PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
6-OJO ŠAUKIMO 5-ASIS POSĖDIS
SPRENDIMAS
DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS, MERO IR
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2006 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ
2007 m. liepos 26 d. Nr. T2-126
Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 551049; 2000, Nr. 91-2832; 2003, Nr. 17-704) 17 straipsnio 35 punktu ir Palangos miesto
savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Tarybos 2007-04-19 sprendimu Nr. T2-3, 9.35
punktu, Palangos miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Pritarti:
1. Palangos miesto savivaldybės tarybos 2006 m. veiklos atskaitai (pridedama);
2. Palangos miesto savivaldybės mero 2006 m. veiklos ataskaitai (pridedama);
3. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 metų veiklos
ataskaitai (pridedama).

Meras

Remigijus Alvydas Kirstukas

PRITARTA
Palangos miesto savivaldybės tarybos
2007 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. T2-126
1 punktu
PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. VEIKLOS
ATASKAITA
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 2 dalimi
bei Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto
savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 19 d. sprendimu Nr. T2-3, 3 skirsnio 11 punktu,
savivaldybės gyventojams viešai atsiskaitoma už Palangos miesto savivaldybės tarybos 2006 metų
veiklą. Ataskaitą savivaldybės tarybos vardu pateikia meras.
Taryba
Taryba yra atstovaujamoji institucija, įgyvendinanti savivaldos teisę teritorijos
administraciniame vienete – Savivaldybėje. Tarybą sudaro pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių
tarybų rinkimų įstatymą išrinktas 21 Tarybos narys.
Tarybos, jos sudarytų institucijų ir atskirų Tarybos narių veikla 2006 metais buvo
įgyvendinama laikantis Savivaldybės tarybos veiklos reglamento.
2006 metais Savivaldybės taryboje dirbo septynių politinių partijų atstovai. Per 2006
metus Taryba keitėsi: ne tik jos personalinė sudėtis, bet ir atstovavimas politinėms partijoms – E.
Čilinskui perėjus iš Krikščionių konservatorių socialinės sąjungos į Krikščionis demokratus,
Taryboje atsirado šios partijos atstovas. Pasikeitė ir partijų atstovų mandatų skaičius. 2006 metų
pabaigoje Tarybos sudėtis pagal partijų turimų mandatų skaičių buvo tokia:
Liberalų ir centro sąjunga:
Rimantas Garolis, Remigijus Alvydas Kirstukas, Rūta Sakalauskienė, Vytautas
Stalmokas, Ričardas Kurpius, Romualdas Valantinas.
Tėvynės Sąjunga:
Pranas Žeimys, Dainius Želvys, Giedrius Šatkauskas, Mindaugas Skritulskas, Petras
Kaminskas, Alvydas Kačinauskis, Šarūnas Vaitkus.
Liberalų demokratų partija:
Salvijus Jodka.
Lietuvos socialdemokratų partija:
Viktoras Gecas, Viktoras Pivrikas, Salomėja Slaboševičienė.
Naujoji Sąjunga (Socialliberalai):
Ramutis Šeštokas, Genoveita Krasauskienė.
Lietuvos centro sąjunga:
Albinas Stankus.
Krikščionys demokratai:
Eugenijus Čilinskas.
2006 metais Tarybos nario mandatų atsisakė Ona Lukaitienė ir Mindaugas Kundrotas,
vietoje jų mandatus gavo Šarūnas Vaitkus ir Ramutis Šeštokas. Iš Liberalų demokratų partijos į
Liberalų ir centro sąjungą perėjo Ričardas Kurpius ir Romualdas Valantinas. 2006 metais du kartus
keitėsi politinės daugumos sudėtis: liepos mėn. pabaigoje į Tarybos politinę daugumą susibūrė
Liberalų ir centro sąjunga, Liberaldemokratų, Socialdemokratų partijų, Socialliberalų ir Centro
sąjungos atstovai. Nuo spalio mėn. iš koalicijos pasitraukus Naujosios sąjungos ir Liberaldemokratų
partijos atstovams ir atėjus Krikščionių demokratų atstovui pasikeitė valdančiosios daugumos
sudėtis. Valdančiąją daugumą sudarė 11 Tarybos narių. Performuojant politinės daugumos sudėtis
liepos mėn. keitėsi Mero pavaduotojai bei Administracijos direktorius. Visus metus Mero poste liko
Remigijus Alvydas Kirstukas. Valdančiųjų koalicijų ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo pareigūnų
kaita turėjo įtakos visai savivaldybės veiklai.
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2006 metais Palangos miesto savivaldybės tarybos nariai parengė ir pateikė šiuos
Tarybos sprendimų projektus:
Rimantas Garolis:
- Dėl komisijos sudarymo.
- Dėl 2006 metų nekilnojamo turto mokesčio sumažinimo.
- Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi Savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis
automobiliams statyti.
Salvijus Jodka:
- Dėl pritarimo neįgaliųjų socialinės integracijos programai.
- Dėl Lietuvos kurortų asociacijos steigimo.
Ričardas Kurpius:
- Dėl Centrinės dalies atskirų teritorijų detaliojo plano rengimo nepriklausomo audito
atlikimo.
- Dėl gyvenamųjų patalpų, esančių L.Vaineikio g. 3-3, Palangoje.
- Dėl panaudos sutarties pratęsimo.
- Dėl Palangos miesto savivaldybės jaunimo politikos koncepcijos įgyvendinimo
programos jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo konkurso nuostatų tvirtinimo.
- Dėl bendradarbiavimo sutarties.
- Dėl taikos sutarties.
Ričardas Kurpius parengė dar 22 organizacinio pobūdžio sprendimų projektus.
Mindaugas Skritulskas:
- Dėl Tarybos 2003 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. 52 1 ir 2 punktų pakeitimo.
- Dėl administracinės komisijos prie Palangos miesto savivaldybės tarybos.
- Dėl Palangos miesto savivaldybės karo prievolininkų atrankos komisijos.
- Dėl Tarybos 2003 m. birželio 13 d. sprendimo Nr. 82 pakeitimo.
- Dėl Tarybos 2003 m. birželio 13 d. sprendimo Nr. 83 pakeitimo.
- Dėl Tarybos 2003 m. gegužės 8 d. sprendimo Nr. 30 pakeitimo.
- Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2003 m. lapkričio 10 d. sprendimo Nr.
152 pakeitimo.
- Dėl vasaros kurortinio poilsio ir turizmo sezono.
- Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T2-14
papildymo.
- Dėl Tarybos 2003 m. gegužės 8 d. sprendimo Nr. 30 pakeitimo.
- Dėl Lietuvos tūkstantmečio minėjimo Palangoje programos patvirtinimo.
Salomėja Slaboševičienė:
- Dėl Palangos miesto savivaldybės kasmetinių renginių ciklo „Palangos garbė“.
- Dėl Palangos miesto savivaldybės Mero ženklų naudojimo.
- Dėl Palangos miesto suskirstymo į bendruomenės gyvenamąsias teritorijas.
Vytautas Stalmokas:
- Dėl Tarybos 2003 m. birželio 13 d. sprendimo Nr. 83 pakeitimo.
- Dėl mokesčių lengvatų.
- Dėl Tarybos 2005 m. gegužės 5 d. sprendimo Nr. T2-83 „Dėl mokesčių lengvatų“
pakeitimo.
Saulius Simė:
- Dėl Palangos miesto savivaldybės jaunimo politikos koncepcijos tvirtinimo.
Šarūnas Vaitkus:
- Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos 2005 metų finansų kontrolės
būklės ataskaitos.
Tarybos nariai teikė Merui ir Administracijos darbuotojams paklausimus:
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Salvijaus Jodkos, Albino Stankaus, Viktoro Pivriko, Genoveitos Krasauskienės,
Salomėjos Slaboševičienės, Mindaugo Kundroto 2006-03-02 kreipimasis Į Etikos ir procedūrų
komisiją dėl Remigijaus Alvydo Kirstuko veiksmų
Salomėjos Slaboševičienės paklausimai:
-Dėl mokyklų pertvarkos (2006-03-30).
-Dėl lėšų panaudojimo (2006-03-30).
-Dėl sutarčių (2006-04-27).
Petro Kaminsko ir Dainiaus Želvio 2006-03-30 paklausimas dėl UAB „Litesko“
filialo eksploatuojamos katilinės.
Ričardo Kurpiaus 2006-06-01 paklausimai:
- Dėl Tarybos 2005 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-68 „Dėl Tarybos 2000-05-25
sprendimo Nr. 51 pakeitimo“.
- Dėl Tarybos 2004 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. 100 „Dėl prekybos viešosiose
vietose“.
- Dėl Tarybos 2004 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. 101 „Dėl Vietinės rinkliavos už
leidimo prekiauti ar (ir) teikti paslaugas Palangos m. savivaldybės miesto tarybos nustatytuose
viešosiose vietose išdavimą“ prieštaravimų bei vykdymo.
Prano Žeimio, Petro Kaminsko, Eugenijaus Čilinsko, Mindaugo Skritulsko, Alvydo
Kačinauskio, Dainiaus Želvio, Onos Lukaitienės, Ričardo Kurpiaus, Salvijaus Jodkos, Viktoro
Geco, Romualdo Valantino, Rūtos Sakalauskienės, Albino Stankaus 2006-07-14 paklausimas dėl
Palangos policijos ataskaitos svarstymo.
Remigijaus Alvydo Kirstuko, Rimanto Garolio, Rūtos Sakalauskienės, Vytauto
Stalmoko, Ričardo Kurpiaus, Romualdo Valantino, Salvijaus Jodkos, Viktoro Pivriko, Salomėjos
Slaboševičienės, Viktoro Geco, Genoveitos Krasauskienės, Mindaugo Kundroto, Albino Stankaus
2006-07-27 paklausimas Palangos miesto savivaldybės tarybai, Lietuvos Respublikos Ministrui
Pirmininkui, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui, Lietuvos Respublikos policijos
generaliniam komisarui dėl Palangos policijos komisariato pajėgų sustiprinimo, pareigūnų skaičiaus
didinimo, tinkamo finansavimo ir materialinio aprūpinimo.
Dainiaus Želvio, Šarūno Vaitkaus, Mindaugo Skritulsko, Petro Kaminsko, Giedriaus
Šatkausko, Alvydo Kačinauskio 2006-08-31 paklausimas dėl Arūno Maciaus viešosios įstaigos.
Dainiaus Želvio, Šarūno Vaitkaus, Mindaugo Skritulsko, Petro Kaminsko, Giedriaus
Šatkausko, Alvydo Kačinauskio 2006-08-31 paklausimas dėl VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės
Palangos filialo vadovo.
Mindaugo Skritulsko, Prano Žeimio, Šarūno Vaitkaus, Giedriaus Šatkausko 2006-1006 paklausimas dėl direktoriaus Rimanto Garolio pareigų.
Prano Žeimio, Mindaugo Skritulsko, Šarūno Vaitkaus, Giedriaus Šatkausko 2006-1006 paklausimas dėl direktoriaus Rimanto Garolio veiklos.
Dainiaus Želvio, Alvydo Kačinauskio 2006-10-26 paklausimas dėl leidimų organizuoti
reklaminius-komercinius renginius.
Dainiaus Želvio, Šarūno Vaitkaus, Mindaugo Skritulsko, Alvydo Kačinauskio,
Eugenijaus Čilinsko, Prano Žeimio 2006-10-26 paklausimas dėl politinio pobūdžio straipsnių
vietinėje spaudoje.
Rūtos Sakalauskienės, Viktoro Geco 2006-11-03 paklausimas dėl Statybos ir miesto
ūkio komiteto posėdžio.
Tarybos nariai teikė Tarybai pareiškimus:
Ričardo Kurpiaus, Rūtos Sakalauskienės, Eugenijaus Čilinsko, Vytauto Stalmoko,
Salomėjos Slaboševičienės, Viktoro Geco, Sauliaus Simės, Romualdo Valantino 2006-11-29
pareiškimas dėl Salvijaus Jodkos atleidimo iš mero pavaduotojo pareigų.
Ričardo Kurpiaus, Rūtos Sakalauskienės, Eugenijaus Čilinsko, Vytauto Stalmoko,
Salomėjos Slaboševičienės, Viktoro Geco, Sauliaus Simės, Romualdo Valantino 2006-11-29
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pareiškimas dėl direktoriaus pavaduotojo Laimučio Kondrato atleidimo iš direktoriaus pavaduotojo
pareigų.
Tarybos narių posėdžių lankomumo suvestinė
1 lentelė

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

Pavardė, vardas

Eugenijus Čilinskas
Rimantas Garolis
Saulius Simė (nuo 2007-08-31)
Viktoras Gecas
Salvijus Jodka
Alvydas Kačinauskis
Petras Kaminskas
Remigijus Alvydas Kirstukas
Genoveita Krasauskienė
Mindaugas Kundrotas
Ričardas Kurpius
Ona Lukaitienė
Šarūnas Vaitkus (nuo 2007-08-31)
Viktoras Pivrikas
Rūta Sakalauskienė
Mindaugas Skritulskas
Salomėja Slaboševičienė
Vytautas Stalmokas
Albinas Stankus
Giedrius Šatkauskas
Romualdas Valantinas
Pranas Žeimys
Dainius Želvys

Praleistų posėdžių skaičius
(pateisinama
priežastis)
0
0
3
2
2
0
0
0
3
0
0
0
3
2
0
0
2
1
3
0
0
1

Praleistų posė- Bendras praleidžių skaičius
stų posėdžių
(nepateisinama skaičius
priežastis)
0
1
1
1
1
2
0
0
1
3
1
0
1
1
0
1
1
1
1
2
1
2
1

0
1
1
4
3
4
0
0
1
6
1
0
1
4
2
1
1
3
2
5
1
2
2

Bendras Tarybos posėdžių lankomumas buvo geras – praleista apie 14 procentų,
tačiau buvo Tarybos narių, kurie praleido trečdalį ir daugiau posėdžių. Vidutiniškai posėdyje
nedalyvavo vienas arba du Tarybos nariai. Dažniausiai – dėl pateisinamų priežasčių.
Tarybos posėdžiai yra vieši, gyventojai informuojami apie juos Reglamento nustatyta
tvarka. 2006 metais įvyko 15 Tarybos posėdžių. Juose apsvarstyti 394 sprendimų projektai, iš jų
364 (92 %) projektams pritarta ir priimti atitinkami sprendimai. Posėdžių metu buvo teikiama 40
papildomų Tarybos sprendimų projektų. Iš posėdžių darbotvarkių buvo išbraukti 9 Tarybos
sprendimų projektai. Lyginant su 2005 metais, Tarybos posėdžiuose svarstytų klausimų skaičius
padidėjo. Nemaža dalis priimtų sprendimų buvo organizacinio pobūdžio. Jie priimti pasikeitus
politinių daugumų sudėčiai.
Taryba svarstė ir priėmė svarbius miestui ir jo vystymui sprendimus, kuriais buvo
patvirtintas miesto 2006 m. biudžetas ir trejų metų bendrasis planas, patvirtintos metinės
programos, pritarta Palangos miesto bendrojo plano koncepcijai, numatytas dalyvavimas įvairių
struktūrinių fondų projektuose, pritarta ugdymo įstaigų renovacijos programoms, patvirtinta
Lietuvos tūkstantmečio minėjimo Palangoje programa. Dalis priimtų Tarybos sprendimų
apsprendžia savivaldybės dalyvavimą Lietuvos kurortų asociacijos, savivaldybių asociacijos ir
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bendradarbiavimo su kitomis savivaldybėmis srityje. Priimtas sprendimas dėl kurortinio poilsio ir
turizmo sezono pailginimo. Priimtieji Tarybos sprendimai užtikrino miesto vystymą, numatė jo
perspektyvas. Taryba apsisprendė ir priėmė sprendimą dėl mokyklų tinklo, tačiau tai yra vienas iš
nevykdomų sprendimų, sukėlusių teismines pasekmes. Konfliktines bei teismines pasekmes turėjo
sprendimai dėl triukšmo ribojimo, atrakcionų, Savivaldybės struktūros. Yra problemų priimant
sprendimus dėl sutarčių pratęsimo ir kt.
Informacija apie Tarybos posėdžius, svarstytus sprendimų projektus
ir priimtus sprendimus
Metai

Įvykusių
posėdžių
skaičius
20
20
19
15

2003
2004
2005
2006

2 lentelė

Svarstytų klausimų
skaičius

Priimtų Tarybos
sprendimų skaičius

251
343
296
394

231
333
282
364

500
400
300
200
100
0
2003

2004

Įvykusių posėdžių skaičius
Priimtų Tarybos sprendimų skaičius

2005

2006

metai

Svarstytų klausimų skaičius

1 pav. Palyginamoji 2003–2005 metais įvykusių Tarybos posėdžių ir priimtų sprendimų skaičiaus lentelė
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2006 metų pradžioje veikė šios Tarybos frakcijos
Frakcija „Už Palangą“

Mindaugas Kundrotas
Salvijus Jodka
Genoveita Krasauskienė
Ričardas Kurpius
Romualdas Valantinas
Pranas Žeimys
Alvydas Kačinauskis
Petras Kaminskas
Mindaugas Skritulskas
Giedrius Šatkauskas
Šarūnas Vaitkus
Dainius Želvys
Vytautas Stalmokas
Rimantas Garolis
Remigijus Alvydas Kirstu kas
Rūta Sakalauskienė
Salomėja Slaboševičienė
Viktoras Pivrikas
Viktoras Gecas

Tėvynės sąjungos frakcija

Liberalcentristų frakcija

Socialdemokratų frakcija

Du Tarybos nariai – Albinas Stankus ir Eugenijus Čilinskas – nepriklausė Tarybos
frakcijoms. 2006 m. pabaigoje 2 nariais pasipildė Liberalų ir centro frakcija, iširo frakcija „Už
Palangą“.
Tarybos komitetai
Tarybos nariai savo įgaliojimus vykdo svarstydami ir spręsdami klausimus tarybos,
komitetų bei komisijų posėdžiuose, frakcijų ir grupių pasitarimuose.

Švietimo,
kultūros ir
sporto

Turizmo,
sveikatos ir
socialinės
apsaugos

Ekonomik
os ir
finansų
TARYBOS
KOMITETAI

Statybos ir
miesto ūkio

Kontrolės

2 pav. Savivaldybės tarybos komitetai
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3 lentelė

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

Posėdžių skaičius
34
32
18
28
4

3%

24%

29%
16%
28%
Ekonomikos ir finans ų
Statybos ir mies to ūkio
Turizmo, s veikatos ir s ocialinės aps augos
Švietimo, kultūros ir s porto
Kontrolės

3 pav. Komitetų posėdžių skaičius procentais

Ekonomikos ir finansų komitetas posėdžiavo 34 kartus. Svarstyti 284 Tarybos
sprendimų projektai, iš kurių 275 buvo pritarta, pateiktos Komiteto išvados.
Statybos ir miesto ūkio komitetas posėdžiavo 32 kartus. Svarstyti 102 Tarybos
sprendimų projektai, iš kurių 93 pritarta.
Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas posėdžiavo 18 kartų. Svarstyti
57 Tarybos sprendimų projektai, iš kurių 57 pritarta.
Švietimo, kultūros ir sporto komitetas posėdžiavo 28 kartus. Svarstyti 82 Tarybos
sprendimų projektai, iš kurių 74 pritarta.
Kontrolės komitetas posėdžiavo 4 kartus. Priimti 6 sprendimai.
Komitetų narių dalyvavimas posėdžiuose:
Ekonomikos ir finansų:
Ričardas Kurpius iš 34 Komiteto posėdžių dalyvavo 33.
Petras Kaminskas iš 34 dalyvavo 32.
Viktoras Gecas iš 9 dalyvavo 7.
Albinas Stankus iš 34 dalyvavo 19.
Vytautas Stalmokas iš 34 dalyvavo 29.
Pranas Žeimys iš 25 dalyvavo 9.
Švietimo, kultūros ir sporto:
Genoveita Krasauskienė iš 28 dalyvavo 25.
Ona Lukaitienė iš 16 dalyvavo 15.
Salomėja Slaboševičienė iš 28 dalyvavo 25.
Mindaugas Skritulskas iš 21 dalyvavo 12.
Alvydas Kačinauskis iš 18 dalyvavo 12.
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Šarūnas Vaitkus iš 3 dalyvavo 2.
Saulius Simė iš 10 dalyvavo 9.
Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos:
Romualdas Valantinas iš 18 dalyvavo 18.
Alvydas Kačinauskis iš 4 dalyvavo 2.
Rimantas Garolis iš 4 dalyvavo 4.
Mindaugas Kundrotas iš 14 dalyvavo 7.
Viktoras Pivrikas iš 18 dalyvavo 11.
Salvijus Jodka iš 9 dalyvavo 9.
Dainius Želvys iš 1 dalyvavo 0.
Šarūnas Vaitkus iš 5 dalyvavo 0.
Ramutis Šeštokas iš 2 dalyvavo 2.
Statybos ir miesto ūkio:
Dainius Želvys iš 29 dalyvavo 27.
Eugenijus Čilinskas iš 32 dalyvavo 31.
Rūta Sakalauskienė iš 32 dalyvavo 23.
Giedrius Šatkauskas iš 32 dalyvavo 15.
Viktoras Gecas iš 25 dalyvavo 15.
Salvijus Jodka iš 10 dalyvavo 7.
Remigijus Alvydas Kirstukas iš 7 dalyvavo 6.
Kontrolės:
Giedrius Šatkauskas iš 4 dalyvavo 3.
Ričardas Kurpius iš 4 dalyvavo 3.
Genoveita Krasauskienė iš 4 dalyvavo 2.
Romualdas Valantinas iš 4 dalyvavo 4.
Dainius Želvys iš 4 dalyvavo 3.
Eugenijus Čilinskas iš 4 dalyvavo 3.
Viktoras Gecas iš 4 dalyvavo 1.
Rimantas Garolis iš 4 dalyvavo 3.
Albinas Stankus iš 4 dalyvavo 1.
Tarybos narių mokymai
Tarybos nariai dalyvavo 27 įvairiuose renginiuose, konferencijose, susitikimuose:
Šarūnas Vaitkus – 4, Mindaugas Skritulskas – 5, Rimantas Garolis – 6, Remigijus
Alvydas Kirstukas – 9, Dainius Želvys – 1, Pranas Žeimys – 1, Salomėja Slaboševičienė – 6,
Ričardas Kurpius – 3, Salvijus Jodka – 4, Genoveita Krasauskienė – 1, Vytautas Stalmokas – 1.
Dalyvavimą dažniausiai apsprendė užimamos pareigos ir kuruojamos sritys.
Nuolat gaunami pasiūlymai dalyvauti įvairiuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose,
tačiau Tarybos nariai juose dalyvauja nenoriai. 2006 m. Šarūnas Vaitkus dalyvavo seminare
„Turizmo paslaugų kokybė. Lietuva ir Latvija“, Salomėja Slaboševičienė – Šiaurės Ministrų
Tarybos seminare „Darni plėtra Šiaurės šalyse ir Lietuvoje“ bei „Alkoholio politikos aktualijos: ar
išliksime blaivi tauta“. Palangos miesto savivaldybės organizuotame seminare „Specialiųjų
bendravimo ir bendradarbiavimo bei viešojo kalbėjimo žinių plėtimas“ dalyvavo tik 5 Tarybos
nariai: Salvijus Jodka, Saulius Simė, Salomėja Slaboševičienė, Romualdas Valantinas, Dainius
Želvys.
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Tarybos narių susitikimai su gyventojais
2006 metais Tarybos nariai rengė susitikimus su Palangos miesto gyventojais,
apsilankė Šventosios seniūnijoje. Susitikimų su gyventojais metu buvo diskutuojama dėl
nuosavybės į turėtą žemę atkūrimo, valstybinių miškų schemos parengimo, socialinės paramos,
gatvių ir miesto infrastruktūros tvarkymo, švietimo reformos. Metų pabaiga sutapo su neoficialia
rinkimų kampanijos pradžia, todėl susitikimai su gyventojais buvo gausūs ir gana aktyvūs.
Išvados ir apibendrinimai
Apibendrinant Tarybos veiklą 2006 m. būtina pabrėžti, kad tai buvo vieninteliai visos
kadencijos metai, kai kelis kartus pasikeitė koalicinės daugumos sudėtis. Tai daugiausiai ir lėmė
tam tikrą nestabilumą ir paviršutiniškumą, nes teko daug dėmesio skirti organizacinio pobūdžio
sprendimų projektams rengti ir svarstyti. Iš dalies keitėsi kai kurios žemesnės grandies struktūros,
buvo problemų dėl posėdžių vedimo. Kai kurios esminės 2005 m. Tarybos veiklos problemos liko
neišspręstos ir 2006 m. Pažeidžiant nustatytas tvarkas rengtas 2007 m. biudžeto planas, strateginis
trimetis planas, neplanuojama Tarybos veikla ir nevykdoma sprendimų kontrolė, nepakankamas
dėmesys investicijų pritraukimui ir dalyvavimui investicinėse programose. Tarybos nariai mažai
teikė sprendimo projektų lyginant su svarstomų Taryboje klausimų skaičiumi, paklausimų,
pareiškimų. Labai ribota buvo Etikos ir procedūrų ir ypač Kontrolės komiteto veikla. Nebuvo
numatyta ir paskelbta apie Tarybos narių nuolatinį gyventojų priėmimą. Tik keli Tarybos nariai
paskelbė Tarybos nario veiklos ataskaitas, numatytas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatyme ir Tarybos reglamente. Sprendimų projektų rengimas buvo padrikas, su projektais Tarybos
komitetų nariai dažnai buvo supažindinami tik Komiteto posėdžio metu.
Kadangi Tarybos 2005 m. ataskaitoje nebuvo numatyti uždaviniai 2006 m., rimtesnės
analizės atlikti neįmanoma.
____________________

PRITARTA
Palangos miesto savivaldybės
tarybos
2007 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. T2-126
2 punktu
PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2006 M. VEIKLOS
ATASKAITA
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 21 straipsnio 5 dalimi
bei Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto
savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 19 d. sprendimu Nr. T2-3, 11 skirsnio 96 punktu, Meras už
savivaldybės veiklą yra atskaitingas savivaldybės tarybai ir bendruomenei. Meras 2006 metų
veiklos ataskaitą pateikia tarybai, o savivaldybės 2006 m. veiklos ataskaitą – bendruomenei.
Palangos miesto savivaldybės 5-ojo šaukimo tarybos 2005 m. gruodžio 30 d.
sprendimu Nr. T2-281 „Dėl Palangos miesto savivaldybės mero išrinkimo“ išrinko Palangos miesto
savivaldybės meru Remigijų Alvydą Kirstuką. Teikiama ataskaita apima mero Remigijaus Alvydo
Kirstuko – Palangos miesto savivaldybės vadovo – veiklos laikotarpį 2006 metais.
Mero veiklos ataskaita parengta atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatyme nustatytus mero įgaliojimus:
- atstovavimas savivaldybei regiono plėtros taryboje, regiono plėtros programų
įgyvendinimas;
- savivaldybės viešojo administravimo institucijų bei įstaigų ir įmonių vadovų veiklos
kontrolė ir priežiūra;
- savivaldybės bendradarbiavimo su valstybės institucijomis, kitomis savivaldybėmis
bei užsienio institucijomis sutarčių sudarymas ir įgyvendinimas;
- koordinavimas viešosios tvarkos; pirminės asmens ir visuomenės sveikatos
priežiūros, vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrojo lavinimo, ikimokyklinio vaikų ugdymo, vaikų ir
jaunimo papildomo ugdymo; gyventojų bendrosios kultūros ugdymo; gyventojų užimtumo, jų
kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo bei viešųjų darbų organizavimo.
Mero 2006 metų veiklos ataskaita parengta:
- panaudojant Palangos miesto plėtros iki 2015 metų strateginio plano prioritetų,
strateginių tikslų ir priemonių įgyvendinimo analizės principą, t. y. mero įgaliojimų ir veiklos
vykdymas apžvelgiamas atsižvelgiant į miesto plėtros strateginius prioritetus.
Strateginis planavimas yra vienas populiariausių vadybos principų užsienyje, o
pastaruoju metu - ir Lietuvoje. Kai savivaldybės veiklos tobulinimo tikslai nukreipiami į
bendruomenės, verslininkų, kurorto svečių bei turistų poreikius ir lūkesčius; tuomet sudaromos
sąlygos teikti kokybiškas viešąsias paslaugas, įgyvendinti numatytas priemones, efektyviai
panaudoti mokesčių mokėtojų pinigus, ir pagaliau, palaipsniui įgyvendinti Palangos miesto plėtros
strateginius dokumentus.
Palangos miesto savivaldybės taryba 2004 m. balandžio 1 d. patvirtino Palangos
miesto plėtros iki 2015 metų strateginį planą, kuriuo siekiama įgyvendinti Palangos miesto viziją:
Palanga – darnios plėtros tarptautinis aktyvios rekreacijos ir reabilitacinio-sanatorinio gydymo
pajūrio kurortas, orientuotas į plataus spektro pramogų industriją su išplėtota šiuolaikine socialine ir
paslaugų infrastruktūra.
Strateginiame dokumente išskirti 3 miesto plėtros prioritetai:
1. Kurorto žmogiškųjų išteklių plėtra;
2. Darnios gyvenamosios aplinkos plėtra;
3. Konkurencingos rekreacijos, sporto, turizmo ir sanatorinio gydymo sistemos plėtra,
paslaugų kokybės gerinimas.
2006 metų Mero veikla pristatoma analizuojant Tarybos sprendimu (2005-12-08 Nr.
T2-236) nustatytų 2006 metų prioritetinių veiklos sričių ir priemonių įgyvendinimo rezultatus:
1. Gatvių ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra;

2. Turizmo infrastruktūros vystymas ir verslo aplinkos gerinimas;
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3. Bendrojo lavinimo mokyklų, viešųjų ir socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra.
Palangos miesto
plėtros iki 2015
metų strateginio
plano prioritetas
Palangos miesto
savivaldybės
veiklos 2006 metais
prioritetas
Esama situacija

Tikslas

Veikla

Rezultatas

I prioritetas. Kurorto žmogiškųjų išteklių plėtra

Bendrojo lavinimo mokyklų, viešųjų ir socialinių paslaugų
infrastruktūros plėtra
Palangos miesto savivaldybės taryba 2006 m. kovo 2 d. sprendimu Nr. T236 pritarė Palangos miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų tinklo
pertvarkos 2006-2012 metams bendrojo plano rengimui. Palangos miesto
savivaldybės mokyklų tinklo pertvarką sąlygoja šie veiksniai:
- mažėjantis mokinių skaičius;
- prasta mokyklų pastatų būklė ir materialinės ugdymosi sąlygos;
neišsprendžiami kai kurių švietimo įstaigų rekonstrukcijos klausimai.
- blogi pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų vykdymo kokybės
rodikliai;
- vykstanti struktūrinė švietimo sistemos reforma valstybėje.
Be mokyklų tinklo pertvarkymo plano Savivaldybei apribotos galimybės
gauti valstybės investicijų programų lėšų (pvz. negaunamos lėšos ir
valstybės investicijų programos Palangos miesto Vlado Jurgučio vidurinės
mokyklos rekonstrukcijai), dėl šios priežasties ir toliau prastės pastatų
būklė, mokyklų aprūpinimas ir mokymosi aplinka, ugdymo sąlygos ir
ugdymosi kokybė.
Strateginio plano tikslai: plėtoti dinamišką žinių visuomenę; didinti
užimtumą ir užtikrinti lygias galimybes darbo rinkoje.
2006 metais Tarybos sprendimu buvo numatytos šios prioritetinės veiklos
sritys ir priemonės:
Bendrojo lavinimo mokyklų, viešųjų ir socialinių paslaugų
infrastruktūros plėtra:
1. Palangos miesto V. Jurgučio vidurinės mokyklos rekonstrukcija (I
etapas).
2. ,,Baltijos“ vidurinės mokyklos sporto salės ir sanitarinių mazgų
rekonstrukcija.
3. Palangos S. Vainiūno muzikos mokyklos rekonstrukcija (I etapas).
- 2006 m. parengtas Palangos miesto savivaldybės bendrojo lavinimo
mokyklų tinklo pertvarkos 2006-2012 metų bendrasis planas.
- Lopšelių – darželių, mokyklų – darželių rekonstrukcijos programai
įgyvendinti skirta 1 mln. 835 tūkst. Lt.
- Specializuoti mokomieji kabinetai įrengti Senojoje gimnazijoje,
vidurinėse mokyklose ir Šventosios pagrindinėje mokykloje. Specialiųjų
poreikių
mokiniai
aprūpinti
informacinėmis
komunikacinėmis
technologijomis.
1. Palangos miesto savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 29 d.
sprendimu Nr. T2-119 patvirtintas Palangos miesto savivaldybės bendrojo
lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos 2006-2012 metų bendrasis planas.
2. Apšiltintas lopšelio – darželio „Sigutė“ stogas ir sienos, užbaigta
lauko sienų apdaila. Įvestas internetinis ryšys (500 tūkst. Lt).

Rekomendacijos

Palangos miesto
plėtros iki 2015
metų strateginio
plano prioritetas
Palangos miesto
savivaldybės
veiklos 2006 metais
prioritetas
Esama situacija

3. Apšiltintas lopšelio – darželio „Nykštukas“ stogas, dalis sienų, atlikta
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sienų apdaila, pakeisti langai, pilnai įrengtas vienas korpusas (1335 tūkst.
Lt).
4. Atlikta „Baltijos“ vidurinės mokyklos sporto salės ir sanitarinių
mazgų rekonstrukcija.
5. Bendrojo lavinimo mokyklose įsteigtos kompiuterinės klasės:
Senojoje gimnazijoje 3 kompiuterių klasės, Vlado Jurgučio vidurinėje
mokykloje 3 kompiuterių klasės, ekonomikos klasė, „Baltijos“ vidurinėje
mokykloje 3 kompiuterių klasės, Šventosios pagrindinėje mokykloje 1
kompiuterių klasė.
6. Palangos miesto savivaldybės parengtame 2007 metų biudžeto
projekte numatyta Vlado Jurgučio vidurinės mokyklos rekonstrukcijai
skirti 550 tūkst. Lt. Pateikta paraiška Bendrojo lavinimo ir profesinių
mokyklų rekonstravimo ir aprūpinimo mokymo priemonėmis 2006-2008
metų programai ir Valstybės investicijų programai dėl lėšų skyrimo Vlado
Jurgučio vidurinės mokyklos rekonstrukcijos darbų finansavimo.
Liko neįgyvendinta:
- Negavus lėšų iš valstybės biudžeto ir nepradėjus įgyvendinti Palangos
miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos 20062012 metų bendrasis plano, nepradėta Vlado Jurgučio vidurinės mokyklos
rekonstrukcija.
- Nesuformavus žemės sklypo nepradėta Palangos S. Vainiūno
muzikos mokyklos rekonstrukcija
-Svarbiausias uždavinys 2007 m. turėtų būti Palangos miesto
savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos 2006-2012
metų bendrojo plano įgyvendinimas.
- 2007 m. pradėti Vlado Jurgučio vidurinės mokyklos rekonstrukciją.
- Užbaigti lopšelio – darželio „Nykštukas“ rekonstrukciją.
II prioritetas. Darnios gyvenamosios aplinkos plėtra

Gatvių ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra
Bendrojo lavinimo mokyklų, viešųjų ir socialinių paslaugų
infrastruktūros plėtra
Turizmo infrastruktūros vystymas ir verslo aplinkos gerinimas
- Susisiekimo sistemos techninė infrastruktūra savivaldybės
teritorijoje, infrastruktūros panaudojimas neužtikrina optimalaus sistemos
funkcionavimo vasaros sezono metu.
- Miesto gatvės nepritaikytos intensyviam transporto eismui. Esamas
gatvių - kelių tinklas savo techniniais parametrais ir dangų kokybe nėra
orientuotas į maksimalius vasaros sezono apkrovimus.
- Savivaldybės gyventojai 2006 m. gatvių ir kelių būklę įvertino
patenkinamai. Daugiausia problemų kelia automobilių statymas vasaros
sezono metu.
- Nors Palangos miesto bendras gatvių tinklo ilgis 176 km, iš to
skaičiaus rekonstruotų asfaltuotų ir atnaujintų gatvių ilgis tik 17,1 km.
2006 m. balandį, rengiant Palangos miesto bendrojo planavimo
dokumentus, buvo atlikta Palangos miesto savivaldybės gyventojų
apklausa:
- 43,6 proc. teigė, kad situacija Palangoje per paskutinius metus

pagerėjo, 45,2 proc. manė, kad situacija nepasikeitė.
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- Miesto apšvietimą palangiškiai vertino gana gerai, teigė, kad želdynų,
takų ir šaligatvių pakanka (apie 46 proc.).
- Savo gyvenamojo rajono teritorijos sutvarkymą patenkinamai vertino
44 proc. Palangos miesto gyventojų.
- Jaučiamas vaikų žaidimų aikštelių stygius.
- Parkavimo patogumą vasaros sezono metu 2006 m. palangiškiai
vertino nepalankiausiai.
Palangos miesto savivaldybėje nėra įsteigtas socialinių paslaugų centras.
Būtina gerinti viešųjų paslaugų teikimo infrastruktūrą viešųjų paslaugų
kokybę. Gamtiniai ir kultūriniai ištekliai nepilnai pritaikyti bendruomenės
ir turistų reikmėms.
Tikslas
Strateginio plano tikslai: tausojančiai naudoti ir turtinti Palangos
kurorto kultūros ir gamtos išteklius; užtikrinti aukštą gyvenamosios
aplinkos kokybę gerinti viešųjų paslaugų kokybę.
2006 metais Tarybos sprendimu buvo numatytos šios prioritetinės veiklos
sritys ir priemonės:
Gatvių ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra:
1. Meilės al., S. Dariaus ir S. Girėno g. rekonstrukcija (I ir II etapai).
2. Smilčių gatvės rekonstrukcija.
3. Pirties gatvės rekonstrukcija.
4. Gubojos gatvės rekonstrukcija.
5. Bangų gatvės rekonstrukcija.
6. Dviračio tako nuo Palangos botanikos parko iki Būtingės
rekonstrukcija (I etapas).
7. Tankiai daugiabučiais namais užstatytų gyvenamųjų zonų aplinkos
humanizavimas ir gerinimas.
8. Palangos miesto transporto eismo organizavimo ir valdymo
strateginio plano parengimas ir įgyvendinimas.
9. Lietaus nuotekų tinklų ir nuotekyno sistemų rekonstrukcija Rytų
kvartale, Palangoje.
Bendrojo lavinimo mokyklų, viešųjų ir socialinių paslaugų
infrastruktūros plėtra:
1. Šventosios bendruomenės centro įkūrimas.
2. Socialinių paslaugų centro įkūrimas.
3. Palangos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos rekonstrukcija.
4. Lifto įrengimas Palangos miesto globos namuose.
5. Palangos miesto savivaldybės pastato statyba (I etapas).
Turizmo infrastruktūros vystymas ir verslo aplinkos gerinimas:
1. Palangos botanikos parko kompleksinė rekonstrukcija.
2. Palangos miesto bendrojo planavimo dokumentų parengimas.
3. Senosios vilos ,,Anapilis“ restauracija pritaikant viešiesiems
turizmo poreikiams (I etapas).
Be išvardintų Tarybos sprendimu patvirtintų 2006 metų prioritetinių
veiklos sričių ir priemonių svarbu buvo:
- mažinti nusikalstamumą mieste;
- gerinti pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrą;
- ugdyti gyventojų bendrąją kultūrą;
skatinti gyventojų užimtumą, jų kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą.
Veikla
- 2006 m. 2,7 mln. Lt savivaldybės biudžeto lėšų skirta švaros ir
tvarkos, teikiant būtiniausias komunalines paslaugas, palaikymui mieste

(mechanizuotas valymas, šiukšlių išvežimas, želdinių priežiūra, gatvių, ša5
ligatvių, žaliųjų plotų ir priebordiūrinės dalies valymas, tankiai
daugiabučiais
namais
užstatytų
gyvenamųjų
zonų
aplinkos
humanizavimas).
- Apšvietimo tinklų priežiūrai, gatvių ir daugiabučių namų kiemų
apšvietimo tinklų projektavimui, rekonstrukcijai ir statybai skirta 819
tūkst. Lt.
- Visuomeninio naudojimo teritorijų sutvarkymo ir inventoriaus
įsigijimui Šventosios seniūnijoje skirta 668 tūkst. Lt.
- ,,Rytų“ kvartalo lietaus kanalizacijos tinklų projektavimui ir statybai
skirta 320 tūkst. Lt.
- 600 tūkst. Lt skirta Palangos botanikos parko priežiūrai, o naujai
technikai Palangos botanikos parko priežiūrai įsigyti skirta 180 tūkst. Lt.
- 360 tūkst. Lt skirta Palangos miesto gatvių dangos taisymui.
- Gatvių rekonstrukcijai skirta 5 mln. Lt.
- 2006 m. įgyvendintas pirmasis ES struktūrinių fondų finansuotas
Palangos miesto savivaldybės projektas pagal kurį buvo rekonstruota S.
Dariaus ir S. Girėno g. atkarpa nuo Sporto g. iki Vytauto g.
- 2006 m. parengtas ir Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas
Palangos miesto savivaldybės transporto infrastruktūros gerinimo ir plėtros
planas 2007-2010. Planas, siekiant gauti finansavimą, pristatytas
Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, LR Susisiekimo
ministerijai, LR Finansų ministerijai, Kelių direkcijai, Transporto
investicijų direkcijai.
- 2006 m. vasarą Valstybinio turizmo departamentas Europos
Sąjungos ir Lietuvos bendrojo finansavimo lėšomis įrengė pavyzdinę
Pajūrio dviračių trasą, einančią nuo Botanikos parko iki Nemirsetos per
Pajūrio regioninį parką iki Klaipėdos miesto.
- 2006 m. pradėtas rengti dviračių tako, einančio palei S. Dariaus ir S.
Girėno g., įrengimo techninis projektas.
- Inicijuotas bendradarbiavimo sutarties su Lietuvos dailės muziejumi
pasirašymas ir pradėtos įgyvendinti bendros priemonės. Bendradarbiavimo
sutarties tikslas išsaugoti nacionalinės svarbos kultūros paveldo objektą –
Palangos dvaro sodybą, kompleksiškai rekonstruoti - restauruoti Palangos
dvaro sodybos objektus ir pritaikyti juos kultūros, turizmo, švietimo,
mokslo, meno ir edukacijos bei kitoms viešoms reikmėms; taip pat didinti
Palangos kurorto kultūros ir gamtos vertybių patrauklumą Lietuvos
gyventojams, vietiniams ir užsienio turistams.
- Į ES struktūrinius fondus 2006 m. balandį pateikta paraiška
„Senosios vilos ,,Anapilis“ restauravimas, pritaikant viešiems turizmo
poreikiams (I etapas).
- Tęsiamas ES ir Savivaldybės biudžeto lėšomis 2005 m. finansuoto
projekto „Palangos miesto bendrojo planavimo dokumentų parengimas“
įgyvendinimas. 2006 m. atlikta didžioji dalis numatytų veiklų: esamos
būklės analizės stadija ir koncepcijos parengimo stadija.
- Bendrafinansuotas VšĮ Palangos pirminės asmens sveikatos
priežiūros centro modernizacijos ir paslaugų kokybės gerinimo projektas
(didžioji dalis projektui įgyvendinti lėšų gauta iš ES lėšų), kuriam skirta 73
tūkst. Lt iš Savivaldybės biudžeto.
- Tęsiama Palangos viešosios bibliotekos rekonstrukcija. 2006 m. iš
Valstybės investicijų programos buvo skirta 400 tūkst. Lt. 2006 m.

Rezultatas

užpildyta ir pateikta paraiška į valstybės investicijų 2007-2009 programą
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bibliotekos rekonstrukcijos darbams užbaigti.
- 2006 m. kartu su ekologiniu klubu „Žvejonė“ pradėtas įgyvendinti
aplinkosauginis projektas „ES reikšmės Pajūrio bioįvairovės išsaugojimas
Lietuvos pajūryje“. Tai pirmas tokio pobūdžio bendradarbiavimo projektas
su nevyriausybinėmis aplinkosauginėmis organizacijomis.
- Klaipėdos apskrities viršininko administracijos iniciatyva vykdytas
jūros kranto zonos ardymo stabilizavimo ir apsauginio kopagūbrio
sutvarkymo ekologinis projektas (projekto vertė 4,5 mln. Lt).
- Palangos miesto policijos komisariatas parengė ir įgyvendino
nusikalstamumo prevencijos planą (savivaldybė skyrė lėšas prevencinėms
priemonėms: lankstinukų ir atmintinių leidybai, vaizdo stebėjimo kamerų
įdiegimui ir eksploatavimui); įgyvendinta narkomanijos prevencijos
programa; įgytos Palangos miesto policijos komisariato veiklai būtinos
priemonės.
- Dėl objektyvių priežasčių 2006 metais nebaigtas rengti Palangos
centrinės dalies atskirų teritorijų detalus planas. Dėl iškilusių akivaizdžių
pažeidimų buvo sustabdytas jo ruošimas, o Palangos miesto Tarybos
sprendimu paskirtas plano ruošimo auditas, medžiaga perduota Palangos
miesto prokuratūrai bei specialiųjų tyrimų tarnybai, dėl galimo rengėjų
piktnaudžiavimo.
1. Rekonstruota Smilčių g., Pirties g., Gubojos g., S. Dariaus ir S.
Girėno g. atkarpa nuo Sporto g. iki Vytauto g., pradėta S. Dariaus ir S.
Girėno g. II etapo (su dviračių taku) rekonstrukcija, rekonstruotas Bangų
g., tęsinys, rekonstruota Karių kapinių aikštė.
2. Parengti Kopų g. ir Birutės al. rekonstrukcijos, Kalgraužių kelio
techniniai projektai, taip pat parengti miesto kapinių ir viešosios
bibliotekos techniniai darbo projektai (iš viso 248 tūkst. Lt).
3. Rekonstruotas viešasis tualetas (M. Valančiau g. 1) (275 tūkst. Lt).
4. Suremontuota 2360 m2 šaligatvių, suremontuota ir pagaminta naujų
800 m2 išėjimo į paplūdimius medinių takų, įrengta 170 šiukšlių dėžių,
127 suolai, paplūdimiuose įrengta 100 persirengimo kabinų, išvalyta 800
lietaus kanalizacijos šulinių, buvo žvyruojama ir greideriuojama 16 km
ilgio žvyro dangos kelių, remontuojamos gatvių asfaltavimo dangoje
susidariusios duobės, įrengti trys įvažiavimai į pliažus, atnaujinta ir
prižiūrėta 3,7 tūkst. metrų gyvatvorių daugiabučių namų kiemuose, įrengta
ir prižiūrėta 4300 kv. m gėlynų bendro naudojimo teritorijose, prižiūrėta
420 tūkst. kv. m gazonų, gatvėse ir daugiabučių namų kiemuose įrengta ir
pradėta eksploatuoti 300 naujų šviestuvų.
5. Įrengta 32 vaikų žaidimo aikštelės prie daugiabučių namų.
6. Savivaldybės biudžeto lėšomis suprojektuota ir pastatyta mašinų
stovėjimo aikštelė prie Bendrosios praktikos gydymo centro (106 tūkst.
Lt.), įrengtos 2 autotransporto stovėjimo aikštelės prie S. Dariaus ir S.
Girėno g.
7. Vykdyta Palangos viešosios bibliotekos rekonstrukcija – apšiltintas
stogas (385 m2), fasadas (450 m2), pakeisti langai, atlikta antro aukšto
apdaila (1107,3 m2).
8. Palangos miesto savivaldybė ir Lietuvos dailės muziejus 2006 m.
lapkritį pateikė dvi paraiškas „Palangos dvaro sodybos kompleksinis
išsaugojimas ir pritaikymas kultūros, turizmo, švietimo, mokslo, meno ir
edukacijos reikmėms“ Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos
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9. Į ES struktūrinius fondus 2006 m. balandį pateikta paraiška
„Senosios vilos ,,Anapilis“ restauravimas, pritaikant viešiems turizmo
poreikiams (I etapas). Projektas nefinansuotas, bet įtrauktas į rezervinių
projektų sąrašą.
10. Įgyvendintas bendras su Klaipėdos apskrities viršininko
administracija jūros kranto zonos ardymo stabilizavimo ir apsauginio
kopagūbrio sutvarkymo ekologinis projektas. Projekto metu buvo
tvirtinamos kopos, paplūdimiai maitinami smėliu, tai sustabdė pajūrio
paplūdimių ir kopų nykimą.
11. Tęsiamas ES struktūrinių fondų finansuojamas projektas „Nemuno
žemupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių
specifikacijų parengimas (Palangos miesto, Skuodo rajono, Kretingos
rajono ir Rietavo savivaldybėse)“.
12. Parengtas gelbėjimo stoties Žvejų g. rekonstrukcijos techninis
darbo projektas ir investicinis projektas.
13. Šildymo sezono metu užtikrintas Palangos miesto Švč. M. Marijos
Ėmimo į Dangų bažnyčios patalpų šildymas.
14. Parengta ir patvirtinta Taryboje Lietuvos tūkstantmečio minėjimo
Palangoje programa.
15. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta
Palangos miesto jaunimo politikos koncepcija.
Liko neįgyvendinta:
1. Neparengtas Palangos miesto transporto eismo organizavimo ir
valdymo strateginis planas.
2. Neįkurtas Šventosios bendruomenės centras.
3. Neįkurtas Socialinių paslaugų centras.
4. Neparengtas Palangos miesto savivaldybės administracijos pastato
statybos techninis darbo projektas.
- Problematiški lieka triukšmo ir taršos klausimai. Būtina vykdyti
taršos ir triukšmo lygio nuolatinę stebėseną ir parengti Palangos miesto
transporto eismo organizavimo ir valdymo specialųjį planą.
- Būtina spręsti parkavimo klausimą.
- 2007-2010 metais, įgyvendinant Savivaldybės tarybos sprendimu
patvirtintą Palangos miesto savivaldybės transporto infrastruktūros
gerinimo ir plėtros planas projektą rekonstruoti 14 km gatvių (S. Dariaus ir
S. Girėno g. 2 etapas, Meilės al., Rudens g., Žaros g., Bangų g., Kopų g.,
Birutės al., S. Nėries g., Vidurdienio g., Ryto g., Gintaro g., Kastyčio g.,
Žvejų g., Kalgraužių k., Jūratės g.).
- Parengti dviračių tako nuo J. Basanavičiaus g. iki Ošupio ir nuo
Šventosios gyvenvietės iki Monciškių rekonstrukcijos techninį projektą,
tuomet bus sudarytos visos prielaidos dalyvauti Kaimynystės programoje
2007-2013 m. ir siekti ES finansavimo dviračių tako iki Šventosios
rekonstrukcijai atlikti.
- Užbaigti Palangos viešosios bibliotekos rekonstrukciją.
- Bendradarbiaujant su Lietuvos dailės muziejumi sutvarkyti Skulptūrų
parką.
- Pradėti Palangos centrinės gelbėjimo stoties rekonstrukcijos darbus.
- Baigti rengti Palangos miesto bendrąjį planą.
- Baigti rengti Palangos centrinės dalies atskirų teritorijų detalų planą.
- Tęsti tankiai daugiabučiais namais užstatytų gyvenamųjų zonų

aplinkos humanizavimą ir gerinimą.
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- Optimizuoti Palangos miesto sveikatos priežiūros centro pirminio
lygio paslaugas.
- Įgyvendinti nusikalstamumą mažinančias priemones.
- Vykdyti Palangos miesto vandentiekio ir nuotekynų sistemų bei
lietaus nuotekų tinklų rekonstrukciją ir plėtrą.
- Parengti Savivaldybės pastato statybos techninį darbo projektą.
- Įgyvendinti Lietuvos tūkstantmečio minėjimo Palangoje programoje
numatytas priemones.
Palangos miesto
plėtros iki 2015
metų strateginio
plano prioritetas
Palangos miesto
savivaldybės
veiklos 2006 metais
prioritetas
Esama situacija

Tikslas

Veikla ir rezultatai

III prioritetas. Konkurencingos rekreacijos, sporto, turizmo ir
sanatorinio gydymo sistemos plėtra, paslaugų kokybės gerinimas
Turizmo infrastruktūros vystymas ir verslo aplinkos gerinimas

- Palanga – populiariausias Lietuvos kurortas vasaros metu, svečių
skaičius nuolat auga.
- Kurortui būdingas itin didelis sezoniškumas.
- Nepakankamai išvystyta viešoji su turizmo veikla susijusi
infrastruktūra. Esama turizmo infrastruktūra nesudaro prielaidų formuoti
aiškų Palangos kurorto išskirtinumą.
- Nevykdomas „agresyvus“ kurorto marketingas, viešųjų ryšių
kampanija.
- Konstruktyvaus dialogo tarp verslo atstovų ir valdžios institucijų
trūkumas.
Strateginio plano tikslai: didinti kurorto patrauklumą ir prieinamumą
vietiniams ir užsienio turistams; tobulinti rekreacijos ir turizmo
sistemos planavimą bei valdymą, užtikrinti jos priežiūrą ir efektyvų
eksploatavimą; skatinti kurorto įmonių plėtrą, stiprinant
konkurencingumą lemiančius veiksnius.
2006 metais Tarybos sprendimu buvo numatytos šios prioritetinės veiklos
sritys ir priemonės:
Turizmo infrastruktūros vystymas ir verslo aplinkos gerinimas
1. Vieningos gelbėjimo sistemos sukūrimas Baltijos jūros regione.
2. Palangos turizmo informacijos centro plėtra, rekonstruojant
Palangos autobusų stoties patalpas.
3. Sporto ir kultūros komplekso statyba (I etapas).
Paplūdimių infrastruktūros gerinimas
- Pirmą kartą Palangos miesto savivaldybės iniciatyva atlikta
paplūdimių lankytojų apklausa. Apklausos rezultatai panaudoti Palangos
miesto savivaldybės lėšomis rengiamame Palangos paplūdimių
kompleksinio sutvarkymo investiciniame projekte. Projektas bus baigtas
rengti 2007 m. I ketv. ir bus pagrindas siekiant ES struktūrinių fondų
finansinė paramos Palangos kurorto paplūdimių infrastruktūros vystymui ir
pritaikymui viešoms turizmo reikmėms.
- 2006 m. sėkmingai tęsiamas Mėlynosios vėliavos programos
įgyvendinimas, iš savivaldybės biudžeto skirtų 20 tūkst. Lt Mėlynosios

vėliavos paplūdimiui ties Botanikos parku.
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- Parengtas centrinės gelbėjimo stoties investicinis ir techninis
projektas, paraiška dėl gelbėjimo stoties rekonstrukcijos pateikta į
Valstybės investicijų 2007-2009 m. programą, gelbėjimo stoties
rekonstrukcijai atlikti 2007 m. iš valstybės investicijų programos numatyta
skirti 500 tūkst. Lt.
- 2006 m. tęsiamas ES finansuojamo projekto „Vieningos gelbėjimo
sistemos
Baltijos
jūros
regione
išvystymas“
įgyvendinimas.
Įgyvendindama šį projektą 2006 m. Palangos miesto savivaldybė įsigijo
vandens motociklus, nardymo įrangą, gelbėjimo įrangą, pradėjo rengti
paplūdimių radiofikavimo techninį projektą.
Investicinių miesto prioritetų įgyvendinimas
- Sporto, kultūros ir pramogų komplekso statyba. Pakartotinai teikta
paraiška į ES struktūrinius fondus siekiant gauti finansavimą techninės
dokumentacijos parengimui. Kadangi objektui nesuteiktas nacionalinės
svarbos statusas, nutarta ieškoti kitų būdų sporto, kultūros ir pramogų
kompleksui pastatyti. Mero potvarkiu sudaryta darbo grupė, kuriai pavesta
išanalizuoti galimų investicinio projekto įgyvendinimo būdų tikslingumą ir
pasiūlyti tikslingiausia projekto įgyvendinimo būdą.
- Vasaros estrados rekonstrukcija. Valstybės investicijų programoje
2007 m. numatytos lėšos galimybių studijos ir techninio projekto
parengimui siekiant rekonstruoti vasaros estradą ir paverčiant ją ištisus
metus veikiančiu pramogų ir kultūros infrastruktūros objektu.
Pozityvaus ir patrauklaus Palangos kurorto įvaizdžio formavimas
Palangos kurorto įvaizdis formuojamas, kurorto rekreaciniai ištekliai ir
infrastruktūra pristatomi Lietuvoje ir užsienyje, reklaminiai leidiniai
rengiami vadovaujantis 2005 m. parengta Palangos kurorto marketingo
strategija. Tai rodo, kad Palangos kurorto rinkodara vykdoma ne
fragmentiškai, o pagal parengtą marketingo priemonių planą. 2006 m.
Palangos turizmo informacijos centro vykdomai turistų informavimo ir
kurorto pristatymo Lietuvos ir užsienio rinkose veiklai buvo skirta 300
tūkst. Lt, Palangos kurorto įvaizdžio formavimui ir tarptautiniam
bendradarbiavimui buvo skirta 50 tūkst. Lt. 2006 m. Palangos kurortas
buvo pristatytas virš 10 tarptautinių turizmo parodų. 2006 m. gruodį
Savivaldybės Tarybos sprendimu patvirtintas tarptautinių parodų, skirtų
pristatyti Palangos kurortą, planas 2007 m. 2006 m. išleisti rinkodariniai
leidiniai, pristatantys Palangą. Turistinė informacija nuolat atnaujinama
Palangos miesto savivaldybės ir Palangos turizmo informacijos centro
interneto svetainėse.
Palangos kurorto sezoniškumo problemos sprendimas
Pirmą kartą Palangos miesto savivaldybės atstovo Seime R. Palaičio
iniciatyva 2006 m. Valstybinis turizmo departamentas skyrė Palangos
kurortui 210 tūkst. Lt. sezoniškumo problemai spręsti renginių ir kultūrinių
įvykių pagalba. 2006 m. Palangoje suorganizuoti šie renginiai: Kurorto
šventė, kuri specialiai suorganizuota gegužį siekiant paankstinti vasaros
sezoną; renginių ciklas „Bobų vasara“, Sakralinės muzikos festivalis ir
Naujametiniai renginiai.
Turizmo paslaugų kokybės gerinimas
Tęsiami mokymai verslininkams. 2006 m. apmokyti 35 Palangos miesto
verslininkai.

10
Viešos ir privačios partnerystės skatinimas. Investicijų aplinkos
gerinimas ir svv skatinimas
- 2006 m. pirmą kartą pasirašytas Palangos miesto savivaldybės ir
Palangos viešbučių ir restoranų asociacijos ketinimų protokolas, kuriuo
šalys sutarė bendradarbiauti skatinant viešbučių ir restoranų verslą
Palangoje, bendrai formuoti pozityvų Palangos kurorto įvaizdį.
- Įgyvendinant Palangos miesto savivaldybės smulkaus ir vidutinio
verslo bei turizmo plėtros programą, 2006 m. pirmą kartą atlikta Palangos
miesto smulkaus ir vidutinio verslo būklės analizė.
- Savivaldybės biudžeto lėšomis 2006 m. pirmą kartą parengta Palangos
miesto investicijų skatinimo strategija 2007-2010 m., išsiaiškinti
verslininkų ir investuotojų poreikiai, investavimo trikdžiai, parengtas
investicijų skatinimo veiksmų planas artimiausiam laikotarpiui.
- Parengta dalyvavimo parodoje, mugėje ar verslininkų misijoje išlaidų
smulkaus ir vidutinio verslo atstovams subsidijavimo tvarka.
- Suorganizuota pirmoji verslininkų misija į Jūrmalos kurortą.
- Palangos miesto savivaldybės taryba 2006 m. gruodžio 28 d. tarybos
sprendimu patvirtino mokesčių lengvatų (žemės, valstybinės žemės
nuomos ir nekilnojamo turto) teikimo juridiniams asmenims tvarką.
- Sėkmingai diegiami viešos ir privačios partnerystės principai.
Valstybinis sektorius Europoje vis labiau remiasi privataus sektoriaus
ištekliais finansuojant ir įgyvendinant infrastruktūros projektus. 2006 m.
pasirašyta Palangos miesto savivaldybės viešosios infrastruktūros
plėtojimo sutartis su privačia įmone.
- Pirmą kartą 2006 m. pradėti organizuoti Palangos miesto
savivaldybės mero susitikimai su Palangos verslininkais, kurių metu
aptariami kurorto verslininkams aktualūs klausimai, problemos,
aiškinamasi, kaip savivaldybė galėtų bendradarbiauti.
- Palangos miesto savivaldybė dalyvavo rengiant ir įgyvendinant darbo
rinkos politikos priemones bei gyventojų užimtumo programas (2006 m.
130 tūkst. Lt gauta iš Valstybės biudžeto).
- 2006 m. Palangos miesto savivaldybė ir Lietuvos verslo darbdavių
konfederacija, siekdamos sudaryti palankias sąlygas smulkaus ir vidutinio
verslo ir verslo savivaldos plėtrai Palangos mieste bei regione, efektyviai
spręsti bendras socialines ir ekonomines problemas bei turėdamos
galimybes daryti įtaką palankiems verslui sprendimams, pasirašė
bendradarbiavimo sutartį.
Tarptautinis bendradarbiavimas, akcentuojant kurortų sektorių
- Palangos miesto savivaldybė aktyviai dalyvavo Europos kurortų
asociacijos (ESPA), kurios nariu yra nuo 2005 m., veikloje. Dalyvauta XIame metiniame Asociacijos kongrese Portugalijoje ir Asociacijos darbo
grupės posėdyje Čekijoje. Minėtų renginių metu buvo diskutuojama apie
SPA veiklą kurortuose reglamentuojančius įstatymus, klasifikavimo
kriterijus, SPA vystymosi Europos kurortuose tendencijas.
- Palangos miesto savivaldybė ir Birštono savivaldybė inicijavo
Nacionalinės kurortų asociacijos steigimą. Palangos miesto savivaldybės
taryba priėmė sprendimą dėl pritarimo tokios asociacijos steigimui.
Nacionalinės kurortų asociacijos veiklos tikslai: skatinti Lietuvos
Respublikos kurortų plėtrą, rūpintis, kad gamtiniai rekreaciniai kurortų
ištekliai būtų tinkamai panaudojami poilsiautojų poreikiams, taip pat

skatinti ir tęsti bendradarbiavimą su kitomis valstybėmis bei organizacijo11
mis mokslinėje, teisinėje, profesinėje, ekonominėje, socialinėje bei
kultūrinėje sferose ir suteikti joms galimybę naudoti visais gamtiniais
rekreaciniais ištekliais gyventojų sveikatai saugoti ir gerinti.
-2006 m. liepą pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lenkijos
kurortu Ustka. Sutartyje numatoma, kad kurortai bendradarbiaus kultūros,
švietimo ir mokslo, turizmo, aplinkosaugos, socialinės rūpybos ir sveikatos
apsaugos, sporto ir fizinio lavinimo, verslo ir kitose srityse.
- Tęsiamas bendradarbiavimas su Jūrmalos kurortu, įgyvendinant
bendrus ES finansuojamus projektus.
- 2006 m. gautas ES finansavimas partnerystės projektui „Kultūrinio
turizmo objektų pasiekiamumo stiprinimas Baltijos pajūrio pasienio
regione“ su Šilutės rajono savivaldybe ir Gdansko turizmo
organizacijomis. Įgyvendinus projektą bus pasirašyta bendradarbiavimo
sutartis su Šilutės rajono savivaldybe.
- Tęsiama veikla Baltijos miestų sąjungos organizuojamose
priemonėse, ypač turizmo.
- Sėkmingai kartu su Klaipėdos universitetu įgyvendintas ES
finansuojamas bendradarbiavimo projektas „Baltijos jūros regiono darnaus
turizmo informacinis centras“. Aktyviai dalyvauta rengiant bendrą abipus
sienos ilgalaikės veiklos strategiją turizmo informacijos centrams.
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Pasirengimas ES struktūrinės paramos 2007-2013 m. įsisavinimui
- Palangos miesto savivaldybė aktyviai dalyvavo keturių Pajūrio
savivaldybių (Klaipėdos, Klaipėdos rajono, Palangos ir Neringos)
„Quattro“ bendradarbiavimo veiklose. Palangos miesto savivaldybė
pirmoji 2006 m. lapkritį inicijavo „Quattro“ šalių pasiūlymų dėl Lietuvos
2007-2013 m. ES struktūrinės paramos strategijos rengimą ir pateikimą LR
Vyriausybei, ministerijoms. Palangos miesto savivaldybė taip pat inicijavo
bendrą „Quattro“ pasiūlymo dėl SPA paslaugų teisinio reglamentavimo
Lietuvoje teikimą LR Ūkio ministerijai ir valstybiniam turizmo
departamentui.
- Aktyviai organizavo susitikimus ir priemones,skirtas palangos
kurorto projektų finansavimo iš ES struktūrinių fondų galimybėms
išsiaiškinti. LR Ūkio ministerijai ir valstybiniam turizmo departamentui
buvo pristatyti prioritetiniai, Palangos kurortui ypač svarbūs projektai.
Liko neįgyvendinta:
Nepradėta Palangos turizmo informacijos centro rekonstrukcija ar naujojo
centro statyba.
- Tarybos sprendimu patvirtinti Palangos miesto investicijų skatinimo
strategiją.
- Tęsti paplūdimių apsaugos ir infrastruktūros gerinimo priemonių
įgyvendinimą.
- Tęsti bendradarbiavimą su Lietuvos dailės muziejaus dėl Botanikos
parko ir Palangos dvaro sodybos išsaugojimo, rekonstrukcijos ir
pritaikymo viešoms reikmėms.
- Aktyviai dalyvauti Nacionalinės kurortų asociacijos veikloje ir
įgyvendinti priemones, skirtas kurortinio turizmo Lietuvoje skatinimui,
šiuolaikinius standartus atitinkančių sveikatinimo paslaugų kurortuose
plėtrai, 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos įsisavinimui.
- Pradėti projekto „Sporto, kultūros ir pramogų komplekso statyba“

įgyvendinimą.
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- Tęsti viešą ir privačią partnerystę, įtraukti verslininkus, privačius
investuotojus į miesto strateginio planavimo procesą.
- Organizuoti Baltijos miestų sąjungos Turizmo komisijos posėdį
Palangoje, aktyviau dalyvauti Baltijos miestų sąjungos veikloje.
- Organizuoti viešųjų ryšių kampaniją ir formuoti pozityvų Palangos
kurorto įvaizdį.
Ataskaitos apibendrinimas, išvados
Apibendrinant 2006 metų veiklą galima teigti, kad buvo inicijuota ir įgyvendinta visa
eilė priemonių:
- skatinančių miesto viešosios infrastruktūros plėtrą;
- gerinančių turizmo paslaugų kokybę
- formuojančių pozityvų ir patrauklų Palangos kurorto įvaizdį;
- mažinančių kurorto veiklos sezoniškumą;
- skatinančių viešą ir privačią partnerystę;
- gerinančių investicijų aplinką ir skatinančių svv
- skatinančių tarptautinį kurortų bendradarbiavimą;
- saugančių gamtinius gydomuosius ir kultūrinius rekreacinius kurorto išteklius;
- pozicionuojančių Lietuvos kurortus kaip nacionalinės svarbos turizmo vietoves,
kurių plėtrai turi būti teikiami investiciniai prioritetai įsisavinant ES struktūrinės paramos lėšas
2007-2013 metų laikotarpyje.
___________________

PRITARTA
Palangos miesto savivaldybės tarybos
2007 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. T2-126
3 punktu
PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
2006 METŲ ADMINISTRACIJOS VEIKLOS ATASKAITA
Ataskaitos santrauka
2006 metai Palangos miesto savivaldybės veikloje buvo ypatingi ir permainingi. I
pusmetį Palangos miesto savivaldybės administracija (toliau – Administracija) dirbo vadovaujama
Šarūno Vaitkaus. Antroje metų pusėje, pasikeitus politinei situacijai bei susiformavus naujai
daugumai Palangos miesto savivaldybės taryboje, Administracijos direktoriumi tapo Rimantas
Garolis. Vykstant politinėms permainoms, neišvengiamai keičiasi ir Administracijos veikla, todėl
2006 metus galima vadinti pokyčių metais, nes, be Administracijos vadovų, keitėsi veiklą
reglamentuojantys valstybės bei vietos teisės aktai, įstaigos personalas, o tai neišvengiamai įtakojo
teikiamų paslaugų kokybę, Administracijos struktūros pokyčius, techninės bazės atnaujinimą,
vidaus kontrolės gerinimą bei siekiamų rezultatų užtikrinimą.
Palangos miesto savivaldybės administracija, kurios pagrindinis tikslas yra tenkinti
viešuosius interesus įgyvendinant politikų priimtus sprendimus, 2006 metais siekdama Palangos
miesto vizijos įgyvendinimo bei racionalaus lėšų planavimo ir panaudojimo diegė strateginio
veiklos planavimo procedūras, parengė pirmą trejų metų veiklos strateginį planą. Įgyvendindama
strateginį planą ir vykdydama Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas funkcijas
Administracija 2006 m. rengė ir vykdė 10 pagrindinių veiklos programų. Daugiausia dėmesio ir
pastangų buvo skirta Palangos miesto gyventojų poreikiams švietimo, kultūros, sveikatos,
komunalinių bei kitų viešųjų paslaugų srityse, gyventojų užimtumui gerinti, jų socialinėms
problemoms spręsti, užsienio ryšiams plėtoti, miesto įvaizdžiui formuoti bei investicijoms ieškoti ir
pritraukti.
2006 metais buvo įgyvendinti šie pagrindiniai uždaviniai:
Įvykdytas savivaldybės biudžeto pajamų planas.
Įstatymų nustatyta tvarka organizuotas ir kontroliuotas savivaldybės turto valdymas ir
naudojamas.
Vykdytos žemės grąžinimo procedūros.
Įgyvendinti savivaldybės strateginiai (ilgalaikis ir vidutinės trukmės) planai.
Pritrauktos lėšos investiciniams projektams.
Gerinta administracijos veiklos ir paslaugų kokybė planingai keliant darbuotojų
kvalifikaciją, optimizuojant administracijos struktūrą, įrengiant „vieno langelio“ sistemą bei
diegiant kitus naujosios viešosios vadybos principus.
Šioje ataskaitoje minimi tik svarbiausi Administracijos darbai, nuveikti 2006 metais.
Be to, kas paminėta, buvo atliekami ir kiti nuolatiniai darbai, vykdomi tęstiniai projektai.
Kiekvienas Administracijos struktūrinis padalinys ir tiesiogiai Administracijos direktoriui pavaldūs
valstybės tarnautojai pateikė išsamias 2006 metų veiklos ataskaitas, su kuriomis galima susipažinti
Administracijos Bendrajame skyriuje.
Bendra informacija apie administraciją
Administracija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu
ir kitais norminiais teisės aktais. Administracijos nuostatai reglamentuoja Administracijos valdymą
ir veiklos organizavimą, funkcijas, atsakomybės, informacijos teikimo ir kitas veiklos sritis.
Pagrindiniai Administracijos įgaliojimai ir kompetencija:



Savivaldybės teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės institucijų sprendimų
įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;
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 įgyvendina įstatymus, Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės nutarimus, kitų
valstybinės valdžios institucijų sprendimus, nereikalaujančius Savivaldybės institucijų
sprendimų;
 įstatymų nustatyta tvarka organizuoja Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų bei kitų
piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą, organizuoja ir kontroliuoja
Savivaldybės turto valdymą ir naudojimą;
 administruoja viešųjų paslaugų teikimą;
 rengia Savivaldybės institucijų sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
 atlieka Tarybos sekretoriato (jei jis steigiamas), Savivaldybės mero ir jo politinio
(asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, Tarybos narių ir Savivaldybės
kontrolieriaus tarnybos finansinį, ūkinį bei materialinį aptarnavimą.
Per praėjusius metus Administracijos direktorius savo kompetencijos klausimais pasirašė
1064 įsakymus veiklos klausimais bei 397 įvairias sutartis. 2006 metais Bendrajame skyriuje buvo
vykdomas kompiuterinis gaunamų raštų registravimas (kortelių užpildymas). Užregistruota 7271
gaunamas raštas, kurie išdalinti pagal rezoliucijas vykdytojams, buvo sudaromas neatsakytų ir
negrąžintų raštų kontrolinis sąrašas. Registruojami piliečių prašymai ir skundai (žurnale ir
kompiuteryje), išsiunčiami (išdalinami) atsakymai, sudaromas neatsakytų prašymų kontrolinis
sąrašas. Išsiųsta 4334 siunčiami raštai. Užregistruota 1709 piliečių prašymai. Bendrasis skyrius
organizavo bei techniškai ir ūkiškai aptarnavo Tarybą, jos komitetų posėdžius bei kitus renginius ir
sudarytas komisijas. 2006 m. Administracija parengė ir pateikė Tarybai svarstyti 391 Tarybos
sprendimų projektus.
Administracijos struktūra ir personalo valdymas
Vykstant minėtiems pokyčiams buvo užtikrintas nenutrūkstamas administracijos
darbas bei veiklos tęstinumas. 2006 metais du kartus buvo pakeista Administracijos struktūra. Metų
pradžioje išanalizuotos probleminės veiklos sritys bei parengta nauja Administracijos struktūra,
įsteigti nauji strategiškai svarbūs skyriai – Viešųjų pirkimų tarnyba, Kultūros skyrius, Juridinio ir
personalo skyrius bei padidintas Savivaldybės administracijoje didžiausias leistinas valstybės
tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius. Pasikeitus Administracijos
direktoriui siekiant užtikrinti veiklos efektyvumą buvo peržiūrėta Administracijos veikla ir dar kartą
pakeista struktūra, sujungti Turto ir Verslo bei Kultūros ir Švietimo skyriai.
Administracijos struktūriniai padaliniai pagrindinį dėmesį skyrė jiems priskirtų
funkcijų vykdymui bei Savivaldybės tarybos patvirtintų veiklos programų įgyvendinimui.
Administracijos darbuotojai kėlė kvalifikaciją įvairiuose teminiuose mokymuose bei kvalifikacijos
kėlimo kursuose visoje Lietuvoje. Centralizuotai buvo organizuoti kompiuterinio raštingumo
(ECDL), įvadiniai valstybės tarnautojų mokymai, tarnautojų elgesio kodekso nuostatų mokymas,
užsienio kalbos kursai. 2006 metais kvalifikacijos kėlimui bei mokymams (kartu su Tarybos
nariais) buvo skirta 40 tūkst. Lt, išleista 37304 Lt. Mokymuose dalyvavo 46 valstybės tarnautojai.
Dabartinė Administracijos struktūra iš esmės yra orientuota sklandžiam veiklos
užtikrinimui ir efektyviam administracijos darbui. Administracijoje įsteigti 78 valstybės tarnautojų
ir 26 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etatai.
IT diegimas
Administracija pradėjo sparčiau diegti naująsias technologijas taikant naujosios viešosios
vadybos principus. 2006 metais toliau tobulinta dokumentų valdymo sistema „Kontora“, dėl to
atsirado galimybė palengvinti informacijos atnaujinimą tinklalapyje. Gyventojams buvo sudarytos
galimybės prašymų formas ir įvairių jiems reikalingų dokumentų blankų elektronines versijas bei

skelbimus rasti interneto tinklalapyje. Kompiuterizuotos praktiškai visos darbo vietos, įsigyta
licencijuota programinė įranga, įdiegta nauja Savivaldybės programinio tipo biudžeto
kompiuterizuota apskaita, pradėtos diegti specializuotos kompiuterinės programos.
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Civilinės metrikacijos skyrius 2006 metais pradėjo dirbti su nauja programa LRGRIS, kuri
sujungė visos šalies civilinės metrikacijos skyrių duomenų bazes.
Strateginis planavimas
Palangos miesto savivaldybės taryba 2004 m. balandžio 1 d. patvirtino Palangos miesto
plėtros iki 2015 metų strateginį planą (toliau – Plėtros planas), kuriuo siekiama įgyvendinti
Palangos miesto viziją: Palanga – darnios plėtros tarptautinis aktyvios rekreacijos ir reabilitaciniosanatorinio gydymo pajūrio kurortas, orientuotas į plataus spektro pramogų industriją su išplėtota
šiuolaikine socialine ir paslaugų infrastruktūra.
2006 metais Ekonominės plėtros skyrius parengė ir pateikė svarstyti Tarybai Palangos
miesto plėtros iki 2015 metų strateginio plano įgyvendinimo 2004–2005 metais ataskaitą. Ataskaita
buvo patvirtinta Tarybos 2006 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-127 1 punktu. Gruodžio mėn.
buvo suorganizuotas renginys-seminaras bendruomenės atstovams, kurio metu buvo pristatyta
ataskaita. Renginio metu diskutuota, kaip efektyviau organizuoti ir vykdyti Strateginio plano
įgyvendinimo priežiūrą.
Ekonominės plėtros skyrius koordinavo Palangos miesto savivaldybės trejų metų
strateginio veiklos plano rengimą, patvirtino 11 suvestinių Savivaldybės veiklos 2007–2009 metais
programų.
Savivaldybės finansai ir turtas
Pajamos
Praėjusiais metais daug dėmesio buvo skiriama Palangos miesto biudžeto pajamų plano
vykdymui, racionaliam jo lėšų panaudojimui užtikrinti. Administracijos Biudžeto skyriaus
duomenimis, Savivaldybės biudžeto 2006 metų visų pajamų patikslintas planas – 45532,7 tūkst. Lt,
įvykdymas – 49786,8 tūkst. Lt, arba 109,3 proc., iš jų mokesčių 114 proc., kitų pajamų 93,2 proc.,
sandorių su materialiuoju turtu gauta 5,8 karto daugiau.
Viršytos mokesčių įplaukų prognozuotosios užduotys iš viso 3090,1 tūkst. Lt, kitų pajamų
užduotys neįvykdytos 419,3 tūkst. Lt (įstaigos neįmokėjo savo planuotų įmokų už prekes ir
paslaugas bei patalpų nuomą), gauta 1944,3 tūkst. Lt daugiau, negu planuota, pajamų iš ilgalaikio
materialiojo turto realizavimo. Materialiojo turto realizavimo įplaukas sudarė 50 proc. atskaitymai į
Savivaldybės biudžetą nuo įplaukų už privatizuotą valstybinę žemę Palangos miesto teritorijoje
(pagal ilgalaikes žemės pardavimo sutartis anksčiau nustatytų terminų išpirkta žemė).
Dėl Savivaldybės tarybos sprendimais suteiktų mokesčių lengvatų 2006 metais
Savivaldybės biudžetas negavo 1178,5 tūkst. Lt, iš jų:
žemės mokesčio 179,8 tūkst. Lt,
nuomos mokesčio už valstybinę žemę 307,1 tūkst. Lt,
nekilnojamojo turto mokesčio 691,6 tūkst. Lt.
2006 m., palyginus su 2005 m., suteikta 519,1 tūkst. Lt lengvatų daugiau (pasikeitus
įstatymui Tarybai suteikus nekilnojamojo turto mokesčio lengvatas savo biudžeto sąskaita fiziniams
ir juridiniams asmenims).
Išlaidos
Biudžeto skyriaus duomenimis, Savivaldybės biudžeto 2006 metų išlaidų planas įvykdytas
95,9 proc. Atskiri asignavimų valdytojai neužtikrino ekonominių ir socialinių programų
įgyvendinimo ir dėl šios priežasties nepanaudojo programų įgyvendinimui skirtų biudžeto
asignavimų.

2006 m. Palangos miesto savivaldybės biudžeto išlaidų įvykdymo suvestinė pagal
valstybės funkcijas (tūkst. Lt):
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Bendros valstybės paslaugos
Gynyba
Viešoji tvarka ir visuomenės
apsauga
Ekonomika
Aplinkos apsauga
Būstas ir komunalinis ūkis
Sveikatos priežiūra
Poilsis, kultūra ir religija
Švietimas
Socialinė apsauga
Iš viso išlaidų

Planas

Įvykdymas
6096,5
81,3
89,2

Įvykdymas,
proc.
95,2
98,7
46,1

2005 m.
įvykdymas
6319,7
92,5
44,0

6402,7
82,4
193,7
1226,5
228,4
8609,0
284,2
2834,0
19868,1
5787,5
45516,5

1170,9
209,6
7969,2
279,7
2698,2
19618,8
5433,6
43647,0

95,5
91,8
92,6
98,4
95,2
98,7
93,9
95,9

766,6
147,7
7052,9
258,1
2055,4
17119,4
4936,4
38792,7

Pajamų planas neatitinka išlaidų plano dėl į valstybės biudžetą grąžintų taisant poreikio
paskaičiavimo klaidą 16,2 tūkst. Lt nepaskirstytų lėšų biudžetinių įstaigų atlyginimams nuo 200610-01 padidinti.
Į valstybės biudžetą grąžinta 359,3 tūkst. Lt nepanaudotų dotacijų, iš jų 0,8 tūkst. Lt –
specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti, 139,9 tūkst. Lt – valstybinėms
(perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, 2,1 tūkst. Lt – bendrosios dotacijos kompensacijos,
216,5 tūkst. Lt – tikslinės paskirties lėšos, skirtos savivaldybės biudžetui pagal Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimus.
Įsiskolinimai
Kreditinis įsiskolinimas 2007 m. sausio 1 d. buvo 578,1 tūkst. Lt, palyginus su 2006-01-01
padidėjo dėl ilgalaikio turto (kompiuterių ir technikos) įsigijimo lizingo (finansinės nuomos) būdu.
Perskaičiuoto kreditorinio įsiskolinimo (atėmus įsiskolinimus, ne ilgesnius kaip 10 dienų ir 45
dienos) nėra.
Asignavimų valdytojai įpareigoti, sudarant 2007 metų programų sąmatas, numatyti
reikiamus asignavimus 2007-01-01 neesminiams įsiskolinimams padengti iš 2007 metams skirtų
asignavimų, sutartyse numatytoms lizingo dalims dengti asignavimai numatyti 2007 m. biudžete.
Debitinis įsiskolinimas 2007-01-01 būklei iš viso 232,7 tūkst. Lt, palyginus su 2006-01-01
sumažėjo 112,7 tūkst. Lt. Šio įsiskolinimo didžiąją dalį, t. y. 157,9 tūkst. Lt sudaro VšĮ A. Mončio
namų-muziejaus skola Savivaldybei. Įsiskolinimas susidarė pagal 2000-08-12 reikalavimo teisės
perleidimo sutartį, sudarytą UAB „Plienas“ su Palangos miesto taryba.
Savivaldybė neviršijo įstatymu nustatytų skolinimosi limitų, negrąžintų paskolų likutis
2007-01-01 sudarė 2634,6 tūkst. Lt, iš jų 534,6 tūkst. Lt – pagal lizingo (finansinės nuomos)
sutartis, 2006 m. anksčiau nustatyto termino grąžinta 100 tūkst. Lt ilgalaikių banko paskolų.
Valdomas turtas
Palangos miesto savivaldybė valdo turtą nuosavybės ir patikėjimo teise – tai
negyvenamieji pastatai, butai, gatvės, gatvių želdiniai, skverai, kelio ženklai, muziejinės vertybės,
automobilių stovėjimo aikštelės, miško parkai, tiltai, visuomeniniai tualetai, lietaus kanalizacijos
tinklai, vandentiekis, šviesoforai, apšvietimo įrenginiai, uždarųjų akcinių bendrovių akcijos.
Atsižvelgiant į pastebėtus trūkumus, biudžetinių įstaigų ir administracijos Biudžeto skyriaus
siūlymus, buvo paruošta ir 2006 m. spalio 6 d. Palangos miesto savivaldybės Tarybos sprendimu

Nr. T2-225 pakeista Palangos miesto savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
tvarka.
Verslo ir turto skyrius organizavo ir kontroliavo savivaldybės turto valdymą ir
naudojamą atstovavo Savivaldybės kapitalui uždarosiose akcinėse bendrovėse, viešosiose įstaigose,
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organizavo bešeimininkio turto nustatymą ir įteisinimą ir vykdė kitas jam priskirtas funkcijas. 2006
metais skyrius parengė dokumentus dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio kapitalo
viešosiose įstaigose ir akcinėse bendrovėse. VĮ Registrų centrui pateikti 89 prašymai ir prie jų
reikalingi dokumentai dėl pastatų, patalpų, butų, vandentiekio, nuotekų, šiluminių tinklų, aikštelių
kadastrinių matavimų, jų patikslinimų bei teisinės registracijos, taip pat dėl sutarčių registravimo,
nuosavybės pažymėjimų, pažymų išdavimo. Organizuoti 2 turto vertinimo paslaugų pirkimo
konkursai, paruoštos turto vertinimo sutartys.
Administracijos Verslo ir turto skyrius parengė savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto
nuomos programą 2006 metams. Šios programos tikslas – nuosavybės ilgalaikio materialiojo turto
efektyvus valdymas ir naudojimas, siekiant gauti papildomų pajamų už teikiamas nuomos
paslaugas.
Pagrindinės pajamos, gautos iš turto nuomos:
Eil.
Objekto pavadinimas
Nuompinigių suma, Lt
Nr.
1.

Automobilių stovėjimo aikštelė Taikos g.

15537,60

2.

Laidojimo namai

2909,52

3.

VšĮ Palangos odontologijos centras

2904,00

4.

Garažai (Klaipėdos apskrities VMI)

2113,80

5.

Palangos gintaro meistrų gildija

3150,16

6.

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančios
gyvenamosios patalpos

27662,63

Iš viso:

54277,71

2006 METAIS GAUTŲ PAJAMŲ UŽ NUOMĄ DALIS PAGAL KIEKVIENĄ OBJEKTĄ

100,00%

5,80%
3 ,8 9%
5 ,3 5%
5,36%

Palangos gintaro gildijos nuompinigiai
Garažų nuoma
Palangos odontologijos centras
28,63%

50,00%

Laidojimo namų nuoma
Automobilių stovėjimo aikštelė

50,96%

Gyvenamųjų patalpų nuoma

0,00%

Paruošta Savivaldybės socialinio būsto plėtros 2006 metų programa, Palangos Viešojo
pirkimo komisijai pateikti reikiami dokumentų paketai socialiniam būstui pirkti. Iš Vyriausybės
skirtų 400000 Lt socialinio būsto plėtrai panaudota 361000 Lt, nupirkti 2 dviejų kambarių butai.
Specialistai surašė 2 butų, privatizuojamų lengvatinėmis sąlygomis, įkainojimo aktus, paruošė

dokumentus notarui dėl 2 butų pardavimo, 2 butų pardavimo išsimokėtinai ir 7 butų pirkimo,
dalyvavo organizuojant 5 Savivaldybės socialinių butų remonto darbus.
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Vykdant 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, 2006 metais užsakyta
24 butams rinkos vertės patikslinimas, patikslinti ir direktoriaus įsakymu patvirtinti nuomininkų,
gyvenančių savininkams sugrąžintuose namuose, sąrašai.
2006 metais iš valstybės biudžeto Palangos miesto savivaldybei skirta 1800000 Lt
valstybės garantijoms nuomininkams, gyvenantiems savininkams grąžintuose gyvenamuosiuose
namuose, jų dalyse, butuose vykdyti. Verslo ir turto skyrius paruošė šių lėšų panaudojimo
programą, pateikė reikiamų dokumentų paketus Palangos Viešojo pirkimo komisijai butų pirkimui
nuomininkams iškeldinti. 2006 m. įvykdyta 13 valstybės garantijų, nuomininkams, gyvenantiems
savininkams grąžintuose namuose, panaudota 1733000 Lt (už 1131000 Lt nupirkti 6 butai, 7
nuomininkams kompensuota nuomotų patalpų rinkos vertė pinigais, panaudojant 602000 Lt).
2006 m. į asmenų, turinčių teisę į savivaldybės socialinį būstą arba jo sąlygų pagerinimą,
sąrašą buvo įrašyti 110 asmenų (šeimos), iš jų: 37 – jaunų šeimų; 5 – našlaičių ir likusių be tėvų
globos asmenų; 13 – neįgaliųjų asmenų (šeimų); 52 – bendrajame; 3 – socialinio būsto nuomininkų,
turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą, sąraše. 2006 m. Palangos miesto savivaldybei
skirtas 1370000 Lt valstybės remiamų būsto paskolų limitas 3 bankuose. Valstybės parama būstui
įsigyti (lengvatiniu kreditu) pasinaudojo 6 šeimos (1 nepasinaudojo).
Palangos miesto savivaldybės tarybai priklauso uždarųjų akcinių bendrovių 6390149 vnt.
akcijų už 63818607,00 Lt. Verslo ir turto skyriaus specialistai siekė Savivaldybei priklausančių
akcijų tinkamo atstovavimo uždarosiose akcinėse bendrovėse, kuriose visos ar dalis (1/2) akcijų
priklauso nuosavybės teise. Atstovavo viešosiose įstaigose. Analizavo akcinių bendrovių ir viešųjų
įstaigų veiklą, finansinę atskaitomybę ir teikė Savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl balsavimo
visuotiniuose akcininkų susirinkimuose ir viešosiose įstaigose.
Palangos miesto savivaldybės turto privatizavimą vykdo administracijos Verslo ir turto
skyrius. Palangos miesto savivaldybės turto privatizavimą prižiūri ir Tarybai atsiskaito savivaldybės
Turto privatizavimo komisija. Palangos miesto savivaldybės turto privatizavimo fondo lėšų
naudojimo nuostatai, patvirtinti tarybos, reglamentuoja pajamų už privatizuotą savivaldybės turtą
kaupimą ir naudojimą. Lėšos, gautos už savivaldybei priklausančių objektų privatizavimą,
naudojamos smulkiam ir vidutiniam verslui skatinti, turtui inventorizuoti ir jam įsigyti. Palangos
miesto savivaldybės taryba 2006 m. vasario 8 d. sprendimu Nr. T2-16 patvirtino Palangos miesto
savivaldybės Turto privatizavimo fondo lėšų 2006 metų pajamų-išlaidų sąmatą. 2006 metais minėto
fondo išlaidos buvo naudojamos griežtai prisilaikant turto privatizavimo programos tikslų ir
prioritetų.
Per 2006 metus paruošti dokumentai 2 privatizavimo programoms, 2 viešiesiems
aukcionams. Parengta medžiaga privatizavimo komisijos posėdžiams, organizuoti posėdžiai,
surašyti protokolai. Parengtas ir pateiktas valstybės turto fondui patikslinti ir suderinti Savivaldybei
nuosavybės teise priklausančių objektų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu,
sąrašas.
Savivaldybės ekonominė veikla
Ekonominė plėtra
Siekiant stiprinti konkurencingumą, užtikrinti subalansuotą miesto plėtrą, Palangos miesto
savivaldybė 2006 kaip ir ankstesniais metais rengė projektus ir aktyviai dalyvavo įsisavinant
Europos Sąjungos struktūrinės paramos bei valstybės investicijų programų skiriamas lėšas.

2006 metais Ekonominės plėtros skyrius parengė ir pateikė 3 paraiškas į ES struktūrinius
fondus pagal 3.4 prioritetą „Viešoji turizmo infrastruktūra ir paslaugos“:
1. ,,Senosios vilos ,,Anapilis“ restauravimas, pritaikant viešiems turizmo poreikiams (I
etapas)“ (projektas įtrauktas į rezervinių projektų sąrašą).
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2. ,,Turizmo plėtra Palangos dvaro sodyboje“ (projektas nefinansuotas dėl netinkamo
pareiškėjo statuso).
3. ,,Techninės dokumentacijos Sporto ir pramogų kompleksui statyti parengimas“
(projektas nefinansuotas, kadangi objektui nėra suteiktas nacionalinės svarbos statusas).
Kartu su savivaldybės biudžetine įstaiga Palangos miesto botanikos parku pateikta paraiška
„Palangos dvaro sodybos kompleksinis išsaugojimas ir pritaikymas kultūros, turizmo, švietimo,
mokslo, meno ir edukacijos reikmėms“ Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių
mechanizmų paramai gauti. Šiuo metu vyksta paraiškos vertinimas.
2006 metais buvo aktyviai įgyvendinamas projektas „Palangos miesto bendrojo planavimo
dokumentų rengimas“, finansuojamas ES ir savivaldybės biudžeto lėšomis,. Sėkmingai
įgyvendintas ES struktūrinių fondų finansuotas projektas „Gatvių ir dviračių takų rekonstrukcija ir
plėtra Palangos miesto savivaldybės teritorijoje“. Taip pat buvo bendradarbiaujama su Valstybiniu
turizmo departamentu Departamentui įgyvendinant PHARE programos finansuojamą projektą
„Dviračių žiedo Vakarų Lietuvoje plėtojimas“. Įgyvendinant šį projektą buvo paklota dviračių tako
danga nuo Palangos botanikos parko iki Klaipėdos miesto ribos (Palangos miesto savivaldybės
teritorijoje bus nutiesta apie 6,6 km dviračių takų).
Palangos miesto savivaldybės administracija 2006 m. liepos mėn. pasirašė partnerystės
sutartį su Šilutės rajono savivaldybės administracija, Gdansko Pruščo miesto gmina, Gdansko meno
mylėtojų draugija, Visuomenės iniciatyvų susivienijimu, Gdansko poviato vietine turistine
organizacija ir Pajūrio regionine turistine organizacija. Sutartį pasirašiusios institucijos ir
organizacijos įgyvendina bendradarbiavimo projektą „Kultūrinio turizmo objektų pasiekiamumo
stiprinimas Baltijos pajūrio pasienio regione“.
Įgyvendinant Quattro bendradarbiavimo sutartį Administracija aktyviai rengė ir teikė
pastabas ir pasiūlymus dėl 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijos
parengimo, investicinių prioritetų (akcentuojant turizmo plėtrą kurortuose) nustatymo, veiksmų
programų rengimo.
Siekiant užtikrinti darnų Savivaldybei priklausančių paplūdimių vystymą, 2005 m.
pradėtas rengti paplūdimių kompleksinio sutvarkymo investicinis projektas, 2006 m. atlikti šie
darbai: Palangos miesto paplūdimių esamos situacijos analizė, aplinkinių kurortų paplūdimių
apžvalga ir palyginimas, apibūdintos Palangos miesto savivaldybės paplūdimių kompleksinio
sutvarkymo alternatyvos. Atliktas poilsiautojų nuomonės apie infrastruktūrą ir paslaugas
paplūdimiuose tyrimas. Investicinis projektas rengiamas siekiant parengti ir teikti paraišką ES
struktūrinių fondų finansavimui gauti.
Investicijos
2006 metais Administracija nemažai dėmesio skyrė formuoti investicijoms ir verslui
palankią aplinką. Ekonominės plėtros skyrius rengė paraiškas Valstybės investicijų programai, ES
programoms, fondams bei projektus įgyvendinančioms institucijoms dėl lėšų pritraukimo
savivaldybės investiciniams projektams ir ekonominės-socialinės plėtros programoms.
Administracija pateikė Valstybės investicijų 2005–2007 m. programai projekto „Palangos
miesto savivaldybės viešosios bibliotekos pastato Palangoje, Vytauto g. 61, rekonstravimas (I
etapas)“ paraišką, projektui buvo suteiktas finansavimas (2006 m. – 400 tūkst. Lt). 2006 m.
pateiktos 2 projektų paraiškos Valstybės investicijų 2007–2009 m. programai, abu projektai gavo
finansavimą 2007 m. („Palangos miesto gelbėjimo stoties pastato rekonstrukcija Žvejų g. 2A,
Palanga“ ir „Palangos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos pastato Palangoje, Vytauto g. 61,
rekonstravimas, II etapas“).
Verslas

Administracijos Ekonominės plėtros skyrius bendradarbiaudamas su verslo asocijuotomis
struktūromis bei kitomis institucijomis rengė Savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros
programas ir koordinavo jų vykdymą. 2006 m. Palangos miesto savivaldybės smulkaus ir vidutinio
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verslo plėtros programos įgyvendinimo priežiūros komisija įsteigė 4 nominacijas Palangos
smulkaus ir vidutinio verslo subjektų 2006 metų veiklai įvertinti. Penktą nominaciją įsteigė
Palangos darbo birža. 2006 m. gruodžio 28 d. įvyko trečiasis šventinis renginys, kurio metu buvo
apdovanoti penki miesto verslininkai. Palangos miesto savivaldybės administracijos užsakymu
Savivaldybės biudžeto lėšomis buvo parengta Palangos miesto investicijų skatinimo strategija.
Strategija viešo renginio metu buvo pristatyta miesto verslininkams ir bendruomenei. Suorganizuoti
2 mokymų kursai, o lapkričio mėnesį buvo suorganizuota verslo misija į Jūrmalos miesto
savivaldybę. Atlikta Palangos smulkaus ir vidutinio verslo būklės analizė. Parengta ir Palangos
miesto savivaldybės taryboje patvirtinta mokesčių lengvatų teikimo juridiniams asmenims tvarka.
2006 m. Palangos miesto savivaldybėje populiariausia ūkio subjektų veikla išliko
nekilnojamo turto nuoma, prekyba, viešbučių ir restoranų veikla. Verslo ir turto skyriaus
duomenimis, 2006 metais įsigaliojus Prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose taisyklių
pakeitimams buvo išduoti 517 leidimų prekiauti ar (ir) teikti paslaugas (įskaitant ir leidimus,
išduotus švenčių, renginių metu) viešosiose vietose ir surinkta 675 tūkst. Lt vietinės rinkliavos.
Lyginant su praėjusiais metais rinkliavos surinkta apie 100 tūkst. Lt mažiau. Rinkliavos sumažėjo
dėl to, kad 2006 metais išduota 16 leidimų mažiau negu 2005 metais. Be to, įmonės, 2004 m.
laimėjusios konkursą 3 metams, už leidimo prekiauti viešosiose vietose išdavimą turėjo sumokėti
iki einamųjų metų gegužės 1 d. 2006 metais buvo įmonių, kurios iki gegužės 1 d. nesumokėjo
nustatytos rinkliavos, ir konkursas buvo skelbiamas iš naujo. Paskelbtą konkursą laimėjusios
įmonės, lyginant su 2004 ir 2005 metais, pasiūlė mažesnę rinkliavą už leidimo išdavimą.
2006 metais Verslo ir turto skyrius išdavė, patikslino, papildė:
- 61 neterminuotą licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais;
- 42 neterminuotas licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais;
- 58 terminuotas licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais;
- 26 vienkartines licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais;
- 46 terminuotas licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais;
- 5 leidimus prekiauti I, II ir TO klasės civilinės pirotechnikos priemonėmis ir surinko
500 Lt vietinės rinkliavos už leidimų išdavimą;
- 1 licenciją organizuoti mažąją loteriją;
- 4 leidimus įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje ir surinko 148379 Lt
vietinės rinkliavos.
Už licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais išdavimą,
patikslinimą ir papildymą iš viso surinkta 46950 Lt valstybinės rinkliavos.
Komunalinio ūkio skyrius 2006 metais išdavė 22 licencijos korteles, 2 licencijas, 3
leidimus vietinio susisiekimo maršrutams aptarnauti bei 148 leidimus kasinėjimo darbams, už
leidimų išdavimą surinko 69940 Lt.
Viešieji pirkimai
Palangos miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų tarnyba įsteigta 2006 m.
birželio 19 d. Per šį laiką suorganizuoti 98 Viešojo pirkimo komisijos posėdžiai. Viešojo pirkimo
komisija paskelbė 37 prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, iš jų 7 pirkimų procedūros
buvo nutrauktos dėl per didelių pasiūlytų kainų, dėl pasiūlymų neatitikimo pirkimo dokumentuose
nustatytiems reikalavimams, dėl per nustatytą terminą nepateiktų pasiūlymų.
Bendra pirkimų suma (pasirašytų sutarčių vertė) – 11 942 948, 73 Lt:
Pagal pirkimo objektų rūšis:
- Prekės – 12 pirkimų, 1 696 244,61 Lt.
- Paslaugos – 11 pirkimų, 1 675 297,72 Lt.

- Darbai – 7 pirkimai, 8 571 406,4 Lt.
Pagal pirkimo būdus:
- Supaprastintas atviras konkursas – 9 449 775,82 Lt.
- Skelbiamos derybos – 1 247 000 Lt.
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- Neskelbiamos (supaprastintos) derybos – 1 246 172,91 Lt.
Viešųjų pirkimų tarnyba atliko 34 pirkimus, taikant įprastą komercinę praktiką:
Bendra pirkimų suma – 694 335,83 Lt:
- Prekės – 10 pirkimų, 158363,5 Lt.
- Paslaugos – 13 pirkimų, 177628 Lt.
- Darbai – 11 pirkimų, 358344,33 Lt.
Miesto infrastruktūra ir teritorijų planavimas
Teritorijų planavimas
Teritorijų planavimas ir estetinio miesto įvaizdžio kūrimas yra viena iš opiausių Palangos
miesto savivaldybės administracijos darbo sričių. Didelis žingsnis į priekį padarytas 2005 metais
Palangos miesto savivaldybei pradėjus įgyvendinti projektą „Palangos miesto bendrojo planavimo
dokumentų rengimas“, kurio tikslas buvo parengti Palangos miesto bendrąjį planą. 2006 metais
pristatyti Bendrojo plano koncepcijos variantai, parengti su projekto įgyvendinimu susiję Tarybos
sprendimai, rengtos ataskaitos ir mokėjimo prašymai, dokumentai projekto įgyvendinimo
laikotarpiui pratęsti.
Architektūros ir urbanistikos skyrius palyginus su kitais Administracijos skyriais gauna
daugiausia raštų ir prašymų. 2006 metais Architektūros ir urbanistikos skyrius:
- parengė 164 Administracijos direktoriaus įsakymus dėl žemės sklypų ribų tvirtinimo ir 177 dėl
objektų adresų suteikimo;
- parengė 344 projektavimo sąlygų sąvadus, išdavė 308 statybos leidimus ir 22 leidimus griauti;
- vasaros sezono laikotarpiu suderino 550 supaprastintos apimties projektų dėl laikinųjų statinių
ir įrenginių;
- suderino 109 reklaminius projektus, tikrino nelegalios reklamos įrengimą;
- parengė 35 Tarybos sprendimų projektus dėl detaliųjų planų tvirtinimo;
- rengė medžiagą konkursams dėl mokesčio dydžio nustatymo reklamai ant paplūdimio būdelių,
naujametinio ir kalėdinio miesto papuošimo paslaugos, detaliojo plano teritorijos tarp Nemirsetos ir
Vilimiškės gyvenamųjų kvartalų rengimo bei detaliojo plano „Palangos miesto centrinės dalies
atskirų teritorijų detalusis planas“ rengimo nepriklausomo audito paslaugos viešųjų pirkimų;
- pagal kompetenciją konsultavo piliečius.
Miesto infrastruktūra
Palangos miesto tvarkymo darbų programai 2006 metais iš Savivaldybės biudžeto buvo
skirta 3719 tūkst. Lt. Investicijoms iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, kelių priežiūros ir
plėtros programos buvo skirta apie 10 mln. Lt. Šios investicijos buvo panaudotos kryptingam
kurorto vystymui siekiant spręsti šiandienines ir ateities problemas. Praėjusiais metais,
Komunalinio ūkio skyriaus duomenimis, buvo užbaigti statyti arba rekonstruoti šie objektai iš 2006
metams skirtų lėšų:
1. Smilčių gatvės rekonstrukcija – 1400 tūkst. Lt.
2. Pirties gatvės rekonstrukcija – 677 tūkst. Lt.
3. Gubojos gatvės rekonstrukcija – 593 tūkst. Lt.
4. Mašinų stovėjimo aikštelės prie Bendrosios praktikos gydymo centro (Medvalakio g. 6)
projektavimas ir statyba – 106 tūkst. Lt.
5. „Rytų“ kvartalo lietaus kanalizacijos tinklų projektavimas ir statyba – 320 tūkst. Lt.

6. Gatvių ir daugiabučių namų kiemų apšvietimo tinklų projektavimas, rekonstrukcija ir
statyba – 819 tūkst. Lt.
7. Viešojo tualeto M. Valančiaus g. 1 rekonstrukcija – 275 tūkst. Lt.
8. Tankiai daugiabučiais namais užstatytų gyvenamųjų zonų aplinkos humanizavimas –
237 tūkst. Lt.
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9. Karių kapinių aikštės projektavimas ir rekonstrukcija – 324 tūkst. Lt.
10. Gėlių vazonų (ant stulpų) pirkimas ir sumontavimas – 67 tūkst. Lt.
2006 metais buvo pradėti statyti nauji objektai ir panaudota lėšų:
1. Bangų gatvės tęsinio statyba – 458 tūkst. Lt.
2. S. Dariaus ir S. Girėno gatvės rekonstrukcija, II etapas – 679 tūkst. Lt.
3. Lopšelio-darželio „Nykštukas“ rekonstrukcija – 1335 tūkst. Lt.
4. Lopšelio-darželio „Sigutė“ rekonstrukcija – 500 tūkst. Lt.
2006 metais atlikti projektavimo darbai:
1. „Būtingės“ sodų bendrijos Kalgraužių kelio techninio darbo projekto parengimas – 46
tūkst. Lt.
2. Kopų gatvės techninio projekto parengimas – 40 tūkst. Lt.
3. Birutės alėjos techninio darbo projekto parengimas – 74 tūkst. Lt.
4. Miesto kapinių (naujų) techninio darbo projekto parengimas – 40 tūkst. Lt.
5. Viešosios bibliotekos techninio darbo projekto parengimas – 48 tūkst. Lt.
Didelį dėmesį Komunalinio ūkio skyrius skyrė miesto gatvių, šaligatvių, žaliųjų plotų bei
paplūdimių valymui ir tvarkymui. Per praėjusius metus buvo suremontuota 2360 kv. m šaligatvių,
suremontuota ir pagaminta naujų 800 kv. m išėjimo į paplūdimius medinių takų, įrengta 170
šiukšlių dėžių, 127 suolai, paplūdimiuose įrengta 100 persirengimo kabinų, išvalyta 800 lietaus
kanalizacijos šulinių, buvo žvyruojama ir greideriuojama 16 km ilgio žvyro dangos kelių,
remontuojamos gatvių asfaltavimo dangoje susidariusios duobės, įrengti trys įvažiavimai į pliažus,
atnaujinta ir prižiūrėta 3,7 tūkst. metrų gyvatvorių daugiabučių namų kiemuose, įrengta ir prižiūrėta
4300 kv. m gėlynų bendro naudojimo teritorijose, prižiūrėta apie 420 tūkst. kv. m gazonų, gatvėse ir
daugiabučių namų kiemuose įrengta ir pradėta eksploatuoti 300 naujų šviestuvų.
Sanitarijos inspekcija 2006 metais parengė ir patvirtino Palangos miesto triukšmo
prevencijos viešosiose vietose taisykles, atnaujino Palangos miesto tvarkymo ir švaros taisykles.
2006 metais buvo vykdoma vandens taršos, gyvūnų auginimo ir laikymo, oro mikroklimato
kokybės kontrolė. Administracijos specialistai tikrino, kaip laikomasi prekybos viešose vietose,
tvarkymo ir švaros bei kitų Palangos mieste galiojančių tvarkų ir taisyklių.
Praėjusiais metais neišvengėme ir kai kurių miesto tvarkymo problemų. Ypač aktualios
problemos susidarė didelio poilsiautojų antplūdžio metu liepos ir rugpjūčio mėnesiais, viena iš jų –
lengvojo transporto statymas gatvėse, kuris sukelia nepatogumus miesto gyventojams bei
specialiam transportui, apsunkina gatvių valymą ir priežiūrą. Reikėtų tobulinti atliekų surinkimą
pliažuose, kur tikslinga statyti 240 arba 1100 litrų plastikinius konteinerius prie suoliukų, tačiau tam
reikalingas specialus transportas. Daug problemų sukelia organizacijos, vykdančios statybas
Palangos miesto teritorijoje. Tačiau apibendrinant galima teigti, jog 2006 m. įvyko teigiami
poslinkiai gerinant Palangos miesto gyvenamąją aplinką.
Šventosios seniūnija
2006 m. Šventosios seniūnija įgyvendino jai keliamus reikalavimus, vykdė finansinius
įsipareigojimus, ypatingai daug dėmesio skyrė seniūnijos ir jos teritorijoje esančių paplūdimių
tvarkymui ir priežiūrai. 2006 m. baigta Gubojų gatvės rekonstrukcija, iš melioracijai skirtų lėšų
nuolat prižiūrimi ir eksploatuojami 2 polderiai ir 2 siurblinės. Visus metus vyko gyventojų
priėmimas įvairiais klausimais, daug dėmesio skirta Šventosios kapinių priežiūrai ir praplėtimui.

Seniūnijoje labai aiškiai pastebimos miestelio sezoniškumo problemos. Vasarą gelbėjimo
tarnybai trūksta gelbėjimo įrangos, netinkamai organizuojama lauko prekyba, žiemą daug problemų
kelia privačių, nuomojamų ir poilsio namų teritorijos, kurių savininkai atvyksta tik vasarą, o žiemą
jos neprižiūrimos ir nevalomos, todėl tuo rūpintis tenka seniūnijai.
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Švietimas
Kokybiškų švietimo paslaugų užtikrinimas – viena iš svarbiausių
Savivaldybės
administracijos Švietimo skyriaus veiklos sričių. Tradiciškai apie pusė visų Palangos miesto
savivaldybės biudžeto lėšų buvo skiriama švietimo veiklai vykdyti ir plėtoti. Švietimo veiklos
strateginis tikslas 2006–2008 metais – didinti švietimo sistemos efektyvumą, užtikrinti šiuolaikinės
visuomenės poreikius atitinkančią švietimo kokybę. 2006 m. Palangos miesto savivaldybėje veikė
15 švietimo įstaigų. Veiklos planavimas yra viena iš pagrindinių Švietimo skyriaus funkcijų.
2006 m. Švietimo skyrius parengė:
1. Savivaldybės 2006–2008 metų strateginio plėtros plano švietimo programos projektą,
kuris apima visą švietimo sistemą (įskaitant ir savarankiškas švietimo įstaigas), jos visą veiklą per
artimiausius metus, pagrindžiant priemones finansiniais skaičiavimais ir rodikliais;
2. Savivaldybės 2007–2009 metų strateginio plėtros plano švietimo programos projektą.
3. Savivaldybės 2007–2009 metų švietimo strateginio plano projektą, kurį sudarė 10
programų (šio dokumento projektas įteiktas Savivaldybės vadovams).
2006 m. Švietimo skyrius organizavo ir koordinavo mokyklų metinių veiklos programų
rengimą ir jų tvirtinimo procedūras (parengtos ir patvirtintos visų švietimo įstaigų 2006 metų
veiklos metinės programos). Be šių švietimo planavimo dokumentų, buvo parengtos ir patvirtintos
2006 metų biudžeto programos, atskirų švietimo veiklos sričių planai, programos.
Švietimo skyriaus 2006 metų veiklos plano įgyvendinimo pagrindiniai rezultatai:
1. Ugdymo įstaigų strateginis planavimas bei planų įgyvendinimas tapo kokybiškesnis.
2. Patvirtintas Palangos miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos
2006–2012 metų bendrasis planas.
3. Atnaujinta mokyklų virtuvių įranga, kuriama higienos reikalavimus atitinkanti
ugdymosi aplinka.
4. Atnaujintos kompiuterinės įrangos, padidėjo vienam kompiuteriui tenkantis mokinių
skaičiaus rodiklis.
5. Visiems mokiniams yra prieinamas neformalusis ugdymas, vystoma nusikalstamumo bei
žalingų įpročių prevencinė veikla.
6. Užtikrintas sklandus valstybinių ir mokyklinių egzaminų bei pagrindinio ugdymo
pasiekimų patikrinimo organizavimas.
7. Kilo pedagogų profesinė kompetencija, vyko gerosios patirties sklaida.
2006 metais Švietimo skyrius inicijavo ir nustatyta tvarka parengė Palangos miesto
savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2006–2012 m. bendrąjį planą. Švietimo skyrius
organizavo, planavo, koordinavo darbo grupių darbą, vykdė viešąsias konsultacijas mokyklų tinklo
pertvarkos klausimais, viešuosius svarstymus, organizavo ir vykdė visuomenės informavimo bei
mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano parengimo darbus. Prieš pradedant šį sudėtingą procesą
buvo parengtas ir pristatytas Savivaldybės vadovams mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano
rengimo darbų planas. Savivaldybės vadovams apsisprendus ir davus sutikimą rengti mokyklų
tinklo pertvarkos bendrąjį planą, buvo atlikti Savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo
plano rengimo darbai.
Švietimo skyrius kasmet rengia biudžetinių įstaigų programas, tvarko informacines
sistemas ir statistines ataskaitas, organizuoja ir vykdo brandos egzaminų patikrinimą, aprūpina
vadovėliais ir kitomis ugdymo priemonėmis švietimo įstaigas ir t. t. 2006 metais tikslinga išskirti

pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikimo koordinavimą. Koordinavimas vyko dviem
kryptimis:
1. Specialiosios pedagoginės, psichologinės ir socialinės pagalbos teikimo
koordinavimas.
2. Kvalifikacijos tobulinimo seminarų ir metodinės veiklos organizavimas.
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Kultūra
2006 metais Palangos miesto savivaldybės administracijoje įsteigtas Kultūros skyrius,
pradėti darbai administruojant kultūros procesus Palangos mieste, teikiamos viešosios paslaugos.
Parengta ir įgyvendinta kultūros projektų rėmimo programa. Buvo organizuotas kultūros projektų
konkursas ir skirta parama 8 kultūros projektams. Parengta ir patvirtinta Savivaldybės taryboje
Lietuvos tūkstantmečio minėjimo Palangoje programa. Sutvarkyta Palangos kultūros centro ir
Šventosios kultūros centro teisinė bazė.
Parengta ir patvirtinta Savivaldybės taryboje Renginių organizavimo Palangos miesto
savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose taisyklės
bei Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Palangos miesto savivaldybei
priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatai.
Administracija aktyviai bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio šalių miestų ar rajonų
savivaldybių administracijomis, dalyvauja vietinėse ir tarptautinėse turizmo parodose, kituose
renginiuose.
2006 metais sulaukta reikšmingos finansinės paramos iš Turizmo departamento prie Ūkio
ministerijos (210 tūkst. Lt). Šiomis lėšomis, atsižvelgiant į Palangos kurorto marketingo strategiją ir
marketingo priemonių planą buvo organizuoti renginiai siekiant mažinti neigiamą sezoniškumo
įtaką kurorto lankomumui.
2006 metais gegužės mėnesį Administracija įsteigė jaunimo koordinatoriaus etatą. Taip pat
parengti ir patvirtinti Palangos miesto savivaldybės jaunimo politikos koncepcijos įgyvendinimo
programos jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo nuostatai. Organizuotas Palangos
miesto savivaldybės jaunimo politikos koncepcijos įgyvendinimo programos jaunimo iniciatyvų
skatinimo projektų konkursas bei paremti 5 projektai.
Socialinė parama ir sveikatos apsauga
Administracijos Socialinės rūpybos skyrius, siekdamas sėkmingai įgyvendinti teisės aktais
numatytos socialinės paramos užtikrinimą Palangos miesto gyventojams, teikė įvairias pašalpas,
šalpos pensijas bei kompensacijas. 2006 m. didesnį socialinės vienkartinės pašalpos gavėjų skaičių
lėmė tai, kad vienkartinei paramai buvo skirta daugiau lėšų. Lėšos skirtos iš 2006 m. nepanaudotų
tikslinių dotacijų socialinėms išmokoms skaičiuoti ir mokėti. Iš šių lėšų buvo iš dalies finansuota
Savivaldybės įsteigta socialinių paslaugų įstaiga Palangos miesto globos namai.
2006 metais pagal gyventojų prašymus rengti dokumentai, užsakytas ir organizuotas
techninės pagalbos priemonių gyventojams gavimas bei atvežimas.
Socialinės rūpybos skyrius, bendradarbiaudamas su Carito organizacija, 2006 m. teikė
pagalbą Carito Palangos skyriui atsivežant maisto produktus iš Klaipėdos Carito sandėlių bei šią
paramą dalinant. Paramą maisto produktais vasario-spalio mėnesiais gavo apie 100 savivaldybės
nepasiturinčių šeimų.
Siekiant sudaryti palankias sąlygas neįgaliųjų socialinei integracijai į miesto bendruomenę,
užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų prieinamumą, tęstinumą ir kokybę, buvo paremti 4
nevyriausybinių organizacijų projektai, skirti pagalbai neįgaliesiems ir jų integracijai, organizuota
neįgaliųjų išvyka į respublikinį renginį Vilniuje.

Įgyvendinant naują Socialinių paslaugų įstatymą, 2006 metais buvo parengta savivaldybės
gyventojams taikoma Socialinių paslaugų poreikio asmeniui (šeimai) nustatymo, socialinių
paslaugų skyrimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarka.
Savivaldybės gydytojas 2006 metais planingai vykdė gydytojui pavestas funkcijas.
Tikslinga paminėti, kad Palangos miesto asmens sveikatos priežiūros įstaigose buvo vykdomos 3
valstybinės programos (Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių, Asmenų,
priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių,
Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos), kurias koordinavo Savivaldybės gydytojas.
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Vaiko teisių apsauga
Per 2006 metus Vaiko teisių apsaugos tarnyba vaikų interesams teismuose atstovavo 101
kartą. Iš jų civilinėse bylose – 98, baudžiamosiose bylose – 3, Palangos miesto apylinkės teisme –
96, Klaipėdos apylinkės teisme – 5. Palangos miesto apylinkės teismui tarnyba pateikė 5 ieškininius
pareiškimus dėl laikino ir neterminuoto tėvų valdžios apribojimo arba vaiko atskyrimo nuo tėvų.
Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui tarnyba parengė ir pateikė 15 įsakymo
projektų dėl laikinosios globos nustatymo be tėvų globos likusiems vaikams, vykdė globėjų
paiešką. Įvaikinti 4 vaikai, 3 iš jų Lietuvos piliečių, 1 – italų šeimos. Išsiaiškinus šeimų
materialines-buitines sąlygas, dėl socialinio skurdo, smurto prieš vaikus, vaikų nepriežiūros į
savivaldybės finansuojamas lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ vaikų globos grupes laikinai nukreipti 5
vaikai.
Siekiant apsaugoti vaikus ir paauglius nuo neigiamo socialinės aplinkos poveikio, Vaiko
teisių apsaugos tarnyba sėkmingai dalyvavo savivaldybės ,,Nusikalstamumo prevencijos fondo
2006 metų veiklos programos“ rengime ir įgyvendinime. Vykdant minėtoje veiklos programoje
numatytą akciją ,,Nė vieno vaiko, nelankančio mokyklos“ būtiniausiomis mokymo priemonėmis
aprūpinti 43 vaikai iš šeimų, turinčių mažas pajamas. Tarnyba atrinko socialiai remtinus vaikus į
vaikų vasaros poilsio stovyklą Kunigiškėse, organizavo vaikų vasaros poilsį 70 socialiai remtinų
šeimų vaikams.
Kartu su policijos pareigūnais Vaiko teisių apsaugos tarnybos specialistai sistemingai
dalyvavo organizuojamuose reiduose į problemiškas šeimas bei siekdami išsiaiškinti prekybos
vietas, kuriose nepilnamečiams parduodamas alkoholis, ne tik darbo, bet ir vėlyvu vakaro metu.
Dalyvavo miesto apylinkės prokuratūroje apklausiant nepilnamečius liudytojus bei įtariamus
padarius nusikalstamą veiką. Vykdant vaiko teisių apsaugą mieste, tarnyba bendradarbiavo su
miesto vaikų ugdymo įstaigomis, padėjo spręsti mokyklos nelankymo, bėgimo iš namų, vaikų
valkatavimo ir kitas socialines problemas.
Civilinė metrikacija
Palangos miesto Civilinės metrikacijos skyriuje 2006 metais įregistruota 138 gimimai, 180
mirčių, 149 santuokos, 64 ištuokos, sudaryta 141 civilinės būklės akto įrašo papildymo, pakeitimo
įrašas. Aktyviai bendradarbiauta su Užsienio reikalų ministerijos konsuliniu departamentu
sprendžiant užsienyje gyvenančių miesto gyventojų dokumentų tvarkymą. Įregistruota 16
užsieniečių santuokų. Priimti prašymai ir sudarytos 32 įrašų ištaisymo, 11 pavardės keitimo, 44
tėvystės nustatymai ir 2 įrašų atkūrimo bylos. Priimti 163 prašymai santuokai registruoti ir 129
prašymai santuokai nutraukti. Išduoti 287 gimimo, 226 mirties, 203 santuokos, 168 ištuokos, 5
pavardės, vardo, tėvo vardo keitimo liudijimai. Išduotos 146 pažymos apie civilinę būklę. Gauti 287
prašymai kartotiniams liudijimams vietoj pamestų ir sugadintų. Visi prašymai patenkinti, gauti iš
kitų metrikacijos skyrių arba iš Lietuvos valstybės istorijos archyvo, jeigu nebuvo Palangos m.
skyriaus archyve. Išduota 194 leidimai laidojimui Palangos ir Šventosios civilinėse kapinėse, 188
pažymos mirties pašalpai gauti ir 138 pažymos gimimo pašalpai gauti. Išduota 36 pažymos apie
Palangos gyventojų šeiminę padėtį dėl santuokos užsienio šalyse. Apskaityti 8 vaikų, gimusių
užsienio šalyse, įrašai. Buvo išduodami nauji bei papildomi seni liudijimai gimusiems 1986–1992
metais Palangos mieste, įrašant iš Gyventojų registro tarnybos gautus asmens kodus. Per metus
surinkta 12500 Lt valstybinės rinkliavos.

2006 metais Civilinės metrikacijos skyrius gavo 3 prašymus suteikti pilietybę. 3 paruoštos
pilietybės suteikimo bylos pateiktos Prezidentūrai. Vėliau kontroliuota bylų eiga, išduoti
dokumentai Lietuvos Respublikos piliečio pasui gauti. 2006-04-01 dokumentai buvo perduoti
miesto migracijos tarnybai.
Civilinės metrikacijos skyriui teko dalyvauti ir pareikšti nuomonę teismuose 6 bylų
juridinio fakto nustatymo klausimais.
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Aktyviai ruoštasi vykdyti Palangos miesto bendruomenės gyvenamosios vietos
deklaravimo funkciją, kurią dabar vykdo migracijos skyriai. Tuo tikslu 2006 metais atliktas dalinis
patalpų remontas, įsigyta reikalingų baldų. Gauta technika iš Vidaus reikalų ministerijos.
Karo prievolė ir mobilizacija
2006 m. buvo renkama, sisteminama ir kaupiama informacija apie 1377 (2006-07-01
duomenimis) Palangos miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančius ir besimokančius ikišauktinio
(16-18 metų) ir šauktinio (19-26 metų) amžiaus jaunuolius, jų gyvenamąją vietą, mokymosi įstaigą,
šeiminę padėtį ir kitus duomenis, reikalingus karo prievolei įgyvendinti. Administracijos valstybės
tarnautojas karo prievolei ir mobilizacijai dirbo su Palangos miesto gyventojų registro duomenimis,
bendradarbiavo su Savivaldybės gydytoju, Socialinės rūpybos skyriumi, Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos Palangos miesto skyriumi organizuojant šauktinių sveikatos tikrinimą,
dispanserizuotų ir invalidumą turinčių šauktinių sąrašų rengimą, su karo prievolės administravimo
tarnybos Kretingos teritoriniame skyriuje esančia duomenų baze, su Palangos policijos komisariatu
ir Palangos miesto apylinkės teismu renkant informaciją apie šauktinių teistumą.
Per 2006 m. įvyko 10 savivaldybės karo prievolininkų atrankos komisijos posėdžių, į
kuriuos kviesti 553 šauktiniai, 403 karo prievolininkams buvo priimti sprendimai: iš jų dėl
atleidimo nuo privalomosios pradinės karo tarnybos – 54, dėl atidėjimo – 309, atrinkta ir pasiųsta į
Klaipėdos karo prievolės centrą sveikatos patikrinimui – 40.
2006 metais kartu su Karo prievolės administravimo tarnybos prie KAM teritorinio
Kretingos skyriaus pareigūnais patikrintos 4 Palangos savivaldybės teritorijoje įregistruotos įmonės
ir organizacijos, kaip jos vykdo Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymą.
Administracijos valstybės tarnautojas karo prievolei ir mobilizacijai 2006-04-05 Lietuvos
Respublikos valstybės saugumo departamentui pateikė užpildytą klausimyną, skirtą asmenims,
kurie pretenduoja gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo
žyma ,,SLAPTAI“.
Centralizuota savivaldybės vidaus audito tarnyba
2006 metais veiklą sėkmingai vykdė Centralizuota savivaldybės vidaus audito tarnyba. Ji
ne tik tikrino ir vertino, ar audituojamuose subjektuose sukurta ir įdiegta vidaus kontrolės sistema
yra pakankama ir veiksminga, ar jų veikla atitinka įstatymų ir kitų norminių teisės aktų
reikalavimus, ar informacija apie finansinę ir ūkinę veiklą yra išsami ir patikima, bet ir konsultavo
įstaigos veiklos, vidaus kontrolės būklės, strateginių veiklos planų, programų sudarymo, galimos
arba nustatytos veiklos rizikos mažinimo klausimais bei teikė metodinę pagalbą šalinant nustatytus
trūkumus. 2006 metais atlikti 5 vidaus auditai, pateiktos 39 rekomendacijos, iš jų įgyvendintos 24.
Verta pažymėti, kad 15 rekomendacijų įgyvendinimo laikas dar nepasibaigė arba yra tęsiamas.
Juridiniai savivaldybės veiksmai
2006 metais įsteigtas Juridinis ir personalo skyrius išanalizavo ir suderino 1428 Tarybos,
Mero, Direktoriaus sprendimų projektus, 69 kartus atstovavo Savivaldybei ir jos institucijoms

administracinėse ir civilinėse bylose, kurioms surinkti įrodymai ir įvertinta jų reikšmė, parengti
procesiniai dokumentai. 2005 m. pradėta teikti valstybės garantuojama nemokama teisinė pagalba
savivaldybės gyventojams. 2006 metais Savivaldybės juristai 74 kartus gyventojams suteikė minėtą
pagalbą.
2006 metais Savivaldybės juristai aktyviai dalyvavo UAB „Palangos vandenys“ stebėtojų
tarybos, UAB „Palangos šilumos tinklai“ valdybos, UAB „Palangos autobusų stotis“ stebėtojų
tarybos bei UAB „Klevas“ stebėtojų tarybos darbe. Daug laiko skirta darbui įvairiose komisijose
(Viešųjų pirkimų, Lietuvių kalbos, Administracinės, Nefasuotų naftos produktų prekybos licencijų
ir suskystintų naftos dujų prekybos leidimų išdavimo, Prekybos viešose vietose konkurso).
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Parengta ir įvykdyta Piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises į gyvenamuosius namus, jų
dalis, butus, ūkinės ir komercinės paskirties pastatus nagrinėjimo bei sprendimų dėl nuosavybės
teisės atkūrimo priėmimo programa. Parengti dokumentai dėl lėšų kompensacijoms už valstybės
išperkamus gyvenamuosius namus 2006 metais paskirstymo. Nagrinėtos problemos ir teiktos
išvados dėl savavališkų statybų (atrakcionų) mieste, nelegalios prekybos, galimybės spręsti
susidariusią žemės sklypo prie Kurhauzo pastato problemą.
Išvados
Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų planai buvo vykdomi sėkmingai.
Administracija užtikrino, kad būtų įgyvendinami savivaldybės tarybos sprendimai,
Lietuvos Respublikos įstatymai ir Vyriausybės nutarimai, nereikalaujantys savivaldybės tarybos ar
kitų savivaldybės institucijų sprendimų.
Administracija nustatyta tvarka organizavo savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų bei kitų
piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą, organizavo ir kontroliavo savivaldybės turto
valdymą ir naudojimą.
Skatinama verslo plėtra.
Puoselėjamas aktyvios rekreacijos ir reabilitacinio-sanatorinio gydymo pajūrio kurortinio
miesto įvaizdis šalies ir tarptautiniame lygmenyje.
Administruojamas, organizuojamas ir įgyvendinamas socialinės paramos teikimas
gyventojams.
Planuojama ir vykdoma švietimo veikla.
Laiku diegiamos naujos technologijos ir vykdoma kompiuterizacija.
Administracijos funkcijos vykdomos kiek įmanoma laiku ir efektyviai, to siekiama
planingai keliant specialistų kvalifikaciją ir rengiant ilgalaikius ir trumpalaikius veiklos planus.
Orientuojamasi į tinkamą savivaldybės funkcijų (savarankiškų, priskirtų, valstybinių ir
sutartinių) vykdymą bei kokybišką viešųjų paslaugų teikimų.
Pagrindinės veiklos kryptys 2007 metais
2007 metais Administracija, atsižvelgusi į praėjusių metų pasiektus rezultatus, sieks gerinti
savo veiklą. Ypatingas dėmesys bus skiriamas darbo efektyvumo didinimui, darbuotojų apkrovimo
optimizavimui, informacinių technologijų sistemų gerinimui ir vystymui, naujų ir modernių
administracinių patalpų statymui ir įrengimui. Siekiant kuo didesnio Administracijos darbo
efektyvumo 2007 m. didelis dėmesys bus skiriamas darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, žinių
tobulinimui. 2007 metai ir toliau plėtoti bei stiprinti tarptautinius ryšius, kurių dėka įgytą patirtį
būtų galima panaudoti tobulinant Administracijos veiklą.
Tikimasi, kad 2007 metais planuojami įgyvendinti tikslai pagerins Administracijai pavestų
funkcijų tinkamą įgyvendinimą bei tęstinumą.
___________________

