lietuvos valstybės šimtmečio minėjimo programa Palangoje
(įvykdytos visos 14 patvirtintų priemonių). Įsimintiniausi Lietuvos šimtmečiui skirti renginiai –
Palangos orkestro ir grupės „Biplan“ koncertas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti,
kūrybinis projektas „Prie istorijos prisilietus“, Žemaitijos ir Klaipėdos krašto tautinės muzikos
festivalis „Trimitatis“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Pirmą kartą
Palangoje suorganizuotas šventinis renginys apdovanojimui „Gintarinė snaigė“ gauti. Užbaigiant
šimtmečio metus atidaryta signatarų alėja ir skulptūra, skirta 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos
nepriklausomybės akto signatarams, kurie mokėsi Palangos progimnazijoje.
Savivaldybei pasirašius bendradarbiavimo sutartį su asociacija Lietuvos pirties-SPA
federacija jau penktus 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
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motociklų mėgėjų renginys „Paplūdimio baikerių festivalis“, pasirašius sutartį su VšĮ „Promo
Events“ suorganizuotos 20-osios 1006 km automobilių lenktynės.
Visos įstaigos praeitais metais aktyviai dalyvavo projektinėje veikloje. BĮ Palangos
miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje, BĮ Palangos kurorto muziejuje ir VšĮ A. Mončio
namuose-muziejuje organizuotos parodos, seminarai, konferencijos, naujų knygų pristatymai,
susitikimai su autoriais ir atlikėjais, filmų peržiūros (įsimintiniausi praeitais metais renginiai –
tarptautinio tapybos plenero „Jūra ir krantas“ paroda, prancūzų kino festivalis „Žiemos ekranai“,
menų festivalis „Vakarai pas Sofiją“, dokumentinio filmo „Fotografė Paulina
Mongirdaitė“ pristatymas, paroda „Palanga šimtmečio verpetuose“, Europos dienai skirtas renginys,
profesionalaus meno renginiai – J. Vaitekūno „Mažoji tapyba“, „Malonės būsena“).
VšĮ „Palangos orkestras“ aktyviai pradėjo ruoštis Europos varinių pučiamųjų orkestrų
čempionatui, 2020 m. vyksiančiam Palangoje.
BĮ Palangos kultūros ir jaunimo centre veikia 8 meno kolektyvai (200 dalyvių), kuriems
vadovauja kvalifikuoti meno vadovai. Koncertuota įvairiuose renginiuose, dalyvauta
tarptautiniuose, respublikiniuose, regioniniuose projektuose, miesto kalendorinėse, valstybinėse,
žanrinėse ir proginėse šventėse, garsinta Palanga kaip kultūros tradicijas puoselėjantis miestas.
Sudalyvauta Lietuvos šimtmečio dainų šventėje „Vardan tos...“ (miestui atstovavo net 10 meno
kolektyvų). 2018 m. jubiliejus atšventė „Grubusis“ teatras (25 m.), folkloro ansamblis „Mėguva“ (30
m.) ir Palangos orkestras (65 m.).
2018 m. iš dalies finansuoti ir sėkmingai įgyvendinti 9 konkurso būdu atrinkti
Palangos miesto kultūros rėmimo projektai. Visi projektai sėkmingai įgyvendinti.
Įgyvendinant Palangos miesto etninės kultūros plėtros 2015–2018 m. programą įvykdytos
visos 2018 m. patvirtintos 7 priemonės (pvz., išleistas tęstinis leidinys „Palangos langai“, kuriame
siekiama skleisti etninę kultūrą, išsaugoti gyvąsias tradicijas bei užtikrinti jų tolygią sklaidą; vykdyta
kvalifikacijos tobulinimo programa „Tradicinių švenčių papročių puoselėjimas šeimoje).
Vykdant kultūros paveldo apsaugos priežiūrą ir kontrolę, 2018-12-31 Lietuvos
Respublikos kultūros vertybių registre buvo įregistruoti 122 Palangos kultūros paveldo objektai, iš
kurių 63 stebėseną vykdo skyrius. 2018 m. parengti apskaitos dokumentai (patikslintos vertingosios
savybės) 2 Palangos nekilnojamųjų kultūros vertybių (Anaičių kaimo senosioms kapinėms, Palangos
vilos pastatui, vadinamam „Anapiliu“, Birutės al. 34A), prasidėjo Kurhauzo medinės dalies
atgimimas (parengtas Kurhauzo medinės dalies pamatų restauravimo projektas, pasirašyta pamatų
restauravimo sutartis, restauruoti išlikę mūrinės Kurhauzo dalies pamatai, parengtas ir pastato
kultūros paveldo tvarkybos projektas). Iš dalies finansuoti ir sėkmingai įgyvendinti 3 konkurso būdu
atrinkti Palangos miesto tradicinių religinių bendruomenių rėmimo projektai.
Stiprinant tarptautinį bendradarbiavimą dalyvauta 2 tarptautinių ir 3 nacionalinių
organizacijų veikloje – Baltijos miestų sąjungoje (UBC), organizacijoje „Merai už Taiką“, Lietuvos
nacionalinėje kurortų asociacijoje, Klaipėdos regiono savivaldybių asociacijoje „Klaipėdos regionas“
bei Lietuvos savivaldybių asociacijoje. Parengta ir pateikta paraiška Europos Tarybos Parlamentinei
Asamblėjai „Europos Prizui“ gauti.
Tarybai pritarus pasirašytos 2 bendradarbiavimo sutartys dėl 6-ojo muzikinio televizijos
projekto „Lietuvos Balsas“ sezono, Europos varinių pučiamųjų orkestrų čempionato organizavimo
2020 metais, pratęsta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos Savanorių
pajėgų Žemaičių apygardos 3-iaja rinktine. Profesorei, habilituotai daktarei Malgorzatai
Omilanovskai buvo įteiktos Garbės piliečio regalijos.
Organizuoti 7 oficialių ir kitų miesto įstaigų delegacijų vizitai į užsienio miestus ir
miestus-partnerius (Jūrmalą ir Jelgavą (Latvija), Bergeno miestą Riugene (Vokietija), Bučą
(Ukraina), Svetlogorską (Rusijos Federacija), Eilatą (Izraelis), Amsterdamą (Olandija) ir 26 oficialių
delegacijų priėmimai: Simrishamno (Švedija), Liepojos (Latvija), Bergeno miesto Riugene
(Vokietija), Pernu (Estijos), Kobuleti (Gruzija), Bučos (Ukraina), Jūrmalos (Latvija). Be to,
organizuoti kiti priėmimai (Lietuvos valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos ir Ukrainos pasienio tarnybos delegacijos vizitas Savivaldybėje; Palangos
miesto gelbėtojų tarnybos atstovų, Lietuvos Respublikos policijos generalinio komisaro vizitas).
Organizuoti Izraelio, Rumunijos, Moldovos, Prancūzijos ambasadorių Lietuvoje, Lietuvos
Respublikos ambasadoriaus Ukrainoje vizitai, krepšinio komandos „Palangos Kuršiai“ žaidėjų ir
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trenerių, Sakartvelo vyrų ansamblio „Suliko“, mototurizmo ralio „Ryterna Modul Mototourism
Rally 2018“ dalyvių, tarptautinių „Eneos 1006 km lenktynių“ dalyvių, Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerijos atstovų delegacijos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro A.
Verygos priėmimai, Europos varinių pučiamųjų instrumentų asociacijos atstovų delegacijos,
Lenkijos kultūros paveldo atstovų, Ukrainos miesto – Odesos – mero vizitas.
Formuojant teigiamą Palangos miesto įvaizdį, populiarinant Palangos kurortą Lietuvoje
ir užsienyje Baltijos miestų sąjungos UBC biuleteniuose paskelbtas 2018 m. Palangos kultūros
renginių kalendorius, Palangos miesto žiniasklaidoje – apie 80 teigiamų pranešimų, taip pat kitose
Lietuvos ir užsienio (Vokietijos, Latvijos, Lenkijos) žiniasklaidos priemonėse.
Vykdant jaunimo teisių apsaugą 2018 m. iškelti šie jaunimo politikos formavimo ir
įgyvendinimo Savivaldybėje prioritetai: 1. Mobiliojo darbo su jaunimu galimybių analizė; 2.
Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimas ir plėtra; 3. Jaunimo savanoriškos veiklos
plėtra; 4. Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų (toliau – SJRT) veiklos palaikymas ir užtikrinimas,
sprendžiant jaunimui, jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms aktualius klausimus.
Atlikta mobiliojo darbo su jaunimu aplinkos, kur galėtų vykti mobilusis darbas su
jaunimu, analizė (1 vnt.), susipažinta su vietovės aplinka, kultūra, atskirtos jaunų žmonių grupės,
išsiaiškinta, koks vyraujantis bendravimas tarp jaunuolių (gyventojų skaičius, vietų skaičius, jaunų
žmonių / lankytojų galimas skaičius ir pan.) (6 vizitai į numatytas vietoves), įvardintos 3 vietovės,
kuriose galėtų vykti mobilus darbas su jaunimu. Užtikrintas ir organizuotas jaunimo darbuotojo ir
ilgalaikio savanorio vykimas į vietas, kuriose galimas mobilus darbas su jaunimu (aplankytos 3
vietos, kuriose galimas mobilus darbas su jaunimu, susitikta su 15 jaunuolių). 2018 m. organizuotas
ir vykdytas jaunimo erdvei skirto pastato Palangoje projekto idėjos pirkimas konkurso būdu.
Parengtas ir Administracijos direktoriaus 2018-11-06 įsakymu Nr. A1-1454
patvirtintas Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybei užtikrinti tvarkos aprašas, užtikrinta atvirųjų
jaunimo erdvių teikiamų paslaugų įvairovė ir kokybė įvertinant atvirosios jaunimo erdvės veiklą ir
jos atitikimą atvirosioms jaunimo erdvėms keliamiems reikalavimams pagal patvirtintus aprašus ir
kitus teisės aktus bei pateikti rekomendaciniai siūlymai dėl efektyvesnės veiklos vykdymo (skirtas
nuoseklus 1 jaunimo darbuotojo etato, skirto atvirajam darbui su jaunimu, finansavimas, sudarytas
jo darbo metinis planas, pakoreguotas atviros jaunimo erdvės darbo grafikas, tvarkoma lankytojų
apskaita, atviros veiklos vykdytos miesto bendrojo lavinimo mokyklose, pateikti siūlymai daugiau
orientuotis į mažiau galimybių turintį jaunimą; daugiau dėmesio skirti komandiniam darbui).
Surengtas informacinis renginys, kurio metu 6 organizacijoms suteikta konsultacija
apie akreditavimą, 4 organizacijos konsultuotos individualiai, 1 organizacija buvo akredituota kaip
savanorišką veiklą organizuojanti organizacija, 2 jaunuoliai įtraukti į ilgalaikę savanorystę, 72 – į
trumpalaikę savanorystę. Pradėtas rengti jaunimo savanoriškos veiklos organizavimo ir finansavimo
Savivaldybėje tvarkos aprašas.
Didinant jaunų žmonių interesų atstovavimą, sprendžiant Savivaldybės jaunimo
politikos klausimus, atliktos apklausos dėl jaunimo mokymų tematikos; užsiėmimų jaunoms
šeimoms ir kt. Siekiant efektyvaus savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbo įvertintas jos veiklos
planavimas ir viešinimas, nuolat atnaujinama informacija internete, sudarytos galimybės pagal
poreikį įsivertinus jaunimo politikos situaciją savivaldybėje, teikti rekomendacijas, išvadas
suinteresuotiems adresatams.
2018 m. jaunimo iniciatyvų projektų konkursui pateikta 13 projektų, iš dalies
finansuotos 9 projektuose numatytos veiklos (8,7 tūkst. Eur).
X. VALSTYBINIŲ (VALSTYBĖS PERDUOTŲ SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJŲ
VYKDYMAS
Civilinės metrikacijos skyriaus 2 valstybės tarnautojai 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
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vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenis, kontroliavo valstybės rinkliavos už Civilinės
metrikacijos įstaigų teikiamas paslaugas surinkimą.
2018 m. įregistruoti 188 gimimo (2017 m. – 168), 206 mirties (2017 m. – 221), 276
santuokos (2017 m. – 277), 60 santuokos nutraukimo įrašų (2017 m. – 69), 67 civilinės būklės aktų
papildymo, pakeitimo ar ištaisymo įrašai (2017 m. – 60). Į apskaitą įtraukti 52 užsienio valstybėse
gimusių kūdikių įrašai (2017 m. – 53), išduotos 24 pažymos apie Palangos gyventojų šeiminę padėtį
santuokai užsienio valstybėje registruoti (2017 m. – 11). Įregistruotos 44 santuokos jaunavedžių
pasirinktose vietoje (2016 m. – 40). Populiariausia jaunavedžių santuokos vieta – Palangos
botanikos parkas – 21 pora. Iš viso 2018 m. gauti 187 prašymai įregistruoti santuoką, 99 poros,
padavusios prašymus įregistruoti santuoką, buvo deklaravusios gyvenamąją vietą ne Palangos mieste
(iš Klaipėdos – 21, Kretingos rajono – 8, Kauno – 14 poros, Vilniaus – 6). Išduoti 868 įvairūs
civilinės būklės aktų įrašų išrašai (2017 m. – 686), 207 leidimai laidoti (2017 m. – 214), iš jų 15 –
kolumbariume (2017 m. – 18). Metrikacijos elektronine paslaugų informacine sistema naudojosi ir
prašymus pateikė 65 interesantai (2017 m. – 58), į Savivaldybės iždo sąskaitą surinkta 7,4 tūkst. Eur
valstybės rinkliavos už Civilinės metrikacijos įstaigų teikiamas paslaugas (2017 m. – 6,6 tūkst. Eur).
2018 m. priimtos 2067 gyvenamosios vietos apskaitos deklaracijos (2017 m. – 2220),
iš jų – 1856 atvykimo (2017 m. – 1745), 211 išvykimo (2017 m. – 475); 75 užpildytos elektroniniu
būdu; priimti 53 sprendimai dėl deklaravimo duomenų keitimo, panaikinimo (2017 m. – 86, į
gyvenamosios vietos neturinčių asmenų sąrašą įtraukti 194 asmenys (2017 m. – 9), išduotos kaip ir
2017 m. 1873 įvairios gyvenamosios vietos duomenis žyminčios pažymos. Gyvenamąją vietą
Palangos mieste 2018-12-31 buvo deklaravę 17457 asmenys (2017-12-31 – 17047), padidėjo 410
asmenų, gyvenamosios vietos neturinčių asmenų – 194 (2017 m. – 548), sumažėjo – 354
asmenimis.
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.
XI. 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 9 darbuotojai, dirbantys
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).
2018 m. Administracijos direktorius savo kompetencijos klausimais pasirašė 2493
(2017 m. – 2550) įsakymus, iš jų veiklos klausimais – 1648 (2017 m. – 1731), kadrų – 126 (2017 m.
– 104), atostogų, komandiruočių – 719 (2017 m. – 715), priėmė 101 interesantą (2017 m. – 105),
sudarytos 757 įvairios sutartys (2017 m. – 654).
Naudojantis kompiuterizuota dokumentų valdymo sistema KONTORA užregistruota
31313 dokumentų (2017 m. – 33087), iš jų: gauti raštai – 18832 (2017 m. – 19997), piliečių
prašymai – 2177 (2017 m. – 2641), siunčiami raštai – 10304 (2017 m. – 10449). Užtikrinant
dokumentų valdymo kontrolę kas savaitę sudaryti neatsakytų ir negrąžintų raštų bei neatsakytų
prašymų kontroliniai sąrašai, vieną kartą per mėnesį – Administracijos direktoriui teiktos vardinės
neatsakytų raštų suvestinės.

26
2018 m. skirtas laikas gyventojų, kurie kėlė individualius ir aktualius visai bendruomenei
klausimus, priėmimui. 101 interesanto prašymas architektūros ir teritorijų planavimo, projektavimo,
statybos ir infrastruktūros, įvairios veiklos vykdymo ir prekybos vasaros sezono metu, namų
administravimo ir kitais asmeninio pobūdžio klausimais, išsakytas gyventojų priėmimo metu, buvo
nukreiptas Administracijos skyriams vykdyti, pusė 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 2018 m. priėmė 1250
interesantų, iš jų: Architektūros ir urbanistikos skyrius – 598, Bendrasis skyrius – 12, Juridinis ir
personalo skyrius – 433, Statybos skyrius – 88, Ūkio ir turto skyrius – 106, Viešosios tvarkos skyrius
- 13. Be to, į Socialinės rūpybos skyriaus tarnautojus žodžiu ir raštu kreipėsi 14063 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 (56 posėdžiai), komisijos, darbo grupės bei kiti renginiai. Administracija parengė ir pateikė
svarstyti Tarybai 222 (2017 m. – 276) sprendimų projektus, komisijos – 9, Tarybos nariai ir
komitetai – 3 (iš viso pateikta svarstyti (įregistruota) – 234, priimta – 226).
Naudojant Tarybos posėdžių salės posėdžių įgarsinimo ir įrašymo į kompiuterines
laikmenas sistemą, įrašyti visi 2018 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, korupcijos
prevenciją ir kt.; 75 Tarybos sprendimai ir 23 Administracijos direktoriaus įsakymai (2017 m. – 33)
pateikti Teisės aktų registrui, 24 teisės aktų projektai paskelbti Teisės aktų informacinėje sistemoje.
Gerinant Administracijos darbuotojų darbo sąlygas Architektūros ir teritorijų planavimo
skyriuje įrengta ir kompiuterizuota 1 darbo vieta, nupirkti 3 multifunkciniai spausdintuvai
(Biudžeto, Buhalterijos, Socialinės rūpybos skyriams), 2 spalvoti dauginimo aparatai (Bendrajam ir
Architektūros ir teritorijų planavimo skyriams). Sumontuoti 4 kondicionieriai (Architektūros ir
teritorijų planavimo skyriuje – 2, serverinėje – 1, mero sekretoriaus priimamajame – 1), 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, bazinės balsavimo ir diskusijų valdymo programinės įrangos
priežiūrai, duomenų centro „IBM BladeCenter S“ ir trijų tarnybinių stočių „IBM BladeCenter
HS22“ techninės ir programinės įrangos garantijos išplėtimui nupirktos palaikymo paslaugos;
kompiuterizuotų dokumentų valdymo sistemai ,,Kontora“ – atnaujinimas; atnaujinamos Socialinės
rūpybos, Biudžeto, Buhalterijos programos „Parama“, „BiudžetasVS“, ,,MASIS“, nuolat
atnaujinama Administracijos darbuotojų kompiuterizuotų darbo vietų personalinių kompiuterių
operacinė sistema, 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
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Administracijos kompiuterizuotų informacinių sistemų. Siekiant kokybiško ir saugaus savivaldybės
darbo su kompiuteriniais duomenimis nuolat atnaujinama kompiuterių programinė įranga.
2018 m. Palangos mieste vasaros kurortinio sezono metu (nuo 2018-05-17 iki 201809-30) 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).
2018 m. patikrinta 24 įmonių (įstaigų, organizacijų) vidaus dokumentų kalba ir
raštvedyba, viešieji užrašai, valstybinės kalbos mokėjimas ir vartojimas (2017 m. – 11), suderinta 1820
Administracijos dokumentų (2017 m. – 1970), 109 įmonių (įstaigų, organizacijų) reklamos projektai
ir viešieji užrašai (2017 m. – 528), 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
(2017 m. – 3), laikraščiuose „Palangos tiltas“ ir „Vakarinė Palanga“ išspausdinti 2 straipsniai apie
miesto viešųjų užrašų kalbos taisyklingumą. Patikrinta 12 įmonių (įstaigų, organizacijų) interneto
svetainių (2017 m. – 11), 2 spaudos leidiniai (2017 m. – 2). Dalyvauta Valstybinės kalbos mokėjimo
egzaminų organizavimo komisijos darbe, suorganizuotas 11-asis Nacionalinio diktanto konkursas,
Lietuvių kalbos dienų renginys – tarpsavivaldybinis protų mūšis „Tūkstantis kalbos klaustukų“.
Suderinti 21 biudžetinės įstaigos 2019 m. dokumentacijos planai ir registrų sąrašai, 4
įstaigų dokumentų naikinimo aktai.
2018 m. tolimesniam saugojimui priimta 38 (2017 m. – 40) likviduojamų įmonių
archyviniai dokumentai, t. y. 6,96 tiesiniai metrai (2017 m. – 15,47) arba 973 apskaitos vienetai
(2017 m. – 927), išduota 335 archyvinės pažymos apie piliečių darbo stažą arba draudžiamąsias
pajamas (2017 m. – 441) ir 40 pažymų dėl įmonių išregistravimo iš Juridinių asmenų registro. Teisės
aktų nustatyta tvarka likviduotų įmonių dokumentų, kurių saugojimo terminas pasibaigęs, 2018 m.
nenurašyta.
Organizuojant civilinę saugą surengti 3 Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdžiai,
įvykdyta Administracijos civilinės saugos 2018 m. veiklos plano 21 priemonė, patvirtintas
Savivaldybės 2018–2020 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas bei įgyvendinta
19 prevencinių priemonių, įvykdyta 10 civilinės saugos gyventojų švietimo priemonių; atliktos
parinktų kolektyvinės apsaugos statinių skaičiaus pokyčio per metus ir numatomų apsaugoti
gyventojų skaičiaus pokyčio per metus analizės, patvirtintas kolektyvinės apsaugos statinių sąrašas;
organizuota gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos (GPIS) techninė darbų priežiūra, 2
kartus vykdytas sirenos įjungimas; vykdomos Savivaldybės stalo pratybos „Stiprinti civilinės saugos
parengtį Savivaldybėje ir praktiškai atlikti visų darbuotojų evakuaciją, tobulinti evakuacijos
organizavimą bei veiksmų koordinavimą, mokyti darbuotojus kaip elgtis kilus gaisro atvejui ir kitai
ekstremaliai situacijai“ ir organizuoti praktiniai mokymai Administracijos darbuotojams kaip elgtis
kilus gaisrus ir tinkamai naudotis gesintuvu, sudaryta sutartis dėl Savivaldybės teritorijoje
susidariusių pavojingų cheminių medžiagų ar teršalų (pavojingų atliekų) surinkimo, išvežimo,
identifikavimo, laikino saugojimo ir utilizavimo paslaugos, 10 ūkio subjektų atlikti kompleksiniai
civilinės saugos būklės patikrinimai; patvirtintas AB „ORLEN LIETUVA“ vamzdynų ir terminalų
operacijų padalinio Būtingės terminalo išorės avarinis planas, organizuoti renginiai ar mokymai,
dalinti lankstinukai, atšvaitai, 12 vienišų žmonių, gyvenančių atokiau nuo miesto, aktyvuota korinio
transliavimo gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema.
Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentui prie KAM teikti duomenys
apie Savivaldybėje esančius materialinius išteklius, pateiktas derinti Mobilizacijos plano projektas.
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 21 konkursas ir atrankos dėl priėmimo į pareigas, iš jų: 3 konkursai – į
biudžetinių ir viešųjų įstaigų ir vadovų pareigas, 12 – į karjeros valstybės tarnautojų, 6 atrankos į
pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas (2017 m. – atitinkamai 7, 10, 11).
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Į politinio (asmeninio) pasitikėjimo, karjeros ir pakaitinių valstybės tarnautojų bei
darbuotojų, įskaitant įmonių vadovus, pareigas, paskirti ir priimti 9 asmenys (2017 m. – 9), iš
pareigų atleisti 9 valstybės tarnautojai (2017 m. – 6), nutrauktos 2 darbo sutartys (2017 m. – 3),
komisijose įvertinta 54 valstybės tarnautojų tarnybinė veikla (2017 m. – 26), iš jų 53 – labai gerai
(2017 m. – 25); į kitas pareigas toje pačioje įstaigoje perkelta 18 (2017 m. – 18) valstybės tarnautojų
(iš jų 15 – į aukštesnes pareigas po tarnybinės veiklos vertinimo (2017 m. – 13); pagal pavedimus
ištyrus 3 galimus nusižengimus paskirta 1 tarnybinė nuobauda valstybės tarnautojui (2017 m. –
atitinkamai 2 ir 1), tvarkomas valstybės tarnautojų registras.
Organizuoti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymai.
Bendras mokymų dalyvių skaičius – 167 (87 asmenys) (atitinkamai 2017 m. – 131 (60 asmenų). Iš
viso Administracijos personalo mokymams iš Savivaldybės biudžeto panaudota 2911 eurų (2017 m.
– 4810). Pagal sutartis su aukštojo mokslo įstaigomis nebuvo organizuotos studentų praktikos (2017
m. – 1).
Atstovauta Savivaldybei ir Administracijai 210 bylų (2017 m. – 195). Minėtoms byloms
surinkti įrodymai, vertinta jų reikšmė, parengti procesiniai dokumentai (5 bylos išspręstos ne
Savivaldybės naudai), vykdoma Palangos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2018–2020 m.
programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas.
Suteikta 386 pirminės teisinės pagalbos konsultacijos Palangos miesto gyventojams
(2017 m. – 398;), iš jų 169 – civilinės teisės ir civilinio proceso klausimais, 124 – šeimos teisės, 10
– administracinės teisės ir administracinio proceso, 3 – darbo teisės, 6 – socialinės apsaugos teisės,
8 – nuosavybės teisių atkūrimo, 7 – žemės teisės, 8 – baudžiamosios teisės, 3 – baudžiamojo
proceso, 37 – kitais klausimais. Pareiškėjams surašyti ar padėta surašyti 76 prašymai suteikti antrinę
teisinę pagalbą (2017 m. – 54), parengti 39 dokumentai, skirti valstybės ir savivaldybių institucijoms
(2017 m. – 46). 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. 2018 m. surašyti 262 Viešojo pirkimo komisijos protokolai, 22 apklausos pažymos,
paskelbti 58 prekių, paslaugų ir darbų viešieji pirkimai, iš jų 51 – elektroninis pirkimas. 16 pirkimų
procedūrų buvo nutraukta (iki nustatyto termino nepateiktas nė vienas pasiūlymas; pasiūlymai
atmesti kaip netinkami, nepriimtini, atsisakyta pasirašyti sutartį). Atliktos visos pirkimų viešinimo
procedūros.
2018 m. bendra pasirašytų sutarčių vertė – 3 836 tūkst. Eur, įskaitant PVM. Pasirašytos
3 sutartys, kurių vertės didesnės nei 300 tūkst. Eur, įskaitant PVM (Požeminių komunalinių atliekų
surinkimo konteinerių įsigijimo, atliekų surinkimo aikštelių projektavimo ir įrengimo Palangos
mieste (560,4); Inžinerinio statinio rekonstravimo, keičiant jo paskirtį iš sporto į kitą ir paslaugų
paskirties pastato Topolių g. 4, Palangoje statybos darbų (1 489); Palangos miesto ir Šventosios
seniūnijos gatvių, dviračių takų, kvartalinių įvažiavimų ir kiemų asfaltbetonio dangų taisymo darbų
2018–2020 metams (357,1). Pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos įgaliojimą, atliktas
valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2336 Kunigiškiai–Palanga 4,237 km esančios sankryžos su
rajoniniu keliu Nr. 2309 Palanga–Lazdininkai ir Palangos miesto ligoninės gatvės rekonstravimo
darbų pirkimas (bendra vertė – 884,7 tūkst. Eur, įskaitant PVM; su rangovu pasirašytos dvi sutartys).
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 2018–2020 m. strateginiame veiklos plane numatytų 11 programų savivaldybės ir
valstybės biudžetų bei kitų šaltinių lėšų, tvarkyta 12 projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos
lėšų ir valstybės lėšų, apskaita.
2018 m. Administracija kaip paramos gavėja paramos negavo ir nenaudojo.
Administracijos darbui organizuoti 2018 m. buvo numatyta 1779,2 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto
ir 324,4 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų. Asignavimai naudoti taupiai, nustatytais terminais
perskirstyti tarp straipsnių ir ketvirčių.
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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 2018 m. buvo atlikti 4 vidaus
auditai, iš kurių 2 – administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimo (2017 m. II
pusm., 2018 m. I pusm.) Administracijoje, 1 – Kultūros programos (Nr. 8) tikslų įgyvendinimo VšĮ
,,Palangos orkestras“, 1 – mažos vertės viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo 3 biudžetinėse
įstaigose. Įvertinus administracinės naštos mažinimo priemonių, įtrauktų į Savivaldybės strateginius
veiklos planus, vykdymą, Kultūros programos (Nr. 8) tikslams įgyvendinti numatytų 3 priemonių,
susijusių (iš dalies susijusių) su viešosios įstaigos veikla, įgyvendinimą, mažos vertės viešųjų pirkimų
organizavimą ir vykdymą, vidaus kontrolės funkcionavimą bei rizikų, iš jų ir korupcijos rizikos,
valdymą, pateiktos 47 rekomendacijos, įgyvendintos, įskaitant ir pateiktas ankstesniais metais, 52
rekomendacijos, 1 neteko aktualumo (36 rekomendacijų įgyvendinimas tęsiamas nesuėjus
įgyvendinimo terminui arba dėl įvairių aplinkybių, pvz., darbuotojų kaita, užtrukus jų įgyvendinimo
procesui). 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.
XII. ŠVENTOSIOS SENIŪNIJOS VEIKLA
Šventosios seniūnijoje iki 2018-09-19 dirbo 2 valstybės tarnautojai. Seniūnija kaip
Administracijos filialas vykdė Šventosios seniūnijos programą bei vieną valstybinę (valstybės
perduotą savivaldybėms) funkciją – melioracijos įrenginių priežiūrą ir atnaujinimą.
Vykdant Šventosios seniūnijos 2018 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
(467,958 tūkst. Eur). Taip pat: pradėti Inžinerinio statinio rekonstravimo, keičiant jo paskirtį iš
sporto į kitą (kiemo aikštelė), ir paslaugų paskirties pastato Topolių g. 4, Palangoje, statybos darbai
(1 489,999 tūkst. Eur), atlikta darbų už 147,265 tūkst. Eur; atlikti Šventosios gatvės ruožo nuo
Žuvėdrų g. iki Miško tako apšvietimo (nuo 0,000 km iki 0,595 km) bei pėsčiųjų tako su apšvietimu
(nuo 0,0,595 km iki 1,370 km) Palangoje statybos darbai (224,640 tūkst. Eur); atlikti Šventosios
gatvės ir Miško tako Palangoje šaligatvio paprastojo remonto darbai (144,833 tūkst. Eur).
Siekiant gerinti tvarkingos aplinkos įvaizdį seniūnijoje padedant Viešosios tvarkos
skyriui seniūnijos teritorijoje buvo vykdomas prevencinis darbas dėl privačių teritorijų nepriežiūros,
triukšmo prevencijos. 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 2018 m. kaip ir 2012–2017 m. lėšų atnaujinimui negauta. 2018 m. išduotos 5
projektavimo sąlygos detaliesiems ir techniniams projektams rengti melioruotoje žemėje; savalaikiai
nepažeidžiant nustatytų terminų tikrinti ir derinti (teikti nederinimo motyvai) 624 topografiniams
planams informacinėje sistemoje „Geoportale“; 93 techniniams statybos projektams 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 – 68 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. Seniūnijos teritorijoje įgyvendinti 2 iš valstybės biudžeto
nevyriausybinėms organizacijoms ir bendruomenių veiklai stiprinti skirti projektai (Palangos
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evangelikų liuteronų bažnyčios krikštyklai įsigyti, projektui „Jūros ir žemės žmonių
kelias“ parengti).
Šventosios seniūnijos informacija viešinama seniūnijos stenduose (3 vnt.), seniūnijos
bendruomenės interneto svetainėje http://sventosiosbendruomene.lt/.
XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Vadovaujantis Savivaldybės misija – vystyti aktyvaus poilsio Baltijos pajūrio kurortą,
kurti geras gyvenimo, darbo ir poilsio sąlygas Palangos miesto gyventojams ir svečiams, siekiant
2019 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, tarnybinės veiklos vertinimas.
_____________________________

