PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
6-OJO ŠAUKIMO 19-ASIS POSĖDIS
SPRENDIMAS
DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS, MERO IR
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2007 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ
2008 m. birželio 27 d. Nr. T2-135
Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 551049; 2000, Nr. 91-2832; 2003, Nr. 17-704) 17(13) straipsnio 35(2) punktu ir Palangos miesto
savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2007 m.
balandžio 19 d. sprendimu Nr. T2-3, 2 skirsnio 9.35 punktu, 3 skirsnio 11 punktu ir 11 skirsnio 96
punktu Palangos miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Pritarti pridedamoms:
1. Palangos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. veiklos ataskaitai.
2. Palangos miesto savivaldybės mero 2007 m. veiklos ataskaitai.
3. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 metų veiklos
ataskaitai.

Meras

Vytautas Stalmokas

PRITARTA
Palangos miesto savivaldybės tarybos
2008 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-135
1 punktu
PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 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 2007 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 2007 metais buvo
įgyvendinama laikantis Savivaldybės tarybos veiklos reglamento.
2007 metų pradžioje Savivaldybės taryboje dirbo septynių politinių partijų atstovai.
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.
2007 metų vasario 25 d. įvyko savivaldybių tarybų rinkimai. 2007 metų balandžio 12
d. naujai išrinkta taryba rinkosi į pirmąjį savo posėdį.
6-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybą sudarė 21 narys: Laimutė
Ežerinskienė, Rimantas Garolis, Salvijus Jodka, Remigijus Alvydas Kirstukas, Genoveita
Krasauskienė, Sondra Kulikauskienė, Arvydas Martinkėnas, Bronius Martinkus, Viktoras Pivrikas ,
Danius Puodžius, Saulius Simė, Eugenijus Simutis, Mindaugas Skritulskas Salomėja
Slaboševičienė, Vytautas Stalmokas, Vaidas Šimaitis, Marija Ulbienė, Marytė Vačerskienė, Šarūnas
Vaitkus, Pranas Žeimys, Dainius Želvys.
Po rinkimų Tarybos nario mandatų atsisakė Genoveita Krasauskienė ir Bronius
Martinkus, vietoje jų mandatus gavo Edmundas Krasauskas ir Rimantas Antanas Mikalkėnas.
Tarybos sudėtis pagal partijų turimų mandatų skaičių buvo tokia:
Liberalų ir centro sąjunga:
Remigijus Alvydas Kirstukas, Rimantas Garolis, Vytautas Stalmokas, Laimutė
Ežerinskienė, Arvydas Martinkėnas, Saulius Simė, Eugenijus Simutis, Danius Puodžius.
Tėvynės Sąjunga:
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Pranas Žeimys, Dainius Želvys, Mindaugas Skritulskas, Šarūnas Vaitkus.
Liberalų demokratų partija:
Salvijus Jodka, Marytė Vačerskienė.
Lietuvos socialdemokratų partija:
Viktoras Pivrikas, Salomėja Slaboševičienė.
Krikščionys demokratai:
Sondra Kulikauskienė, Vaidas Šimaitis.
Naujoji Sąjunga (Socialliberalai):
Edmundas Krasauskas.
Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga:
Marija Ulbienė.
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis:
Rimantas Antanas Mikalkėnas.
Į Tarybos politinę daugumą susibūrė 14 Tarybos narių, atstovaujančių 5 partijas Liberalų ir centro sąjungą, Krikščionis demokratus, Lietuvos socialdemokratų partiją, Naująja
Sąjungą (Socialliberalai) ir Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungą.
Palangos miesto savivaldybės meru išrinktas ir iki 2007 metų pabaigos buvo
Remigijus Alvydas Kirstukas. Mero pavaduotojais paskirti ir iki metų pabaigos buvo tarybos nariai
Rimantas Garolis ir Edmundas Krasauskas.
Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriumi priimtas ir iki 2007 metų
pabaigos buvo Valerijus Kuznecovas. Administracijos direktoriaus pavaduotojais priimti ir iki
metų pabaigos buvo Arūnas Pranckevičius ir Bronius Martinkus.
Per 2007 metų balandžio – gruodžio mėnesius personalinė tarybos sudėtis nepakito,
keitėsi atstovavimas politinėms partijoms – iš Socialdemokratų partijos narių išėjo Salomėja
Slaboševičienė.
5-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos nariai 2007 metų sausio –
kovo mėnesių laikotarpiu parengė ir pateikė šiuos Tarybos sprendimų projektus:
Rimantas Garolis:
- Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos 2006 metų finansų kontrolės
būklės ataskaitos.
Ričardas Kurpius:
- Dėl specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo.
- Dėl miesto tvarkymo paslaugų.
6-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos nariai 2007 metų balandžio –
gruodžio mėnesių laikotarpiu parengė ir pateikė šiuos Tarybos sprendimų projektus:
Remigijus Alvydas Kirstukas:
- Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus.
- Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos, mero ir administracijos direktoriaus
2006 metų veiklos ataskaitų.
- Dėl Palangos miesto savivaldybės mero pavaduotojo.
- Dėl Palangos miesto savivaldybės mero pavaduotojo.
- Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo.
- Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo.
- Dėl Palangos miesto savivaldybės mero pavaduotojų veiklos sričių (funkcijų)
nustatymo.
Rimantas Garolis:
- Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis
automobiliams statyti.
- Dėl vietinių rinkliavų (už naudojimąsi Palangos miesto, turinčio kurorto statusą, viešąja infrastruktūra ir savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti) įvedimo.
Edmundas Krasauskas:
- Dėl komisijos kovai su korupcija sudarymo ir komisijos nuostatų tvirtinimo.
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- Dėl Palangos miesto savivaldybės visuomeninės eismo saugumo komisijos darbo
nuostatų patvirtinimo.
- Dėl komisijos kovai su korupcija sudėties pakeitimo.
Mindaugas Skritulskas:
- Dėl Palangos turizmo informacijos centro detaliojo plano rengimo.
Salomėja Slaboševičienė:
- Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento.
- Dėl savivaldybės atstovų išrinkimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų
suvažiavimą.
- Dėl komitetų sudarymo.
- Dėl kontrolės komiteto.
- Dėl kontrolės komiteto pirmininko išrinkimo.
- Dėl mokytojų darbo apmokėjimo.
- Dėl Tarybos 2004 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. 61 pakeitimo.
Vytautas Stalmokas:
- Dėl Tarybos 2007 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. T2-52 pakeitimo.
- Dėl mokesčių lengvatų.
Saulius Simė:
- Dėl Palangos miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos patvirtinimo.
Arvydas Martinkėnas:
- Dėl informacinės visuomenės komisijos nuostatų tvirtinimo.
Vaidas Šimaitis:
- Dėl Tarybos 2002 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. 44 dalinio pakeitimo.
6-ojo šaukimo tarybos nariai 2007 metų balandžio – gruodžio mėnesių
laikotarpiu teikė Merui ir Administracijos darbuotojams paklausimus:
Daniaus Puodžiaus 2007-05-30 paklausimas dėl geodezinės informacinės sistemos
(GIS) bazės sukūrimo.
Prano Žeimio 2007-08-30 paklausimai:
- Dėl administracijos direktoriaus V. Kuznecovo.
- Dėl vėlai tvirtinamų klasių komplektų skaičiaus mokyklose.
- Dėl 7 ir 11 klasių mokinių mokymosi vietos mieste.
- Dėl savivaldybės švietimo įstaigų galimybės disponuoti uždirbtomis specialiosiomis
lėšomis.
- Dėl klasių auklėtojų apmokėjimo tvarkos.
Šarūno Vaitkaus, Prano Žeimio, Mindaugo Skritulsko ir Dainiaus Želvio 2007-10-25
paklausimas:
- Dėl sprendimo projekto „Dėl Palangos miesto plėtros iki 2015 metų strateginio plano
priemonių įgyvendinimo už 2006 metus ataskaitos“ pakartotinio svarstymo.
- Dėl Ekonominės plėtros skyriaus vedėjos Linos Šemetulskytės užsienio
komandiruotės.
Šarūno Vaitkaus, Prano Žeimio, Mindaugo Skritulsko ir Dainiaus Želvio 2007-10-25
paklausimas dėl Palangos miesto Centrinės dalies detaliojo plano ekspertizės, prokuratūros ir
specialiųjų tyrimų tarnybos išvadų, tolimesnių procedūrų.
Prano Žeimio, Dainiaus Želvio, Šarūno Vaitkaus ir Mindaugo Skritulsko 2007-11-22
paklausimas dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo.
Tarybos nariai teikė Tarybai pasiūlymus:
Daniaus Puodžiaus pasiūlymai:
- Dėl mašinų stovėjimo aikštelių plėtimo (2007-05-29).
- Dėl statinių projektavimo ir infrastruktūros vystymo (2007-08-13).
- Dėl J. Basanavičiaus g. sklypo Nr.47 detaliojo plano ir privažiavimo kelių (2007-0830).
- Dėl vietinės rinkliavos nuostatų (2007-09-19).
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- Dėl miesto infrastruktūros (susisiekimo ir komunikacijų) rengimo organizavimo
(2007-12-06).
6-ojo šaukimo savivaldybės 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

Laimutė Ežerinskienė
Rimantas Garolis
Salvijus Jodka
Remigijus Alvydas Kirstukas
Edmundas Krasauskas
Sondra Kulikauskienė
Arvydas Martinkėnas
Rimantas Antanas Mikalkėnas
Viktoras Pivrikas
Danius Puodžius
Saulius Simė
Eugenijus Simutis
Mindaugas Skritulskas
Salomėja Slaboševičienė
Vytautas Stalmokas
Vaidas Šimaitis
Marija Ulbienė
Marytė Vačerskienė
Šarūnas Vaitkus
Pranas Žeimys
Dainius Želvys

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

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

2
0
3
1
1
0
1
1
2
1
0
1
3
0
2
1
0
0
1
2
1

Bendras Tarybos posėdžių lankomumas buvo geras – praleista apie 9 procentus, po 3
posėdžius praleido du Tarybos nariai. Vidutiniškai posėdyje nedalyvavo vienas arba du Tarybos
nariai. Dažniausiai – dėl pateisinamų priežasčių.
Tarybos posėdžiai yra vieši, gyventojai informuojami apie juos Reglamento nustatyta
tvarka. 5-ojo šaukimo savivaldybės taryba 2007 metų sausio – kovo mėnesių laikotarpiu
pravedė 4 Tarybos posėdžius. Juose apsvarstyti 83 sprendimų projektai, iš jų 77 (93 %) projektams
pritarta ir priimti atitinkami sprendimai. Posėdžių metu buvo teikiami 6 papildomi Tarybos
sprendimų projektai. Iš posėdžių darbotvarkių buvo išbraukti 5 Tarybos sprendimų projektai.
6-ojo šaukimo savivaldybės taryba 2007 metais balandžio – gruodžio mėnesiais
pravedė 12 Tarybos posėdžių. Juose apsvarstyti 390 sprendimų projektų, iš jų 374 (96 %)
projektams pritarta ir priimti atitinkami sprendimai. Posėdžių metu buvo teikiama 33 papildomi
Tarybos sprendimų projektai. Iš posėdžių darbotvarkių buvo išbraukta 18 Tarybos sprendimų
projektų. Lyginant su 2006 metais, Tarybos posėdžiuose svarstytų klausimų skaičius padidėjo 20 %.
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Informacija apie Tarybos posėdžius, svarstytus sprendimų projektus ir priimtus sprendimus
2 lentelė

Metai

Įvykusių
posėdžių
skaičius
20
20
19
15
16

2003
2004
2005
2006
2007

Svarstytų klausimų
skaičius

Priimtų Tarybos
sprendimų skaičius

251
343
296
394
473

231
333
282
364
451

Informacija apie Tarybos posėdžius, svarstytus sprendimų projektus
ir priimtus sprendimus
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Priimtų Tarybos sprendimų skaičius

1 pav. Palyginamoji 2003–2007 metais įvykusių Tarybos posėdžių ir priimtų sprendimų skaičiaus lentelė

2007 metų pradžioje 5-ojo šaukimo savivaldybės taryboje veikė šios Tarybos frakcijos:
Tėvynės sąjungos frakcija

Liberalcentristų frakcija

Socialdemokratų frakcija

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

Du Tarybos nariai – Albinas Stankus ir Eugenijus Čilinskas – nepriklausė Tarybos frakcijoms.
6-ojo šaukimo savivaldybės taryboje 2007 m. balandžio – gruodžio mėnesių laikotarpiu veikė
viena Tarybos frakcija:
Tėvynės sąjungos frakcija

Dainius Želvys, frakcijos pirmininkas
Mindaugas Skritulskas
Šarūnas Vaitkus
Pranas Žeimys
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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

Ekonomiko
s ir finansų
TARYBOS
KOMITETAI

Statybos ir
miesto ūkio

Kontrolės

2 pav. Savivaldybės tarybos komitetai

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

Posėdžių skaičius (sausio-kovo
mėn.)
7
9
2
4
1

3 lentelė
Posėdžių skaiIš viso
čius (balandžio- posėdžių 2007
gruodžio mėn.) m.
21
28
22
31
15
17
24
28
3
4

3%

16%

26%

26%
29%

Ekonomikos ir finansų komitetas

Statybos ir miesto ūkio komitetas

Šviešimo, kultūros ir sporto komitetas

Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas

Kontrolės komitetas

3 pav. Komitetų posėdžių skaičius procentais
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Ekonomikos ir finansų komitetas iš viso posėdžiavo 28 kartus. Svarstyti 281
Tarybos sprendimų projektai, iš kurių 268 buvo pritarta, pateiktos Komiteto išvados.
Statybos ir miesto ūkio komitetas iš viso posėdžiavo 31 kartą. Svarstyti 271 Tarybos
sprendimų projektai, iš kurių 237 pritarta.
Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas iš viso posėdžiavo 17 kartų.
Svarstyti 54 Tarybos sprendimų projektai, iš kurių 49 pritarta.
Švietimo, kultūros ir sporto komitetas iš viso posėdžiavo 28 kartus. Svarstyti 82
Tarybos sprendimų projektai, iš kurių 68 pritarta.
Kontrolės komitetas iš viso posėdžiavo 4 kartus. Priimti 10 sprendimų.
6-ojo šaukimo savivaldybės tarybos komitetų narių dalyvavimas posėdžiuose:
Ekonomikos ir finansų:
Vytautas Stalmokas iš 21 Komiteto posėdžių dalyvavo 20.
Edmundas Krasauskas iš 21 dalyvavo 20.
Eugenijus Simutis iš 21 dalyvavo 21.
Mindaugas Skritulskas iš 21 dalyvavo 10.
Marija Ulbienė iš 21 dalyvavo 8.
Švietimo, kultūros ir sporto:
Salomėja Slaboševičienė iš 24 dalyvavo 24.
Arvydas Martinkėnas iš 24 dalyvavo 20.
Saulius Simė iš 24 dalyvavo 20.
Marytė Vačerskienė iš 24 dalyvavo 24.
Pranas Žeimys iš 24 dalyvavo 5.
Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos:
Viktoras Pivrikas iš 15 dalyvavo 12.
Laimutė Ežerinskienė iš 15 dalyvavo 11.
Salvijus Jodka iš 15 dalyvavo 14.
Sondra Kulikauskienė iš 15 dalyvavo 11.
Šarūnas Vaitkus iš 15 dalyvavo 9
Statybos ir miesto ūkio:
Vaidas Šimaitis iš 22 dalyvavo 21
Rimantas Garolis iš 22 dalyvavo 18.
Rimantas Antanas Mikalkėnas iš 22 dalyvavo 19.
Danius Puodžius iš 22 dalyvavo 17.
Dainius Želvys iš 22 dalyvavo 11.
Kontrolės:
Sondra Kulikauskienė iš 3 dalyvavo 3.
Salvijus Jodka iš 3 dalyvavo 3.
Edmundas Krasauskas iš 3 dalyvavo 2.
Rimantas Antanas Mikalkėnas iš 3 dalyvavo 3.
Eugenijus Simutis iš 3 dalyvavo 3.
Salomėja Slaboševičienė iš 3 dalyvavo 3.
Marija Ulbienė iš 3 dalyvavo 1.
Dainius Želvys iš 3 dalyvavo 3.

8
Tarybos narių mokymai
5-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos nariai 2007 metų sausio –
kovo mėnesių laikotarpiu dalyvavo 12 įvairių renginių, konferencijų, susitikimų:
Viktoras Gecas – 2, Eugenijus Čilinskas – 2, Petras Kaminskas – 1, Remigijus
Alvydas Kirstukas – 4, Ričardas Kurpius – 4, Salomėja Slaboševičienė – 4, Mindaugas Skritulskas
– 1, Albinas Stankus – 1.
2007 m. sausio mėn. Mindaugas Skritulskas Visbadene, Vokietijos Respublikoje,
vykusiame Europos kurortų asociacijos tarybos posėdyje susitiko ir bendravo su įvairių Europos
kurortų atstovais.
Viktoras Gecas, Remigijus Alvydas Kirstukas, Ričardas Kurpius ir Salomėja
Slaboševičienė Vilniuje dalyvavo seminaruose ir susipažino su tarptautinės turizmo, sporto ir
laisvalaikio parodos „Vivattur“ ekspozicija. Remigijus Alvydas Kirstukas kovo mėn. dalyvavo
Vilniuje vykusioje konferencijoje „Lietuvos regionų valdymo modelis: koks jis yra šiandien ir koks
turėtų būti ateityje“.
6-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos nariai 2007 metų balandžio
– gruodžio mėnesių laikotarpiu dalyvavo 30 įvairių renginių, konferencijų, susitikimų:
Rimantas Garolis – 4, Remigijus Alvydas Kirstukas – 12, Edmundas Krasauskas – 9,
Šarūnas Vaitkus – 1, Arvydas Martinkėnas – 2, Viktoras Pivrikas – 2, Vytautas Stalmokas - 3.
Dalyvavimą dažniausiai apsprendė užimamos pareigos ir kuruojamos sritys.
Nuolat gaunami pasiūlymai dalyvauti įvairiuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose,
tačiau Tarybos nariai juose dalyvauja nenoriai. 2007 m. Rimantas Garolis dalyvavo Danijos,
Norvegijos ir Švedijos Karalystėse vykusiame seminare – dalykinėje kelionėje „ Daugiabučių namų
bendrijų veiklos aktualijos Kopenhagoje, Osle, Bergene ir Stokholme“, konferencijoje Vilniuje
„Savivaldybių vaidmuo įgyvendinant Lietuvos būsto strategiją“, projekto „Vieningos gelbėjimo
sistemos Baltijos jūros regione išvystymas“ aptarime Jūrmaloje.
Edmundas Krasauskas dalyvavo seminare Maskvoje „Turizmo paslaugų plėtojimas ir
kokybė“, seminare „Kelionių marketingas“ ir parodoje „CIS ̀ 07“ Sankt Peterburge, bei Vilniuje
projekto „Lyčių lygybė – būtina sąlyga regionų plėtrai“ tarptautinėje baigiamojoje konferencijoje.
Remigijus Alvydas Kirstukas dalyvavo konferencijoje „Bendrojo vertinimo modelio ir
kitų kokybės vadybos metodų taikymas Lietuvos viešojo sektoriaus institucijose“ Vilniuje, buvo
išvykęs į Keravą , Suomijos Respublika, susipažinti su strateginio planavimo subalansuotų veiklos
vertinimo rodiklių sistema, dalyvavo Birštone vykusioje konferencijoje „Sanitas per aqua“,
Simrishamne, Švedijos Karalystėje Baltijos šalių savivaldybių, esančių prie Baltijos jūros,
simpoziume, skirtame Baltijos jūros ekologinių problemų sprendimui.
Arvydas Martinkėnas 2007 m. lapkričio mėn. dalyvavo Klaipėdos Regiono komiteto
posėdyje dėl informacinės visuomenės plėtros ir struktūrinės paramos pagal priemonę „Informacinė
visuomenė visiems“ panaudojimo 2007-2013 metų laikotarpiu galimybių.
Palangos miesto savivaldybės informacinės visuomenės komisijos pirmininkas
Arvydas Martinkėnas visiems tarybos nariams ir administracijos darbuotojams lapkričio mėn.
organizavo seminarą “GIS (geofizinės informacinės sistemos) galimybės ir ypatumai savivaldybės
darbo organizavimo procese”.
Viktoras Pivrikas dalyvavo seminaruose Vilniuje „Socialinis dialogas ir jo plėtra
savivaldybėse“ ir „Efektyvus valdymas“.
Tarybos narių susitikimai su gyventojais
2007–savivaldybių tarybų rinkimų metais Tarybos nariai itin aktyviai rengė
susitikimus su Palangos miesto ir Šventosios seniūnijos gyventojais, lankydamiesi įvairiuose miesto
įmonių, įstaigų ir organizacijų kolektyvuose, priiminėjo gyventojus partijų būstinėse, rinkimų
štabuose, bendravo per vietinę spaudą, vietini radiją, partijų stendus. Susitikimų su gyventojais
metu buvo diskutuojama dėl nuosavybės į turėtą žemę atkūrimo, švietimo reformos, socialinės
paramos, gatvių ir miesto infrastruktūros tvarkymo klausimais. Nuolatinis tarybos narių
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bendravimas su gyventojais vyksta savivaldybės tarybos, tarybos komitetų, komisijų, tarybos narių
frakcijos posėdžių metu, kur aktyviai dalyvauja Palangos visuomenės atstovai.
Gruodžio mėnesį poilsio namuose „Pušynas“ šventiniame padėkos vakare meras R. A. Kirstukas
susirinkusiems miesto bendruomenės nariams perskaitė savo metinį pranešimą apie svarbiausius
nuveiktus darbus miesto ūkio, sveikatos apsaugos, švietimo, kultūros ir tarptautinių ryšių srityse.
Išvados ir apibendrinimai
Apibendrinant Tarybos veiklą 2007 metais reikalinga pabrėžti, kad po vasario mėnesį
įvykusių rinkimų naujai išrinktos tarybos sudaryta koalicinės daugumos sudėtis iki metų pabaigos
nesikeitė. Tai garantavo stabilų, ritmingą ir kokybišką tarybos darbą.
2007 metais Taryba svarstė ir priėmė svarbius miestui ir jo vystymui sprendimus,
kuriais buvo patvirtintas miesto 2007 m. biudžetas ir savivaldybės 2008 – 2010 metų strateginis
veiklos planas bei jo rengimo, įgyvendinimo ir monitoringo metodikos, patvirtinta vietinė rinkliava
už naudojimąsi Palangos miesto, turinčio kurorto statusą, viešąja infrastruktūra, patvirtinta jos
teritorija, nuostatai ir vietinė rinkliava už naudojimąsi savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis
automobiliams statyti, patvirtinti jos nuostatai, vietų sąrašas.
6-ojo šaukimo tarybos nariai mažai teikė (tik 6 %) sprendimo projektų (25 proj.),
lyginant su svarstomų Taryboje klausimų skaičiumi (390 proj.). Daugiausiai projektų pateikė
Remigijus Alvydas Kirstukas ir Salomėja Slaboševičienė – po 7, o daugiau kaip 50 % tarybos narių
nepateikė nė vieno projekto. Pateikta paklausimų - 10, iš jų 9 pateikė tarybos narys Pranas Žeimys.
Tarybos posėdžių lankomumas buvo geras, tik vertė sunerimti kai kurių tarybos narių lankomumas
komitetų posėdžiuose, kuriuose spręsdami klausimus tarybos nariai ir vykdo savo pagrindinius
įgaliojimus. Deja, buvo atskirų komitetų narių, kurie apsilankė tik 20 – 30 % pravestų komitetų
posėdžių.
Sunkiai sekėsi tarybos veiklos planavimas, sprendimų kontrolė. Neišvengta sprendimų
projektų rengimo padrikumo, liko neišgyvendintas neigiamas įprotis su projektais Tarybos komitetų
narius supažindinti tik Komiteto posėdžio metu.
Tarybos nariai nepaskelbė Tarybos nario veiklos ataskaitų, numatytų Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Tarybos reglamente.
____________________

PRITARTA
Palangos miesto savivaldybės tarybos
2008 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-135
2 punktu
PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2007 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 2007 metų
veiklos ataskaitą pateikia tarybai, o savivaldybės 2007 m. veiklos ataskaitą – bendruomenei.
Palangos miesto savivaldybės 5-ojo šaukimo taryba 2005 m. gruodžio 30 d. sprendimu
Nr. T2-281 „Dėl Palangos miesto savivaldybės mero išrinkimo“ bei Palangos miesto savivaldybės
6-ojo šaukimo taryba 2007 m. balandžio 12 d. sprendimu Nr. T2-1 „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 2007 metais.
Mero veiklos ataskaita parengta atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatyme nustatytus mero įgaliojimus.
Mero 2007 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.
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.
Palangos miesto
plėtros iki 2015
metų strateginio
plano prioritetas
Tikslai
Veikla / Rezultatas

I prioritetas. Kurorto žmogiškųjų išteklių plėtra

Plėtoti dinamišką žinių visuomenę
- Palangos miesto savivaldybėje 2007 mokslo metais veikė 8 bendrojo
lavinimo mokyklos: 2 mokyklos darželiai, 2 pradinės mokyklos, 1
pagrindinė mokykla, 2 vidurinės mokyklos ir 1 gimnazija. Palangos
bendrojo lavinimo mokyklos vykdė pradinio, pagrindinio, vidurinio,
specialiojo pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, vidurinio ugdymo
programą suaugusiems.
- Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigos per mokslo metus vykdė
ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio, pradinio
ir pagrindinio specialiojo ugdymo, neformaliojo švietimo programas. Senoji
gimnazija vykdė vidurinio ugdymo programas suaugusiems.
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- 2007 m. rugsėjo 1 d. duomenimis Palangos miesto savivaldybės bendrojo
lavinimo mokyklose mokėsi 2674 mokiniai (2006 m. rugsėjo 1 d. – 2838,
2005 m. rugsėjo 1 d. –2993, 2004 m. rugsėjo 1 d. – 3124 mokiniai). Per
trejus metus mokinių skaičius sumažėjo 450 mokinių, t. y., vidutiniškai
18 klasių komplektų. Neformaliojo vaikų švietimo mokyklas lankė 887
Palangos miesto vaikai (31,2 % nuo bendro mokinių skaičiaus).
- 2007 m. Palangos miesto švietimo įstaigose dirbo 422 pedagogai, nors
klasių komplektų skaičius palyginus su 2004 m. sumažėjo 18, bendras
mokytojų skaičius beveik nekito. Bendrojo lavinimo mokyklose atestuotų
mokytojų skaičius Palangos savivaldybėje yra aukštesnis negu Lietuvos:
Palangos miesto savivaldybėje atestuoti 84,35 %, Lietuvoje – 81,18 %
mokytojų.
- 2006 m. parengtas ir 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. Vlado Jurgučio ir „Baltijos“ vid. mokykloms
apskundus šį Tarybos sprendimą, dėl teisminių procesų mokyklų tinklo
pertvarka nebuvo vykdoma. 2007 m. lapkričio 9 d. Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas Vlado Jurgučio ir „Baltijos“ vidurinių mokyklų
apeliacinius skundus atmetė ir Klaipėdos administracinio teismo 2007 m.
birželio 8 d. sprendimą paliko nepakeistą. Savivaldybė laimėjo šį teismo
procesą.
- Vadovaujantis Valstybine švietimo strategija savivaldybėje buvo rengiami
ir tarpusavyje derinami savivaldybės ir mokyklos strateginiai švietimo
planai. Be šių švietimo planavimo dokumentų, buvo parengta ir
Savivaldybės tarybos patvirtinta 2007 metų švietimo kokybės, bendrojo
lavinimo modernizavimo ir modernios ugdymo aplinkos užtikrinimo
programa (Nr. 09).
- Palangos mokyklų bibliotekų kompiuterizavimas. 4 (iš 7) bendrojo
lavinimo mokyklų bibliotekos aprūpintos kompiuterizuotomis darbo
vietomis skaitykloje. 6 bendrojo lavinimo mokyklos bibliotekos turi
kompiuterius. Veikia profesinis informavimo centras Senojoje gimnazijoje,
naujas centras kuriamas „Baltijos“ vidurinėje mokykloje.
- Specializuotų mokomųjų kabinetų steigimas ir jų įrangos atnaujinimas
bendrojo lavinimo mokyklose. Specializuoti mokomieji kabinetai įrengti
Senojoje gimnazijoje, vidurinėse mokyklose ir Šventosios pagrindinėje
mokykloje. Specialiųjų poreikių mokiniai aprūpinti informacinėmis
komunikacinėmis technologijomis. Bendrojo lavinimo mokyklose įsteigtos
kompiuterinės klasės: Senojoje gimnazijoje 3 kompiuterių klasės, Vlado
Jurgučio vidurinėje mokykloje 3 kompiuterių klasės, ekonomikos klasė,
„Baltijos“ vidurinėje mokykloje 3 kompiuterinės klasės. Šventosios
pagrindinėje mokykloje 1 kompiuterinė klasė. Kompiuterinėmis mokymo
priemonėmis kasmet mokyklas aprūpina Švietimo ir mokslo ministerija.
- Veikė Palangos pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras, kuris
teikė psichologinę, specialiąją pedagoginę, logopedinę, konsultacinę
pagalbą vaikams. Buvo atliktas pedagoginis vertinimas, siekiant išsiaiškinti
vaikų žinių, mokėjimų ir įgūdžių realųjį lygį.
- Užbaigta lopšelio-darželio „Sigutė“ rekonstrukcija.
- Užbaigta lopšelio-darželio „Nykštukas“ rekonstrukcija.
- Pradėta Vlado Jurgučio vidurinės mokyklos rekonstrukcija.
- Gauta finansinė parama bendram Palangos miesto savivaldybės ir Šven-
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Rekomendacijos

Palangos miesto
plėtros iki 2015
metų strateginio
plano prioritetas
Tikslai

Veikla / Rezultatas

tosios pagrindinės mokyklos projektui „Techninės dokumentacijos
parengimas Šventosios pagrindinės mokyklos sporto aikštelei įrengti“
įgyvendinti pagal EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programą.
Pagal šį projektą 2008 m. bus parengtas techninis projektas mokyklos
sporto aikštelei įrengti ir tais pačiais metais pateikta paraiška dėl darbų
finansavimo.
- Tęsti Palangos miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų tinklo
pertvarkos 2006–2012 metų bendrojo plano įgyvendinimą.
-Tęsti Vlado Jurgučio vidurinės mokyklos rekonstrukciją.
- Įgyvendinus Šventosios pagrindinės mokyklos projektą „Techninės
dokumentacijos parengimas Šventosios pagrindinės mokyklos sporto
aikštelei įrengti“ teikti paraišką EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų
programai sporto aikštelės įrengimo darbų finansavimui gauti.
- Parengti ir įgyvendinti mokyklų-darželių „Pasaka“ ir „Gintarėlio“
rekonstrukciją.
- Vykdyti Palangos „Baltijos“ vidurinės mokyklos sporto maniežo
kapitalinį remontą,
- Įrengti Jurgučio ir Baltijos mokyklų sporto aikštynus.
II prioritetas. Darnios gyvenamosios aplinkos plėtra

1. Tausojančiai naudoti ir turtinti Palangos kurorto kultūros ir gamtos
išteklius.
2. Užtikrinti aukštą gyvenamosios aplinkos kokybę.
3. Gerinti viešųjų paslaugų kokybę.
4. Subalansuotai plėtoti transporto ir inžinerinio aprūpinimo ir tinklų
sistemą.
Viešoji infrastruktūra
- Įgyvendinamas Palangos miesto savivaldybės transporto infrastruktūros
gerinimo ir plėtros planas 2007-2010 m., patvirtintas Tarybos 2006 m.
lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T2-288.
- Palangos miesto tvarkymo darbų programai buvo skirta 4804 tūkst. Lt.
Investicijoms iš Valstybės biudžeto, Savivaldybės biudžeto, kelių priežiūros
ir plėtros programos buvo skirta apie 15,8 mln. Lt. 2007 metais buvo
vykdoma šių objektų rekonstrukcija:
S. Dariaus ir S. Girėno gatvės statyba;
Bangų gatvės tęsinio statyba;
Birutės alėjos rekonstrukcija;
Daugiabučių namų kiemų ir gatvių apšvietimo tinklų įrengimas;
Tankiai užstatytų daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų tvarkymas;
Skulptūrų parko išplėtimas;
Palangos miesto viešosios bibliotekos rekonstrukcija.
- Toliau plėtojama dviračių takų infrastruktūra. Parengtas dviračių tako nuo
J. Basanavičiaus gatvės iki Jūros gatvės Šventojoje techninis darbo
projektas, šiam projektui įgyvendinti 2008 m. bus teikiama paraiška lėšoms
iš ES fondų gauti.
- Vyko viešieji pirkimai šiems techniniams darbo projektams atlikti: tilto
per Šventosios upę, Maironio gatvės rekonstrukcijos, Rytų kvartalo gatvių
statybos, Savivaldybės administracinio pastato statybos, Jūratės gatvės su
aikšte rekonstrukcijos. Minėti projektai bus parengti 2008 metais.
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- Ženkliai pagerėjo miesto gatvių, šaligatvių, žaliųjų plotų bei paplūdimių
priežiūra ir valymas. Tam įtakos turėjo UAB ,,Palangos komunalinis ūkis“
įsigytos gatvių bei šaligatvių šlavimo ir plovimo mašinos. Be to, 2007
metais buvo tvarkoma ir prižiūrima teritorija prie ,,Anapilio“, vasaros
estrados, prižiūrimas dviračių takas, Kunigiškių ir Nemirsetos paplūdimiai.
Didelio miesto gyventojų pritarimo sulaukė miško išvalymas, krūmų
išgenėjimas prie miesto civilinių kapinių bei pakelių sutvarkymas prie
Klaipėdos plento nuo Bangų gatvės iki S. Dariaus ir S. Girėno gatvės ir
prie pietinės S. Dariaus ir S. Girėno gatvės dalies nuo Klaipėdos plento iki
poilsio namų ,,Baltija“ reabilitacijos centro.
- Didelis dėmesys skirtas miesto gatvių asfalto dangos priežiūrai ir
remontui. 2007 metais buvo suremontuota daugiau kaip 2000 m² šaligatvių
ir pagaminta naujų apie 700 m² išėjimo į paplūdimius medinių takų, įrengta
210 vnt. šiukšlių dėžių, 120 vnt. suolų, paplūdimiuose įrengtos 98
persirengimo kabinos, išvalyta per 300 vnt. lietaus kanalizacijos šulinių,
žvyruojama ir greideriuojama 22 km žvyro dangos kelių, atnaujinta ir
prižiūrėta beveik 4 tūkst. metrų gyvatvorių daugiabučių namų kiemuose,
įrengta ir prižiūrėta 4500 m² gėlynų bendro naudojimo teritorijose,
prižiūrėta apie 430 tūkst. m² gazonų, gatvėse ir daugiabučių namų
kiemuose įrengta 180 vnt. naujų šviestuvų.
- Pagal planą vyko Palangos miesto vandentiekio ir nuotekynų sistemų bei
lietaus nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra. Vykdant Nemuno žemupio
baseino programą buvo renovuota spaudiminė linija nuo Monciškių iki
Šventosios upės. Pradėta Palangos miesto vandentiekio ir kanalizacijos
tinklų plėtra (naujai klojami tinklai Vilimiškės, Rytų, Užkanavės ir
Kunigiškių kvartaluose.
Teritorijų planavimas
- Baigtas ES ir Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuoto projekto
„Palangos miesto bendrojo planavimo dokumentų parengimas“
įgyvendinimas. Šį projektą Finansų ministerija ir VšĮ Centrinė projektų
valdymo agentūra pripažino kaip vieną kokybiškiausiai įgyvendintų
projektų. Tęsiama Palangos miesto bendrojo plano iki 2015 metų projekto
derinimo procedūra.
- Parengtas Palangos miesto kategorijos pakeitimo Lietuvos bendrajame
plane dokumentų projektas.
- Buvo tęsiamas piliečių nuosavybės teisių į žemę grąžinimas.
- 2007 m. pradėtas detaliojo plano, formuojančio žemės sklypą pajūrio
kempingui Nemirsetoje, rengimas.
Viešoji tvarka ir saugumas
- Palangos miesto policijos komisariatas parengė ir įgyvendino
nusikalstamumo prevencijos planą. Savivaldybė skyrė finansavimą
prevencinėms priemonėms: vaizdo stebėjimo kamerų eksploatavimui,
lankstinukų ir atmintinių leidybai.
- Aktyvaus kurortinio sezono metu buvo samdomos papildomos policijos
pajėgos viešajai tvarkai užtikrinti.
- Vykdyta triukšmo monitoringo programa. Gauti triukšmo matavimo
duomenys rodo nežymią tendenciją triukšmo lygiui J. Basanavičiaus
gatvėje mažėjimui. Parengtos naujos Palangos miesto triukšmo prevencijos
viešose vietose taisyklės.
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- Priimti Tarybos sprendimai dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi
Palangos miesto, turinčio kurorto statusą, viešąja infrastruktūra ir
rinkliavos už naudojimąsi Savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis
automobiliams statyti.
Kultūros ir meno plėtra
- Siekiant skatinti kultūros ir meno veiklą buvo vykdoma tęstinė Kultūros
projektų rėmimo programa. 2007 metais buvo pateiktos 24 paraiškos
paramai gauti. Lėšos skirtos 17 projektų.
- 2007 metais pradėta vykdyti dar viena priemonė, skirta meno kolektyvų
veiklai remti. Tuo siekiama sudaryti galimybę ir paskatinti bendruomenės
narius aktyviau dalyvauti meno mėgėjų veikloje. Suteikiama galimybė
meno kolektyvams, kurie nepriklauso miesto kultūros centrams ir švietimo
įstaigoms, gauti paramą ir vykdyti meninę veiklą.
- Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Nacionaliniu dailės muziejumi.
Atnaujintame Skulptūrų parke bendradarbiaujant su Nacionaliniu dailės
muziejumi planuojama eksponuoti aukštos meninės vertės skulptūrų
kolekciją.
Renginiai
- 2007 metais jau antrus metus iš eilės parengtas ir išleistas Kultūros ir
sporto renginių Palangoje kalendorius, kuris reikšmingas siekiant pagerinti
kultūros informacijos sklaidą.
- Organizuotos valstybinės ir kalendorinės šventės: Laisvės gynėjų diena,
Lietuvos valstybės atkūrimo diena, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
diena, Tarptautinė vaikų gynimo diena, Valstybės – Lietuvos karaliaus
Mindaugo karūnavimo diena.
- Svarbiausios ir gausiausios dalyvių bei žiūrovų skaičiumi 2007 metų
miesto šventės, festivaliai: Sveikuolių šventė „Palangos ruoniai 2007“;
„Palangos stinta 2007“; Tarptautinis futbolo turnyras „Palangos Juzė“;
Kurorto šventė „Palanga 2007“; Sporto festivalis „Sportas visiems“;
Pučiamųjų muzikos koncertų ciklas „Dūdų vasara“; Rasos šventė
„Joninės“; Festivalis „Palangos vasara“; Tarptautinės automobilių 1003 km
žiedinės lenktynės; „Žvejų šventė“ Šventojoje; Lietuvos kamerinio orkestro
koncertų ciklas „Nakties serenados“; Tarptautinis pučiamųjų muzikos
festivalis „Pajūrio dūdos 2007“; Sakralinės muzikos festivalis, skirtas
Palangos Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčios 100-mečiui
paminėti; Kalėdų eglės įžiebimo šventė. Tai renginiai, turintys ypatingą
reikšmę miesto įvaizdžiui, pritraukia daug dalyvių bei žiūrovų, kurie apima
įvairias miesto erdves, siūlo platų renginių spektrą tiek kiekybiniu, tiek
kokybiniu požiūriu. 2007 m. pirmą kartą buvo suorganizuota „Palangos
Birutės parko diena“, skirta parko šimto dešimties metų jubiliejui paminėti.
- Jau antri metai iš eilės gauta reikšminga finansinė parama iš Turizmo
departamento prie Ūkio ministerijos. Šių lėšų pagalba bei atsižvelgiant į
Palangos kurorto marketingo strategiją ir marketingo priemonių planą buvo
organizuoti renginiai siekiant mažinti sezoniškumo neigiamą įtaką kurorto
lankomumui.
- 2007 metais pradėtos taikyti Renginių organizavimo Palangos miesto
savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo
naudojimo teritorijose taisyklės bei Vietinė rinkliava už leidimą
organizuoti komercinius renginius Palangos miesto savivaldybei
priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose
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išdavimą. Siekiama sumažinti Palangai nereikšmingų, be meninės ir
kultūrinės reikšmės, „atvykstančių“ renginių (dažniausiai reklaminių
akcijų) skaičių. 2007 metais leidimų tokiems renginiams organizuoti
išduota 50 proc. mažiau.
Kultūros paveldas
- Vykdant Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimo Palangoje programą,
organizuota Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios
šimtmečio mokslinė konferencija, bažnytinės muzikos koncertai, bažnyčios
iškilmių paminėjimas.
- Atliktas kultūros paveldo objektų būklės patikrinimas:
Palangos dvaro sodyba:
• Koplyčia – G117K2.
• Sarginė – G117K3.
• Lurdo grota – G117K4.
• Parkas – G117K5.
Palangos kapinynas IV (vadinamas Naglio kalnu) – A1635.
Namas J. Piktuižio g. 13 – S321.
Senovės gyvenvietė – A394P.
Kapinynas III – A391P.
Piliakalnis su gyvenviete – A392KP.
Skulptūra „Šaulys“ – DV4399.
Skulptūra „Eglė žalčių karalienė“ – DR392.
Parengti ir priimti tarybos sprendimai:
- Dėl kapinių statuso suteikimo Palangos miesto savivaldybės teritorijoje
esančioms kapinėms. Kapinėms buvo suteiktas neveikiančių, riboto
laidojimo arba veikiančių kapinių statusas. Neveikiančiomis kapinėmis
paskelbtos karių ir senosios žydų kapinės. Jose draudžiamas bet koks
laidojimas. Anaičių kapinėms suteiktas riboto laidojimo statusas. Norint
jose laidoti, reikia gauti KPD Klaipėdos teritorinio padalinio leidimą.
Veikiančiomis kapinėmis paliktos Palangos miesto civilinės kapinės ir
Šventosios civilinės kapinės. Šiose kapinėse laidojimas neribojamas.
Palangos miesto taryba šį projektą patvirtino 2007 m. vasario 8 d. Nr. T218.
Tarptautinis bendradarbiavimas
- Dalyvaujama Europos kurortų asociacijos veikloje. Įsteigta Nacionalinė
kurortų asociacija, dabar vienijanti 5 narius: Palangos miesto, Birštono ir
Neringos savivaldybes ir Anykščių bei Ignalinos rajonų savivaldybes.
- Stiprinamas bendradarbiavimas su Ustkos (Lenkija) miesto, Jūrmalos
(Latvija), Simrishamno (Švedija) savivaldybėmis.
- Įgyvendintas Baltijos miestų sąjungos finansuotas projektas dėl dviračių
ir elektromobilių transporto populiarinimo kurorte.
- Suorganizuotas susitikimas su Kaliningrado srities atstovais ir
Kaliningrado turizmo informacijos centro atstovais, kurio metu aptartas
bendradarbiavimo galimybės turizmo srityje.
- Vyko tarptautinis pučiamųjų orkestrų festivalis, kurio metu dalyvavo
geriausi Lietuvos pučiamųjų kolektyvai bei užsienio šalių kolektyvai. 2007
metais buvo garbė priimti NATO Shape international kolektyvą. Festivalis
sulaukė didžiulio susidomėjimo tarp miesto svečių ir palangiškių.
- Suorganizuotas oficialus vizitas į Simrishamno savivaldybę. Pasirašytas
bendradarbiavimo tarp savivaldybių pratęsimo aktas kultūros, turizmo,
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švietimo, sporto bei krantotvarkos srityse.
- Dalyvauta metiniame Vietos savivaldos institucijų Tarptautinės aplinkos
organizacijos (KIMO) susitikime Simrishamne, kurio metu pristatyta
Palangos miesto savivaldybė, jos krantotvarkos problemos;
- Nutarta įsijungti į KIMO organizacijos veiklą bei rengti Tarybos
sprendimo projektą savivaldybės stojimui į Vietos savivaldos institucijų
Tarptautinės aplinkos organizaciją bei pasirašyti stojimo sutartį.
- Suorganizuotas susitikimas su Punsko (Lenkija) valsčiaus, kuriame
gyvena apie 90 proc. lietuvių, atstovais. Susitikimo metu aptartos
bendradarbiavimo galimybės kultūros ir turizmo srityse.
- Suorganizuotas oficialus vizitas į Ustkos (Lenkija) miestą, kurio metu
aptarti bendradarbiavimo kultūros, sporto bei švietimo srityse planai.
Susipažinta su Ustkos kultūros ir turizmo infrastruktūra. Ustkos meno
galerijoje atidaryta Palangos fotografijos meno mėgėjų klubo „Palangos
fotoklubas 750“ fotografijos paroda, kuri po pusės metų eksponuojama
apskrities centre Slupske
Socialinė rūpyba
- Organizuotas Socialinių projektų atrankos konkursas, finansuoti 6
nevyriausybinių organizacijų projektai.
- 2007 m. kovo 29 d. Palangos miesto savivaldybės taryba priėmė
sprendimą įkurti Palangos miesto socialinių paslaugų tarnybą, kuri nuo
2007 m. rugpjūčio mėn. pradėjo organizuoti aprūpinimą techninės pagalbos
priemonėmis, socialinės priežiūros paslaugas senyvo amžiaus asmenims,
socialinės rizikos šeimoms, teikti transporto paslaugą asmenims, kurie dėl
ligos, negalios ar senatvės negali naudotis visuomeniniu transportu, vykti į
gydymo, reabilitacijos ar socialinių paslaugų įstaigas. Atsižvelgiant į
gyventojų prašymus, 2008 m. savivaldybės biudžete numatytos lėšos
socialinių paslaugų plėtrai – dalies patalpų, skirtų dienos paslaugai teikti
remontui ir būtiniausiam inventoriui įsigyti.
Sveikata
- Vaikų ugdymo įstaigose vykdyta 13 sveikatinimo projektų.
- Pagerinta greitosios medicinos pagalbos materialinė bazė (nupirktas
greitosios medicinos pagalbos automobilis su įranga).
- Koordinuotos 4 valstybinių sveikatos programų vykdymas: ,,Vaikų
krūminių dantų dengimas silantinėmis medžiagomis“; ,,Cukrinio diabeto
kontrolės 2006–2007 m. programa“; ,,Valstybinės tuberkuliozės
profilaktikos ir kontrolės 2007–2010 m. programa“, ,,Gyventojams
nemokamų dantų protezavimo paslaugų teikimas“.
- Įvykdytas projektas „VšĮ Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros
centro modernizacija ir paslaugų kokybės gerinimas“, finansuotas ES
lėšomis.
Problematika
- 2007 metais nebuvo pilnai išspręstos kai kurios aktualios miesto
gyventojams problemos. Ypač tai išryškėjo didelio poilsiautojų antplūdžio
metu liepos ir rugpjūčio mėnesiais, viena jų – lengvojo transporto
parkavimas gatvėse, kurios sukelia nepatogumų miesto gyventojams bei
specialiam transportui, apsunkina gatvių valymą ir priežiūrą. Esant
nepalankioms meteorologinėms sąlygoms, nemažai priekaištų pareiškė
Rytų kvartalo gyventojai dėl prastų žvyro dangos gatvių.

8
- Opi problema yra atliekų surinkimas iš gyventojų ir juridinių asmenų.
Buvo išplėstos aikštelės pastatyti atliekų (stiklo, kartono, plastiko)
rūšiavimo konteinerius. Nemažų problemų sudarė statybinės organizacijos,
teršdamos gatves, lietaus kanalizacijos šulinius. Ne visos organizacijos
įrengia tinkamus įvažiavimo į statybos teritoriją kelius, aptveria teritoriją,
nenaudoja stambiagabaritinių atliekų šalinimo konteinerių.
- Užtruko Palangos miesto bendrojo plano iki 2015 metų projekto derinimo
procedūra.
Neįgyvendinta
- Palangos botanikos parko rekonstrukcijos darbai.
- Pajūrio geoterminio vandens panaudojimo sveikatingumo ir poilsio
reikmėms galimybių studija.
- Sodų bendrijos „Pavėsis“ pertvarkymas į gyvenamuosius kvartalus.
- Šventosios bendruomenės centro įkūrimas.
Rekomendacijos

- Tęsti projekto dėl Botanikos parko ir Palangos dvaro sodybos
išsaugojimo, rekonstrukcijos ir pritaikymo viešoms reikmėms
įgyvendinimą.
- Siekiant mažinti automobilių antplūdį vasaros sezono metu, įvesti
rinkliavos už naudojimąsi Savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis
automobiliams statyti bei rinkliava už naudojimąsi Palangos miesto,
turinčio kurorto statusą, viešąja infrastruktūra.
- Užbaigti Palangos miesto bendrojo plano iki 2015 metų projekto rengimo
ir tvirtinimo procedūrą.
- Aktyviai bendradarbiauti su Valstybiniu turizmo departamentu prie LR
ūkio ministerijos rengiant Nacionalinės turizmo plėtros programos ir
priemonių 2007–2010 m. plane numatytą Pajūrio geoterminių vandenų
naudojimo sveikatingumo (reabilitacijos) ir poilsio paslaugoms plėtoti
kurortuose galimybių studiją.
- Priimti Tarybos sprendimus, reikalingus Palangos miesto kategorijos
pakeitimui Lietuvos bendrajame plane užtikrinti.
- Įgyvendinti priemones, reikalingas nuosavybės teisių į žemę grąžinimui
paspartinti.
- Tęsti detaliojo plano, formuojančio žemės sklypą pajūrio kempingui
Nemirsetoje, ir Palangos centrinės dalies atskirų teritorijų detaliojo plano
rengimą.
- Imtis priemonių įteisinti žemės sklypų, kuriuose yra savivaldybės pastatai
ir statiniai, naudojimą.
- Patvirtinus Palangos miesto bendrąjį planą iki 2015 metų, pertvarkyti
sodų bendriją „Pavėsis“ į gyvenamųjų namų kvartalą.
- Ieškoti galimybių Šventosios bendruomenės centrui įkurti.

Palangos miesto
III prioritetas. Konkurencingos rekreacijos, sporto, turizmo ir
plėtros iki 2015 metų sanatorinio gydymo sistemos plėtra, paslaugų kokybės gerinimas
strateginio plano
prioritetas
Tikslai
1. Didinti kurorto patrauklumą ir prieinamumą vietiniams ir užsienio
turistams.
2. Tobulinti rekreacijos ir turizmo sistemos planavimą bei valdymą,
užtikrinti jos priežiūrą ir efektyvų eksploatavimą.
3. Skatinti kurorto įmonių plėtrą, stiprinant konkurencingumą lemiančius
veiksnius.
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Veikla / Rezultatas

Paplūdimių apsaugos ir infrastruktūros gerinimas
- Sėkmingai tęsiamas Mėlynosios vėliavos programos įgyvendinimas
(paplūdimys ties Botanikos parku).
- Atsižvelgiant į poilsiautojų poreikius paplūdimiuose įrengtos naujos
šiukšliadėžės, pastatyti nauji suolai.
- Užbaigtas ES finansuotas projektas „Vieningos gelbėjimo sistemos
Baltijos jūros regione išvystymas“ įgyvendinimas.
- Siekiant didinti poilsiautojų saugumą paplūdimiuose, pirmą kartą
gelbėjimo funkcija konkurso būdu perduota Palangos vandens motociklų
sporto klubui. Gelbėtojai sėkmingai dirbo prevencinį darbą, užtikrindami
besiilsinčiųjų saugumą, prižiūrėjo bendrą tvarką paplūdimiuose.
Investicinių miesto prioritetų įgyvendinimas
- Palangos miesto savivaldybės taryba sprendimu pritarė investicinio
projekto „Sporto, kultūros ir pramogų komplekso statyba“ įgyvendinimui
koncesijos būdu. Pradėtos rengti atviro viešo konkurso dėl koncesijos
suteikimo sąlygos.
Pozityvaus ir patrauklaus Palangos kurorto įvaizdžio formavimas
- Palangos kurorto įvaizdis formuojamas, kurorto rekreaciniai ištekliai ir
infrastruktūra pristatomi Lietuvoje ir užsienyje, reklaminiai leidiniai
rengiami vadovaujantis parengta Palangos kurorto marketingo strategija.
Tai rodo, kad Palangos kurorto rinkodara vykdoma ne fragmentiškai, o
pagal parengtą marketingo priemonių planą. 2007 m. Palangos turizmo
informacijos centras vykdė turistų informavimo ir kurorto pristatymo
Lietuvos ir užsienio rinkose veiklą, kurią finansavo Savivaldybė. 2007 m.
gruodį Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas tarptautinių parodų,
skirtų pristatyti Palangos kurortą, planas 2008 m. 2007 m. išleisti
rinkodariniai leidiniai, pristatantys Palangą. Turistinė informacija nuolat
atnaujinama Palangos miesto savivaldybės ir Palangos turizmo
informacijos centro interneto svetainėse.
- Atliktas Palangos miesto savivaldybės informacijos auditas, organizuoti
viešųjų ryšių mokymai, siekiant gerinti žiniasklaidai pateikiamos
informacijos kokybę, tuo prisidedant prie teigiamo Palangos miesto
savivaldybės įvaizdžio formavimo Lietuvoje. Informacija apie Palangą
buvo skleidžiama per respublikinę spaudą ir televiziją.
- Įgyvendintas ES lėšomis (Interreg programa) finansuotas projektas
„Kultūrinio turizmo objektų pasiekiamumo stiprinimas Baltijos pajūrio
pasienio regione“, išleistas reprezentacinis albumas apie Botanikos parką ir
rūmus.
Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra
- 9 SVV įmonėms suteiktas dalinis finansavimas pagal pateiktas paraiškas.
- Palangos miesto savivaldybė pristatyta investicijų parodoje InWest 2007
(pagal Quattro bendradarbiavimo sutartį).
- Pirmą kartą, lyginant su kitais Lietuvos kurortais, suorganizuotas kurorto
maitinimo įstaigų puikios aptarnavimo kokybės konkursas.
Strateginis planavimas
- Siekiant užtikrinti strateginio planavimo procedūrų efektyvumą ir
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supaprastinimą, 2007 metais organizuoti strateginio planavimo seminarai ir
darbo sesijos Savivaldybės administracijos darbuotojams bei darbo sesijos
Savivaldybės atstovams, kurių metu buvo aptarta galiojusi metodika,
ieškota sprendimų, kaip susieti trejų metų strateginį veiklos planą su
Palangos miesto plėtros iki 2015 metų strateginiu planu. Rezultatas –
Tarybos 2007 m. gruodžio 28 d. sprendimu T2-335 patvirtinta Palangos
miesto savivaldybės trejų metų strateginio veiklos plano rengimo,
įgyvendinimo ir monitoringo metodika bei pirmą kartą parengtas
strateginio planavimo metodikos reikalavimus atitinkantis Palangos miesto
savivaldybės 2008–2010 metų strateginis veiklos planas, kuris patvirtintas
Tarybos 2007 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T2-336
- Organizuotas pristatymas bendruomenės atstovams, kurio metu buvo
pristatyta Palangos miesto plėtros iki 2015 metų strateginio plano
įgyvendinimo 2006 metais ataskaita (patvirtinta Savivaldybės tarybos 2007
m. gruodžio 13 d. sprendimu Nr. T2-312), Palangos miesto savivaldybės
2009–2011 metų revizuota vizija ir misija bei nauja Palangos miesto
savivaldybės trejų metų strateginio veiklos plano rengimo, įgyvendinimo ir
monitoringo metodika. Renginio dalyviai supažindinti su Klaipėdos miesto
savivaldybės patirtimi strateginiame planavime, Suomijos savivaldybių
patirtimi diegiant ir taikant šiuolaikinius strateginio valdymo principus,
veiksniais, įtakojančiais sėkmingą strateginio valdymo įrankių taikymą
viešojo sektoriaus organizacijose.
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
inicijavo „Quattro“ šalių pasiūlymų dėl Lietuvos 2007-2013 m. ES
struktūrinės paramos strategijos rengimą ir pateikimą LR Vyriausybei,
ministerijoms. Rezultatas – į teiktus pasiūlymus buvo atsižvelgta, pajūrio
regionas išskirtas kaip prioritetinis teikiant ES paramą.
- Palangos botanikos parko rekonstrukcijos projektas ne vieną kartą
pristatytas Ūkio ministerijai ir Turizmo departamentui kaip prioritetinis
Savivaldybės projektas. Šis projektas įtrauktas į prioritetinių projektų
sąrašą Ūkio ministerijos užsakymu parengtoje Pajūrio regiono turizmo
plėtros studijoje.
Problematika
- Palangos miesto plėtros iki 2015 metų strateginis veiklos planas
patvirtintas 2004 metais. Per ketverius metus pasikeitė situacija, kuriai
esant planas buvo rengiamas, tačiau ilgametis plėtros planas nebuvo
koreguojamas. Pagal pateiktą Palangos miesto plėtros iki 2015 metų
strateginio plano įgyvendinimo 2007 metais ataskaitą 18 proc. priemonių
siūloma koreguoti, o 30 proc. priemonių įgyvendinimas tiesiogiai
nepriklauso nuo Savivaldybės, t. y. priemones įgyvendina privačios arba
valstybinės institucijos. Būtina atlikti išsamią esamos situacijos analizę,
revizuoti kurorto viziją, tikslus, uždavinius ir priemones bei koreguoti
Palangos miesto plėtros iki 2015 metų strateginį planą.
- Dabartinės Palangos turizmo informacijos centro patalpos yra per mažos
esamiems dideliems turistų srautams aptarnauti bei neatitinka valstybinio
turizmo departamento nustatytų reikalavimų turizmo informacijos
centrams.
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Rekomendacijos

Neįgyvendinta
- Šiuolaikiško, standartus atitinkančio turizmo informacijos centro
įkūrimas.
- Infoterminalų labiausiai turistų lankomose Palangos miesto vietose
įrengimas.
- Sezoninio apgyvendinimo vietų rezervavimo centro prie įvažiavimo į
Palangą įkūrimas.
- Tęsti projekto „Sporto, kultūros ir pramogų komplekso statyba“
įgyvendinimą.
- Tęsti paplūdimių infrastruktūros ir poilsiautojų saugumo paplūdimiuose
gerinimo priemonių įgyvendinimą.
- Tęsti projekto dėl Botanikos parko ir Palangos dvaro sodybos
išsaugojimo, rekonstrukcijos ir pritaikymo viešoms reikmėms
įgyvendinimą.
- Tęsti dviračių takų infrastruktūros gerinimo projektą.
-Pasitelkiant ES struktūrinių fondų paramą įrengti infoterminalus labiausiai
turistų lankomose Palangos miesto vietose.
- Siekiant gerinti poilsiautojų ir turistų aptarnavimo kokybę informacijos
teikimo srityje bei mažinti transporto srautus centrinėje miesto dalyje,
siūloma ieškoti galimybių iškelti iš centrinės miesto dalies autobusų stotį
bei perkelti Palangos turizmo informacijos centrą į Palangos autobusų
stoties patalpas.
- Ieškoti būdų įtakoti sezoninio apgyvendinimo vietų rezervavimo centro
įrengimą prie įvažiavimo į Palangą ties viaduku, įgyvendinant Palangos
aplinkkelio statybos projektą.
- Siekiant gerinti kurorto vaizdą pagrindinėse gatvėse būtina spręsti laikinų
prekybos statinių estetinės išvaizdos bei nenaudojamų įrenginių
išmontavimo klausimus.
- 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.
- Tęsti viešą ir privačią partnerystę, įtraukti verslininkus, privačius
investuotojus į miesto strateginio planavimo procesą.
- Tęsti pozityvaus Palangos kurorto įvaizdžio formavimo priemones.
____________
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PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
2007 M. VEIKLOS ATASKAITA
1. Įvadas
Palangos miesto savivaldybės administracija (toliau – Administracija) – savivaldybės
biudžetinė įstaiga, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu vykdo jai
priskirtas funkcijas. Savivaldybės funkcijos skirstomos į savarankiškąsias, priskirtąsias (ribotai
savarankiškas), valstybines (perduotas savivaldybėms) ir sutartines. Siekiant efektyviai,
rezultatyviai ir ekonomiškai vykdyti savivaldybės funkcijas Savivaldybės administracijoje įsteigti 1
Administracijos direktoriaus, 2 direktoriaus pavaduotojo etatai, 20 struktūrinių ir 1 struktūrinis
teritorinis padalinys. 2007 metų pabaigoje Administracijoje buvo 109 etatai, iš jų 83 valstybės
tarnautojų.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme reglamentuotos savivaldybės
funkcijos yra plačios ir apima labai skirtingas viešojo administravimo sritis, todėl Administracija
turi labai atidžiai, efektyviai ir ekonomiškai organizuoti veiklą siekdama visas šias funkcijas
tinkamai ir laiku įgyvendinti. Per praėjusius metus Administracijos direktorius savo kompetencijos
klausimais pasirašė 1203 įsakymus veiklos klausimais bei 510 sutarčių (2006 m. – atitinkamai 1064
ir 397), užregistruoti 7507 gauti raštai (2006 m. – 7271), raštų registravimo ir judėjimo apskaita
kompiuterizuota. 2007 m. I ketvirtyje įgyvendinant ,,vieno langelio“ principą įrengtas Savivaldybės
priimamasis Vytauto g. 73 (3 kompiuterizuotos darbo vietos) ir patalpos Gintaro g. 33 A,
Architektūros ir urbanistikos skyriuje (2 kompiuterizuotos darbo vietos), tokiu būdu pagerintas
interesantų aptarnavimas, užtikrinama dokumentų apyvartos kontrolė. Administracija organizavo
bei techniškai ir ūkiškai aptarnavo Tarybą, jos komitetų posėdžius bei kitus renginius ir sudarytas
komisijas, parengė ir pateikė svarstyti Tarybai 349 Tarybos sprendimų projektus, sumontuota ir
įdiegta Tarybos posėdžių salės posėdžių įgarsinimo ir įrašymo į kompiuterines laikmenas sistema.
Siekiant gerinti Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo kokybę 2007 m. toliau
buvo diegiama nauja ir keičiama nusidėvėjusi kompiuterinė technika. Užtikrinant viešumą 2007 m.
IV ketvirtyje Palangos miesto savivaldybės internetiniame puslapyje pradėti skelbti Mero potvarkiai
ir Administracijos direktoriaus įsakymai veiklos klausimais, sukurta aktyvi nuoroda ,,Korupcijos
prevencija“. Juridinis ir personalo skyrius atstovavo Savivaldybei ar jos institucijoms 90
administracinių ir civilinių bylų, kurioms surinkti įrodymai, įvertinta jų reikšmė, parengti
procesiniai dokumentai (byloje vidutiniškai 3 – 5 posėdžiai).
Administracija savo veiklą planuoja ir vykdo vadovaudamasi strateginio planavimo
principais, todėl didelė dalis funkcijų vykdomos integruotai įgyvendinant trejų metų strateginį
veiklos planą. 2007 metais buvo nuspręsta pakeisti strateginio planavimo procedūras, todėl parengta
ir pradėta diegti nauja Trejų metų strateginio veiklos plano rengimo, įgyvendinimo ir monitoringo
metodika. Detali informacija su bendromis išvadomis ir rekomendacijomis apie ilgalaikio ir
vidutinės trukmės strateginių veiklos planų vykdymą 2007 metais buvo parengta ir 2008 m. gegužės
29 d. pateikta tvirtinti Palangos miesto savivaldybės tarybai. Administracija vadovaudamasi nauja
metodika parengė ir pateikė tarybai tvirtinti Palangos miesto savivaldybės 2008 – 2010 strateginį
veiklos planą. Šioje Administracijos direktoriaus veiklos ataskaitoje trumpai apžvelgiamos
savivaldybės vykdomos funkcijos ir 2007 metų veiklos rezultatai tiesiogiai susiję su šių funkcijų
vykdymu.
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2. Savarankiškųjų savivaldybės funkcijų vykdymas
Administracija 2007 metais vykdė visas 13 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymu reglamentuotų savarankiškųjų savivaldybės funkcijų, kurias atliko pagal įstatymų suteiktą
kompetenciją, įsipareigojimus savo bendruomenei ir jos interesais. Šias funkcijas vykdė ar jų
vykdymą koordinavo 7 struktūriniai padaliniai ir 1 savivaldybės biudžetinė įstaiga. Administracija
vykdė ir kitas funkcijas, kurios nepriskirtos valstybės institucijoms, tikslinga paminėti 2007 metais
pradėtą aktyviai vykdyti korupcijos prevenciją.
2007 metais Biudžeto skyrius sėkmingai sudarė ir pateikė tarybai tvirtinti
savivaldybės biudžetą. Savivaldybės biudžeto 2007 metų patikslintas pajamų planas – 54425,1
tūkst. Lt, įvykdymas – 56828,0 tūkst. Lt, arba 104,4 proc. (2006 m. – 109,3 proc.), iš jų mokesčių
106,7 proc., kitų pajamų 119,0 proc., sandorių su materialiuoju turtu 111,9 proc. Viršytos mokesčių
įplaukų prognozuotosios užduotys iš viso 1967,4 tūkst. Lt, kitų pajamų užduotys – 932,2 tūkst.Lt
(įstaigos neįmokėjo savo planuotų įmokų už prekes ir paslaugas bei patalpų nuomą, tačiau
išieškotos valstybinės žemės nuomos mokesčio nepriemokos, daugiau pajamų, negu planuota gauta
iš baudų ir konfiskacijos, bei palūkanų už depozitus), gauta 82,1 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.
Savivaldybės biudžeto 2007 metų patikslintas išlaidų planas įvykdytas 94,9 proc.,
kitoms savivaldybėms perduota 33,4 tūkst. Lt mokinio krepšelio lėšų. Atskiri asignavimų valdytojai
neužtikrino ekonominių ir socialinių programų įgyvendinimo ir dėl šios priežasties nepanaudojo
programų įgyvendinimui skirtų biudžeto asignavimų. Išsami ataskaita pateikta tvirtinti Tarybai.
Kreditinis įsiskolinimas 2008-01-01 būklei 950,9 tūkst. Lt, palyginus su 2007-01-01
padidėjo dėl Palangos viešosios bibliotekos pastato rekonstrukcijos. Perskaičiuoto kreditorinio
įsiskolinimo (atėmus įsiskolinimus ne ilgesnius kaip 10 dienų ir 45 dienos) nėra. Asignavimų
valdytojai įpareigoti, sudarant 2008 metų programų sąmatas, numatyti reikiamus asignavimus 200801-01 neesminiams įsiskolinimams padengti iš 2008 metams skirtų asignavimų, sutartyse
numatytoms lizingo dalims dengti asignavimai numatyti 2008 m. biudžete. Debitinis įsiskolinimas
2008-01-01 būklei iš viso 245,8 tūkst. Lt, palyginus su 2007-01-01 padidėjo 13,1 tūkst.
Savivaldybė neviršijo įstatymu nustatytų skolinimosi limitų, negrąžintų paskolų likutis 2008-01-01
sudarė 3457,7 tūkst. Lt, iš jų 384,3 tūkst. Lt – pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartis.
Švietimo skyrius vykdė ir koordinavo 4 savivaldybės savarankiškųjų funkcijų
vykdymą, t. y. ikimokyklinis vaikų ugdymas, vaikų ir jaunimo papildomas ugdymas bei užimtumas,
profesinis mokymas, suaugusiųjų neformalusis švietimas, maitinimo paslaugų teikimas
ikimokyklinio ugdymo bei bendrojo lavinimo įstaigose. Švietimo skyrius 2007 metais inicijavo
vaikų maitinimo normų kainų padidinimą. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos
buvo vykdomos 5 lopšeliuose-darželiuose ir 1 mokykloje-darželyje. Priešmokyklinio ugdymo
grupes lankė 173 vaikai. Vaikų ir jaunimo papildomą ugdymą bei užimtumą vykdė 3 švietimo
įstaigos, t. y. Stasio Vainiūno muzikos mokyklą lankė 38,3% mokinių, Sporto mokyklą – 33,4 %,
Moksleivių klubą – 28,1 % mokinių nuo bendro mokinių, lankančių neformaliojo vaikų švietimo
mokyklas, skaičiaus. Palangos miesto sporto mokykla be pagrindinės veiklos vykdė ir kūno
kultūros ir sporto plėtojimo funkciją. Palangos Senojoje gimnazijoje veikė profesinio informavimo
centras. Specialių suaugusiųjų neformaliojo švietimo priemonių Švietimo skyrius šiuo metu
nevykdo, ši funkcija vykdoma integruotai įgyvendinant Palangos miesto savivaldybės trejų metų
strateginį veiklos planą.
Socialinės rūpybos skyrius 2007 metais vykdė 1 savarankiškąją savivaldybės
funkciją, t. y. socialinių paslaugų įstaigų, šeimynų steigimas, išlaikymas ir bendradarbiavimas su
visuomeninėmis organizacijomis. Vykdydamas šią funkciją skyrius inicijavo Palangos miesto
socialinių paslaugų tarnybos steigimą, kuri nuo 2007 m. rugpjūčio mėn. pradėjo teikti aprūpinimo
techninės pagalbos priemonėmis, socialinės priežiūros paslaugas senyvo amžiaus asmenims,
socialinės rizikos šeimoms, transporto paslaugą. Socialinės rūpybos skyrius skaičiavo ir mokėjo
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darbo užmokestį J. L. Siručiams, kurių šeimynoje globojami 7 tėvų globos netekę vaikai. 2007 m.
savivaldybės socialinių paslaugų įstaigos teikė socialines paslaugas įvairioms gyventojų grupėms.
Siekiant sudaryti palankias sąlygas neįgaliųjų socialinei integracijai į miesto bendruomenę,
organizuotas Socialinių projektų atrankos konkursas, atrinkti ir finansuoti 6 nevyriausybinių
organizacijų projektai (2006 m. – 4).
Savivaldybės gydytojas bendradarbiauja su sveikatos įstaigomis ir pagal pavaldumą
kuruodamas VšĮ Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centrą renka sergamumo
užkrečiamosiomis ligomis ir kitus Palangos miesto gyventojų sveikatos statistinius duomenis, kurių
pagrindu inicijuoja savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūros rėmimą iš savivaldybės biudžeto
lėšų. 2007 metais inicijuota sveikatos projektų atranką, kuriai pateiktos 16 projektų finansavimo
paraiškos, 12 projektų, kurie laimėjo konkursą ir kiti 4 projektai teikti tvirtinti Tarybai. Vykdant
Sveikatinimo programos projektus įsisavinta 480700Lt (90 proc. skirtų lėšų), lėšos neįsisavintos,
nes buvo sutaupyta vykdant greitosios medicinos pagalbos automobilio su įranga viešuosius
pirkimus bei dėl uždelsto triukšmo lygio matavimų paslaugos viešųjų pirkimų proceso.
Ekonominės plėtros skyrius vykdydamas veiklą įgyvendino ir koordinavo 3
savivaldybės savarankiškųjų funkcijų vykdymą, t. y. turizmo ir gyventojų poilsio organizavimas,
sąlygų verslo plėtrai sudarymas ir šios veiklos skatinimas ir gyventojų užimtumo, kvalifikacijos
įgijimo ir perkvalifikavimo organizavimas, viešųjų bei sezoninių darbų organizavimas.
Bendradarbiaudamas su verslo asocijuotomis struktūromis bei kitomis institucijomis skyrius rengia
savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programas ir koordinuoja jų vykdymą. 2007 m.
metais Palangos miesto savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos įgyvendinimo
priežiūros komisija įsteigė 4 nominacijas Palangos smulkaus ir vidutinio verslo subjektų 2007 metų
veiklai įvertinti. Penktą nominaciją įsteigė Palangos darbo birža. Skyriaus specialistai suorganizavo
2 mokymų ciklus, 1 seminaras ir apskritojo stalo diskusija. Parengti techniniai projektai: Laikinų
prekybos įrenginių, skirtų suvenyrais prekiauti ir Laikinų prekybos įrenginių, skirtų vaisiais ir
daržovėmis prekiauti. Sukurtas miestą reprezentuojantis dekoratyvinis/ reklaminis fasadinis skydas
ant laikinų prekybos įrenginių. Suteikta dalinė finansinė parama 8 Palangos miesto smulkaus ir
vidutinio verslo subjektams, dalyvavusiems parodose.
Palangos miesto savivaldybė dalyvauja Europos kurortų asociacijos (angl. European
SPAS Association – ESPA) veikloje ir nuo 2005 m. yra šios organizacijos narė. 2007 m. kovo 2 d.
įvyko steigiamasis Nacionalinės kurortų asociacijos susirinkimas bei pasirašyta Nacionalinės
kurortų asociacijos steigimo sutartis. Skyrius koordinavo veiklas, skirtas Nacionalinei kurortų
asociacijai įsteigti. Šiuo metu asociacija vienija Palangos miesto, Birštono ir Neringos savivaldybes
bei Anykščių ir Ignalinos rajonų savivaldybes. Skyrius koordinuoja VšĮ Palangos turizmo
informacijos centro veiklą ir aktyviai teikė informaciją apie rekreacinius išteklius ir teikiamas
turistines paslaugas mieste nacionalinei turizmo informacijos sistemai.
Gyventojų užimtumo, kvalifikacijos įgijimo ir perkvalifikavimo organizavimo, viešųjų
bei sezoninių darbų organizavimo funkcija vykdoma kompleksiškai Administracijos struktūriniams
padaliniams (Ekonominės plėtros skyrius, Komunalinio ūkio skyrius, Švietimo skyrius) vykdant
jiems priskirtas funkcijas ir bendradarbiaujant su įvairiomis valstybės institucijomis kaip pavyzdžiui
jau minėta Lietuvos darbo birža. Tikslinga paminėti, kad 2007 metais buvo išduota 13 pažymėjimų
teikti nakvynės ir pusryčių paslaugą ir 2 pažymėjimai turistinės stovyklos paslaugai teikti.
Vaiko teisių apsaugos tarnyba bendradarbiaudama su Palangos miesto policijos
komisariatu koordinavo 1 savivaldybės savarankiškosios funkcijos vykdymą, t. y. dalyvavimas
užtikrinant viešąją tvarką ir gyventojų rimtį (nusikaltimų kontrolės ir prevencijos vietinių programų
kūrimas ir įgyvendinimas pasitelkiant savivaldybių teritoriją aptarnaujančias policijos įstaigas bei
įtraukiant į šią veiklą visuomenines organizacijas ir gyventojus). Tarnybos specialistai kartu su
Policijos pareigūnais sistemingai dalyvavo organizuojamuose reiduose į problemiškas šeimas bei
siekiant išsiaiškinti prekybos vietas, kuriose nepilnamečiams parduodamas alkoholis, ne tik darbo,
bet ir vėlyvu vakaro metu, bei dalyvavo nepilnamečių padariusių teisėtvarkos pažeidimus,
nepilnamečius liudytojus bei įtariamus padarius nusikalstamą veiką apklausose, aiškinosi
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nusikaltimų priežastis vaikų šeimose. Palangos miesto policijos komisariatui šiai funkcijai skirta
208,3 tūkst. Lt.
Už savivaldybės saugomų teritorijų steigimo, vietinės reikšmės gamtos bei kultūros
paveldo objektų paskelbimo savivaldybės saugomais objektais funkcijos vykdymą atsakingas
Kultūros skyrius. 2007 metais skyriaus specialistai atliko 8 kultūros paveldo objektų būklės
patikrinimus. Įsigaliojus naujam Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
įstatymui, kiekvienai savivaldybei reikia įsteigti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybą,
kuri rūpintųsi naujai atrastų paveldo objektų ar vietovių vertingųjų savybių nustatymu,
reikšmingumu, atliktų kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas, todėl Palangos miesto
taryba 2007 m. birželio 28 d. patvirtino Palangos miesto savivaldybės nekilnojamojo kultūros
paveldo vertinimo tarybos nuostatus ir sudarė vertinimo tarybą. 2007 m. gruodžio 20 d. įvyko
pirmasis nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kurio metu buvo išrinktas
tarybos pirmininkas ir pavaduotojas, taip pat buvo sprendžiama dėl nelegalių statybų Palangos
botanikos parko teritorijoje. Palangos miesto savivaldybės teritorijoje esančioms kapinėms
Palangos miesto savivaldybės taryba suteikė neveikiančių, riboto laidojimo arba veikiančių kapinių
statusą. Neveikiančios kapinės paskelbtos – karių ir senosios žydų kapinės. Anaičių kapinėms
suteiktas riboto laidojimo statusas. Veikiančiomis kapinėmis paliktos Palangos miesto civilinės
kapinės ir Šventosios civilinės kapinės.
3. Priskirtosios (ribotai savarankiškos) savivaldybių funkcijos
2007 m. 28 priskirtąsias (ribotai savarankiškas) savivaldybių funkcijas vykdė 9
Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai, 1 teritorinis – struktūrinis padalinys.
Ekonominės plėtros skyrius vykdė 2 priskirtąsias (ribotai savarankiškas)
savivaldybių funkcijas, t. y. infrastruktūros, socialinės ir ekonominės raidos planavimas, turizmo,
būsto, smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programų rengimas, dalyvavimas formuojant ir
įgyvendinant regionų plėtros programas. Funkcijos vykdytos integruotai įgyvendinant Palangos
miesto savivaldybės trejų metų strateginio veiklos plano programas (Viešosios bei inžinerinės
infrastruktūros vystymo ir priežiūros programa, Šventosios seniūnijos programa, Turizmo plėtros ir
investicijų skatinimo programa, Teritorijų planavimo ir projektavimo programa), parengta Palangos
miesto plėtros iki 2015 metų strateginio plano įgyvendinimo 2006 metais ataskaita, Savivaldybės
trejų metų strateginio veiklos plano rengimo, įgyvendinimo ir monitoringo metodika, Savivaldybės
2008 - 2010 metų strateginio veiklos plano projektas, investiciniai projektai.
Architektūros ir urbanistikos skyrius vykdė 5 priskirtąsias (ribotai savarankiškas)
savivaldybių funkcijas, t. y. alkoholio ir tabako reklamos draudimo ir ribojimo laikymosi ant
išorinės reklamos priemonių kontrolė, teritorijų planavimas, savivaldybės teritorijos bendrojo plano
ir detaliųjų planų sprendinių įgyvendinimas, statinio architektūros ir statybos sklypo tvarkymo
urbanistinių reikalavimų nustatymas statinio projektavimo sąlygų sąvade įstatymų nustatyta tvarka,
statinių naudojimo priežiūra, statinio projektavimo sąlygų sąvado bei statybos leidimų išdavimas
įstatymų nustatyta tvarka, adresų suteikimas ir keitimas. Pradėtas įgyvendinti projektas ,,Palangos
miesto bendrojo planavimo dokumentų rengimas“, parengti 444 įvairūs dokumentai dėl detaliųjų
planų rengimo, 195 dėl žemės sklypų ribų nustatymo, 39 dėl objektų adresų suteikimo ir gatvės
pavadinimo pakeitimo, parengti ir patvirtinti 489 projektavimo sąlygų sąvadai, patvirtinti 39
detalieji planai, išduoti 31 leidimas griovimui, Nuolatinei statybos komisijai rekomendavus 344
statybos leidimai, suderinta 60 projektų, kuriems statybos leidimo nereikia, 70 projektų reklamai,
415 laikinų prekybos įrenginių ir statinių prekybai vasaros sezono metu. Skyriaus parengtų, išduotų,
suderintų dokumentų, palyginus su 2006 m., padvigubėjo.
Švietimo skyrius vykdė 3 priskirtąsias (ribotai savarankiškas) savivaldybių funkcijas,
t. y. vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrojo lavinimo organizavimas, kaimo bendrojo lavinimo
mokyklų moksleivių, gyvenančių toli nuo mokyklos, nemokamo pavėžėjimo į mokyklas ir į namus
organizavimas, savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi bendrojo
lavinimo ar kitokioje švietimo sistemos mokykloje užtikrinimas. 2007 m. rugsėjo 1 d. duomenimis
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Palangos miesto bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 2674 mokiniai, palyginus su 2006 m.
rugsėjo mėn.1 d. duomenimis mokinių skaičius sumažėjo 5,8 procentais. 8 bendrojo lavinimo
mokyklos (2007 – 2008 m.m., reorganizavus mokyklą – darželį ,,Gintarėlis“ į lopšelį – darželį, – 7)
vykdė priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo pradinio ir pagrindinio ugdymo
programas, vidurinio ugdymo programą suaugusiems. Ugdymas organizuojamas vadovaujantis
Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrosios programos ir Bendrojo išsilavinimo standartais.
2006 -2007 m.m. pagrindinio ugdymo programą baigė 282 mokiniai, pagrindinį išsilavinimą įgijo
96,4 proc. baigusiųjų, vidurinę mokyklą baigė 248 mokiniai, vidurinį išsilavinimą įgijo 98,4 proc.
baigusiųjų. Bendrojo lavinimo mokyklose dirbo kvalifikuoti pedagogai – atestuotų mokytojų
skaičius Palangos savivaldybėje 3,17 punkto aukštesnis už respublikinį. Baigėsi teismo procesai dėl
Mokyklų tinklo pertvarkos 2006 – 2012 metų bendrojo plano, sudarytos sąlygos reformai vykdyti iš
esmės. Trimis maršrutais pavežama 218 bendrojo lavinimo mokyklose ir papildomojo ugdymo
įstaigose besimokančių mokinių, gyvenančių didesniu nei 3 km nuo mokyklos atstumu. 2007 m.
Šventosios pagrindinei mokyklai Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija mokinių
pavėžėjimui skyrė mokyklinį autobusą. Neįgaliųjų mokinių pavėžėjimą mokykliniu autobusu
organizuoja ,,Baltijos“ vidurinė mokykla. Tvarkoma mokyklinio amžiaus vaikų iki 16 m. apskaita,
susisteminus ir apibendrinus duomenis iš Gyventojų registro, pateikiami duomenys apie 7 metų
vaikus, vykdoma lankomumo kontrolė ir prevencinis darbas.
Kultūros skyrius, ugdydamas gyventojų bendrąją kultūrą ir puoselėdamas
etnokultūrą, dalyvavo ar koordinavo dalyvavimą kultūros plėtros projektuose (Lietuvos vardo
paminėjimo, Nacionalinės turizmo plėtojimo programos kultūrinių renginių kurortuose
sezoniškumui mažinti, Lietuvos dainų šventėje ,,Būties ratu“ ir kt.), vykdė kultūros centrų ir
bibliotekos priežiūrą. Patvirtinti Palangos miesto viešosios bibliotekos nuostatai.
Kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros vertybių bei savivaldybės įsteigtų saugomų
teritorijų tvarkymo ir apsaugos, savivaldybės teritorijoje esančių želdynų, želdinių apsaugą,
tvarkymą ir kūrimą, inventorizacijos, apskaitos, atskirųjų želdynų žemės sklypų kadastrinių
matavimų ir įrašymo į nekilnojamojo turto registrą organizavimo, stebėsenos vykdymo funkciją
vykdė 2 skyriai – Kultūros ir Komunalinio ūkio. Kultūros paveldo registre yra 85 objektai, iš jų 6 –
kraštovaizdžio, vykdytos paminklosauginės funkcijos. Komunalinio ūkio skyrius funkciją vykdė
integruotai įgyvendinant Palangos miesto savivaldybės trejų metų strateginio veiklos plano
programas (Viešosios bei inžinerinės infrastruktūros vystymo ir priežiūros programa, Aplinkos
apsaugos rėmimo specialioji programa), pradėtos rengti želdynų ir želdinių tvarkymo taisyklės, jų
tvarkymo ilgalaikė programa.
Komunalinio ūkio skyrius vykdė 5 priskirtąsias (ribotai savarankiškas) savivaldybių
funkcijas, t. y. komunalinių atliekų tvarkymo sistemos diegimas, antrinių žaliavų surinkimo bei
perdirbimo organizavimas ir sąvartynų įrengimas bei eksploatavimas, vietinės reikšmės kelių ir
gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas bei saugaus eismo sąlygų užtikrinimas (kartu su Šventosios
seniūnija), ritualinių paslaugų teikimo užtikrinimas bei kapinių priežiūros organizavimas (kartu su
Šventosios seniūnija), keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas, lengvatinio keleivių
vežimo kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas, šilumos ir geriamojo vandens tiekimo bei
nuotekų surinkimo ir valymo organizavimas. Pasirengta pereiti prie naujos atliekų surinkimo
sistemos (vietinė rinkliava, Klaipėdos regioninis sąvartynas, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo
centro funkcijų apibrėžimas), pagal patvirtintą schemą išplėstos aikštelės, įskaitant ir Šventąją,
atliekų (stiklo, kartono, plastiko) rūšiavimo konteineriams pastatyti (180 konteinerių, iš jų 24
Šventojoje), surinktos atliekos išvežamos perdirbti. Vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros,
taisymo, tiesimo bei saugaus eismo sąlygų užtikrinimo bei kapinių priežiūros organizavimo
funkcijos vykdytos integruotai įgyvendinant Palangos miesto savivaldybės trejų metų strateginio
veiklos plano programas (Viešosios bei inžinerinės infrastruktūros vystymo ir priežiūros programa,
Šventosios seniūnijos programa). Privačiam ritualines paslaugas teikiančiam ūkio subjektui
nuomojamas specialiai šiam tikslui pritaikytas pastatas. Užtikrinamas lengvatų, numatytų Lietuvos
Respublikos transporto lengvatų įstatyme, teikimas (tobulinama transporto infrastruktūra, nustatyti
maršrutai, grafikai, sudarytos sutartys), nustatytais terminais atsiskaityta su vežėjais, teikiančiais
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lengvatas. Plečiama ir atnaujinama inžinerinė infrastruktūra, analizuojamos paslaugų kainos ir
kokybė.
Leidimų (licencijų) išdavimo įstatymų numatytais atvejais ir tvarkos vykdė 4 skyriai Komunalinio ūkio, Kultūros bei Verslo ir turto, Ekonominės plėtros. Išduota ar perregistruota 15
licencijų kortelių (2006 m. – 22), 195 licencijos (2006 m. – 236), 24 leidimai, 15 pažymėjimų
paslaugoms teikti, sudarytos 5 sutartys su vežėjais, administruojant vietines rinkliavas išduoti 636
įvairūs leidimai (2006 m. – 674).
Verslo ir turto skyrius vykdė 3 priskirtąsias (ribotai savarankiškas) savivaldybių
funkcijas, t. y. savivaldybei nuosavybės teise priklausančios žemės ir kito turto valdymas,
naudojimas ir disponavimas juo, prekybos ir kitų paslaugų teikimo tvarkos turgavietėse bei
viešosiose vietose nustatymas, valstybės paramos būstui įsigyti tvarkymas, socialinių būstų
suteikimas. Rengiami dokumentai dėl turto Savivaldybės nuosavybėn perėmimo, duomenų apie jau
turimą nekilnojamąjį turtą tikslinimo, ilgalaikio materialiojo turto nuomos, privatizacijos, teisinei
registracijai atlikti, organizuojami nekilnojamojo turto objektų vertinimai, atstovaujama
savivaldybės interesams, ginant turtines ir neturtines teises, akcinėse bendrovėse ir viešosiose
įstaigose. Prekybos ir kitos paslaugos turgavietėse bei viešosiose vietose teikiamos vadovaujantis
Savivaldybės tarybos patvirtintomis taisyklėmis. 2007 m. į asmenų, turinčių teisę į savivaldybės
socialinį būstą arba jo sąlygų pagerinimą, sąrašus įrašyti 25 asmenys (5 sąrašuose iš viso buvo 110
asmenų, skaičius, palyginus su 2006 m. nepadidėjo), išnuomoti 6 ir suremontuota 10 socialinių
būstų, iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės lėšų, skirtų socialiniam būstui plėtoti bei perskirsčius
2007 m. nepanaudotas specialiųjų tikslinių dotacijų socialinėms reikmėms sumas, nupirkti 2 butai.
Valstybės parama būstui įsigyti, mokant iš valstybės biudžeto lėšų būsto kredito draudimo įmokas
ar jų dalį, teikiant subsidijas būsto kredito daliai dengti, pasinaudojo 13 asmenų (2006 m. – 6).
Patvirtintame grįžtančių į Lietuvą politinių palinių ir tremtinių sąraše – 1 asmuo, 2007 m. lėšų
Palangos m. valstybė neskyrė.
Sanitarijos inspekcija vykdė 3 priskirtąsias (ribotai savarankiškas) savivaldybių
funkcijas, t.y. aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga, sanitarijos ir higienos taisyklių tvirtinimas ir
jų laikymosi kontrolės organizavimas, švaros ir tvarkos viešosiose vietose užtikrinimas,
savivaldybėms priskirtas triukšmo prevencijos ir valstybinio triukšmo valdymo įgyvendinimas.
Kontroliuota paplūdimių maudyklių vandens kokybė, naujų šachtinių šulinių vandens kokybė,
stovyklaviečių legalumo ir sanitarinių sąlygų, prekybos viešosiose vietose, tvarkymo ir švaros,
gyvūnų auginimo ir laikymo taisyklių laikymasis, tualetų sanitarinė būklė, švara ir tvarka
paplūdimiuose ir Baltijos jūroje. Vykdant triukšmo monitoringo programą atlikti 237 triukšmo
matavimai įvairiuose taškuose. Dalyvauta Pajūrio juostos apsaugos tvarkymo programoje, pradėta
rengti aplinkos monitoringo programa (Komunalinio ūkio skyrius).
Savivaldybės gydytoja, vykdydama pirminę ir visuomenės sveikatos priežiūrą,
savivaldybės sveikatos programų rengimą ir įgyvendinimą, įgyvendino sveikatos politiką, numatė ir
organizavo pirminę asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrą, sprendė su asmens sveikatos
priežiūros įstaigomis susijusias problemas, koordinavo visuomenės priežiūros specialistų,
vykdančių pirminę visuomenės sveikatos priežiūrą mokyklose, veiklą, inicijavo bendradarbiavimo
sutarties dėl visuomenės sveikatos paslaugų teikimo su savivaldybe, įsteigusia visuomenės
sveikatos biurą, sudarymą. Patvirtinta ir sėkmingai vykdyta Savivaldybės visuomenės sveikatos
rėmimo specialioji programa, dalyvauta įgyvendinant 4 valstybės sveikatos programas.
Socialinės rūpybos skyrius vykdė 2 priskirtąsias (ribotai savarankiškas) savivaldybių
funkcijas, t.y. socialinių paslaugų planavimas ir teikimo organizavimas, sąlygų neįgaliųjų gyventojų
(invalidų, visiškos negalios invalidų) socialiniam integravimui į bendruomenę sudarymas.
Prognozuojamas socialinių paslaugų mastas, gavėjų skaičius ir lėšų poreikis kiekvienai paslaugai
teikti, rinkta informacija ir duomenys nuo 2008 m. privalomam Savivaldybės socialinių paslaugų
planui sudaryti, plečiamas paslaugų teikėjų tinklas, steigiant naujas įstaigas ar sutartiniais
pagrindais. Teikiamos socialinės paslaugos namuose, viešosios erdvės pritaikomos neįgaliųjų
poreikiams, organizuojamos socialinės – kultūrinės priemonės, aprūpinimas techninėmis pagalbos
priemonėmis, transportu.
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4. Valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos
2007 m. 23 valstybines (perduotas savivaldybėms) funkcijas vykdė 11 Savivaldybės
administracijos struktūrinių padalinių, 1 teritorinis – struktūrinis padalinys, 1 biudžetinė įstaiga,
išlaikoma iš Savivaldybės biudžeto. Šioms funkcijoms vykdyti valstybė Savivaldybės biudžetui
skyrė 2045,6 tūkst. Lt specialiosios tikslinės dotacijos ( iš jos 59,9 proc. – socialinėms reikmėms),
3907,9 tūkst. Lt pagal sutartį su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija iš
valstybės biudžeto finansuojamos šios ministerijos programos lėšų valstybinėms šalpoms išmokoms
ir išmokoms vaikams skaičiuoti ir mokėti.
Civilinės metrikacijos skyrius vykdė 3 valstybines (perduotas savivaldybėms)
funkcijas, t. y. civilinės būklės aktų registravimas, įstatymų priskirtų registrų tvarkymas ir duomenų
teikimas valstybės registrams, gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos
neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas. Civilinės metrikacijos skyriuje per metus
įregistruoti 159 gimimo, 191 mirties, 164 santuokos, 55 ištuokos, 135 civilinės būklės akto
papildymo ar pakeitimo įrašai, išduota 114 pažymų apie civilinę būklę, 875 įvairūs liudijimai,
naudojant naują apjungiančią visos Respublikos civilinės metrikacijos skyrių duomenų bazes
programą LRGRIS tvarkyta valstybinio gyventojų registro duomenų bazė. Nuo 2007 m. liepos 1 d.
sėkmingai pradėta vykdyti gyvenamosios vietos deklaravimo funkcija (gyvenamosios vietos
deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas).
Civilinės metrikacijos skyriuje priimta 631 deklaracija, iš jų 575 atvykimo ir 56 išvykimo, į
gyvenamosios vietos neturinčių asmenų sąrašą Palangos miesto teritorijoje įtraukti 49 asmenys,
išduotos 1539 įvairios pažymos.
Biudžeto skyrius teikė duomenis Suteiktos valstybės pagalbos registrui, teikė iš
minėto registro informaciją pagal Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių prašymus
apie juridiniams asmenims suteiktos pagalbos mastą prieš suteikiant valstybės pagalbą iš
Savivaldybės biudžeto. 2007 m. iš Savivaldybės biudžeto 14 ūkio subjektų suteikta 166,6 tūkst. Lt
valstybės pagalba.
Organizuojant civilinę saugą, sudaryti Palangos miesto savivaldybės parengties
ekstremalioms situacijoms bei kovos su paukščių gripu planai, vykdytos priemonės, numatytos
metiniame civilinės saugos plane (vyko pratybos viename iš pavojingiausių trečio lygio objektų –
Būtingės terminale, dauguma įstaigų paskyrė atsakingus už civilinę saugą darbuotojus, darbuotojai
apmokyti, įgiję civilinės saugos kursų baigimo pažymėjimus, nustatyta tvarka teikia informaciją
apie civilinės saugos būklę ūkio subjektuose). Visų pagrindinių miesto ūkio subjektų vadovai yra
sudarę parengties ekstremalioms situacijoms planus, kurie padėtų ekstremalios situacijos metu
operatyviai ir efektyviai panaudoti jų turimus materialinius ir žmogiškuosius išteklius. Palangos
miesto savivaldybės civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos būklė gera, tačiau būtinas valstybinės
gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos modernizavimas.
Atrenkant šauktinius į karo tarnybą, rengiantis mobilizacijai, bendradarbiaujant su
Karo prievolės administravimo tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos Klaipėdos karo prievolės
centru ir Kretingos teritoriniu skyriumi, Mobilizacijos departamentu prie Krašto apsaugos
ministerijos užtikrintas Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymu, Lietuvos Respublikos
mobilizacijos ir mobilizacinio rezervo rengimo įstatymu priskirtų funkcijų vykdymas (tvarkyta
Savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikišauktinio amžiaus jaunuolių ir šauktinių apskaita, Karo
prievolininkų atrankos komisija priėmė 351 sprendimą dėl karo prievolininkų, organizuoti du
seminarai įmonėms karo prievolininkų apskaitos tvarkymo įstaigose klausimais, dalyvauta 3 įmonių
patikrinimuose, rinkta informacija iš ūkio subjektų mobilizacijos uždaviniams vykdyti, atnaujintas
Savivaldybės mobilizacijos planas).
Bendrasis skyrius vykdė 2 valstybines (perduotas savivaldybėms) funkcijas, t. y.
savivaldybėms pagal teisės aktus priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas ir valstybinės kalbos
vartojimo ir taisyklingumo kontrolė. Saugojimui priimti 51 likviduojamos įmonės archyviniai
dokumentai. Užtikrinant valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę, 2007 metais
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tikrinti viešieji užrašai gatvėse, įmonėse bei įstaigose, valstybinės kalbos vartojimas raštvedyboje,
organizuotas II-asis Nacionalinio diktanto konkursas Palangos mieste.
Šventosios seniūnija, vykdydama 2 valstybines (perduotas savivaldybėms) funkcijas,
tinkamai organizavo melioracijos įrenginių eksploatavimo priežiūrą ir atnaujinimą, užtikrino
nenutrūkstamą Šventosios ir Būtingės polderių bei siurblinių darbą.
Socialinės rūpybos skyrius vykdė 5 valstybines (perduotas savivaldybėms) funkcijas,
t. y. socialinių išmokų skaičiavimas ir mokėjimas, kompensacijų (šildymo išlaidų, išlaidų šaltam ir
karštam vandeniui ir kt.) skaičiavimas ir mokėjimas, Lietuvos Respublikos kompensacijų
nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS
agresijos, bei jų šeimoms kompensacijos už būsto šildymą ir kitas paslaugas (vienas gavėjas),
mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės įsteigtose mokyklose ir savivaldybės teritorijoje
įsteigtose nevalstybinėse mokyklose administravimas ir nepasiturinčių šeimų mokinių, deklaravusių
gyvenamąją vietą arba gyvenančių savivaldybių teritorijose, aprūpinimo mokinio reikmenimis
administravimas, socialinės globos teikimo asmenims su sunkia negalia užtikrinimas. Siekiant
mažinti socialinę atskirtį, piniginė socialinė parama suteikta mažas pajamas turinčioms šeimoms
(vienam gyvenančiam asmeniui), mokant kompensacijas už būsto šildymą (740 gavėjų), šaltą ir
karštą vandenį (atitinkamai 511 ir 617 gavėjų), 122 gavėjams išmokėta 137,2 tūkst. Lt socialinių
pašalpų, 509 gavėjams išmokėtos priežiūros ar slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos, transporto
kompensacijos, šalpos pensijos (2006 m. – 301, išplėsta gavėjų bazė), 2017 gavėjų – vienkartinės
išmokos vaikui, nėščiai moteriai, būstui įsigyti ar įsikurti, globos (rūpybos) išmokos (2006 m. –
1749, išplėsta gavėjų bazė). Išmokėtos 178 vienkartinės laidojimo pašalpos. 2007 m. IV ketvirtyje
Savivaldybės tarybos sprendimais perskirstyta 237,4 tūkst. Lt valstybės biudžeto specialiosios
tikslinės dotacijos, skirtos, bet nepanaudotos šioms reikmėms. Darytina prielaida, kad mieste,
palyginus su planu, sumažėjo gavėjų skaičius bei padidėjo jų gaunamos pajamos. Lėšos panaudotos
kitai socialinei paramai finansuoti (socialiniam būstui įsigyti (pirkti), socialinei paramai mokiniams
– išlaidoms už įsigytus produktus). Nuo 2007 m. sausio 1 d., pasikeitus teisės aktams, pradėta
vykdyti mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės įsteigtose mokyklose ir savivaldybės
teritorijoje įsteigtose nevalstybinėse mokyklose administravimo ir nepasiturinčių šeimų mokinių,
deklaravusių gyvenamąją vietą arba gyvenančių savivaldybių teritorijose, aprūpinimo mokinio
reikmenimis administravimo funkcija. Socialinė parama suteikta 400 mokinių, iš jų 256 – skirtas
nemokamas maitinimas, apmokant išlaidas už įsigytus produktus, 144 – aprūpinti mokinio
reikmenimis, apmokant už įsigytus mokinio reikmenis. Socialinėje sferoje biudžetinį finansavimą
keičia finansavimas už teikiamas socialines paslaugas. Užtikrintas socialinės globos teikimas 13
asmenų su sunkia negalia, gyvenančių Palangos miesto globos namuose. Nuo 2007 m. rugpjūčio
mėn. naujai įsteigta biudžetinė įstaiga Palangos miesto socialinių paslaugų tarnyba pradėjo vykdyti
naują valstybinę (perduotą savivaldybėms) funkciją - socialinės rizikos šeimų socialinę priežiūrą teikė socialinę priežiūrą 7 socialinės rizikos šeimoms.
Vaiko teisių apsaugos tarnyba, vykdydama vaikų teisių apsaugos funkciją, įvairiais
būdais atstovavo ir gynė vaikų interesus 548 kartus, padėjo spręsti mokyklos nelankymo, bėgimo iš
pamokų, vaikų valkatavimo ir kitas socialines problemas, aiškinosi nepilnamečių teisėtvarkos
pažeidėjų nusikaltimų priežastis šeimose, vykdė vaikų globos priežiūrą, teikė metodinę pagalbą
šiais klausimais, socialinės rizikos šeimų vaikų užimtumui, socialinių įgūdžių ugdymui bei jų
pažintinei veiklai plėtoti buvo organizuojami įvairūs renginiai, socialiai remtinų šeimų vaikams –
vasaros poilsis.
Kultūros skyrius, vykdydamas jaunimo teisių apsaugą, sudarė jaunimo
koordinatoriaus veiklos planą, jaunimo organizacijos dalyvavo centralizuotai organizuotuose
mokymuose, vykta į stažuotę ,,Atviri jaunimo centrai“, dalyvauta kuriant respublikinę jaunimo
koordinatorių strategiją, išrinkta nauja Savivaldybės jaunimo reikalų taryba, iš Savivaldybės
biudžeto paremti 7 jaunimo iniciatyvų skatinimo projektai (2006 m. – 5), 6 gerosios patirties
projektai, parengta jaunimo organizacijų steigimo išlaidų kompensavimo tvarka pasinaudojo 1
jaunimo organizacija.
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Juridinis ir personalo skyrius vykdė 2 valstybines (perduotas savivaldybėms)
funkcijas, t.y. piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises į gyvenamuosius namus, jų dalis butus,
ūkinės ir komercinės paskirties pastatus nagrinėjimas bei sprendimų dėl nuosavybės teisės atkūrimo
priėmimo ir valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas. Išnagrinėjus pareiškimus
priimti 4 sprendimai dėl nuosavybės teisės atkūrimo. Pirminė teisinė pagalba suteikta 144
pareiškėjams, deklaravusiems gyvenamąją vietą Palangos teritorijoje, (iš jų 37,5 procento kreipėsi
civilinės teisės ir civilinio proceso klausimais, 20,8 procento – šeimos teisės klausimais, 10,4
procento – žemės teisės klausimais, 6,3 procento – nuosavybės teisių atkūrimo klausimais), 15
pareiškėjų surašyti ar padėta surašyti prašymus suteikti antrinę teisinę pagalbą, palyginus su 2006
m., besikreipiančių padidėjo 1,95 karto. Pažymėtina, kad buvo teikiama informacija, nors ir
neregistruojama, ir kitiems asmenims, turintiems turtinių ar kitokių interesų Palangos miesto
teritorijoje, bet gyvenamąją vietą deklaravusiems kitų savivaldybių teritorijose.
Verslo ir turto skyrius vykdė savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito
valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise ir valstybės garantijų
nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams grąžintų gyvenamųjų namų ar jų dalių ir butų,
vykdymo funkcijas. Teikti pasiūlymai dėl valstybės turto valdomo patikėjimo teise naudojimo ir
valdymo (turto panaudos sutartys, valstybinės žemės panaudos sutarčių registravimas). 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, užsakytas 15 butų rinkos vertės patikslinimas,
patikslinti ir direktoriaus įsakymu patvirtinti nuomininkų, gyvenančių savininkams sugrąžintuose
namuose, sąrašai (įrašyta 15 nuomininkų), pagal 12 sutarčių savivaldybės nuomojamų gyvenamųjų
patalpų savininkams grąžintuose gyvenamuosiuose namuose, jų dalyse, butuose nuomos mokesčiui
padengti išmokėta 22,7 tūkst. Lt.
Komunalinio ūkio skyrius vykdė 1 valstybinę (perduotas savivaldybėms) funkciją, t.
y. dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones bei gyventojų užimtumo
programas. Pagal skyriaus parengtą programą 5 ūkio subjektuose miesto tvarkymo viešuosius
darbus dirbo 75 asmenys.
5. Apibendrinančios išvados
Savivaldybės biudžeto pajamų planai buvo vykdomi sėkmingai, 2007 metų programose
numatytos priemonės buvo nenutrūkstamai finansuotos.
Administracija nustatyta tvarka organizavo savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų bei kitų
piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą, organizavo ir kontroliavo savivaldybės bei
patikėjimo teise valdomo valstybės turto valdymą ir naudojimą, viešųjų paslaugų teikimą.
Administracija rezultatyviai bendradarbiaudama su valstybės institucijomis, verslo ir
nevyriausybinėmis organizacijomis vykdė (organizavimo vykdymą) visas Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatymu savivaldybei priskirtas savarankiškąsias, priskirtąsias (ribotai
savarankiškas), valstybines (deleguotas savivaldybėms) funkcijas.
Administracija užtikrino, kad būtų tinkamai ir laiku įgyvendinami Savivaldybės tarybos
sprendimai, Lietuvos Respublikos įstatymai ir Vyriausybės nutarimai, nereikalaujantys
Savivaldybės tarybos ar kitų savivaldybės institucijų sprendimų.
Siekiant efektyvinti veiklą Administracija peržiūrėjo ir pradėjo diegti atnaujintą strateginio
planavimo sistemą.
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