PATVIRTINTA
Palangos miesto savivaldybės tarybos
2009 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T2PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2010–2012 METŲ
STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
APRAŠOMOJI DALIS
1. ĮVADAS
Palangos miesto savivaldybės trejų metų strateginis veiklos planas – detalus
institucijos veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į situacijos analizę, suformuluoti
institucijos misija ir vizija, strateginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės, aprašomos Palangos miesto
savivaldybės vykdomos programos ir numatomi finansavimo šaltiniai joms įgyvendinti.
Palangos miesto savivaldybės strateginio veiklos plano rengimo procesas susijęs su
Savivaldybės biudžeto rengimu ir metiniu strateginio planavimo ciklu. Palangos miesto
savivaldybės strateginis veiklos planas parengtas siekiant efektyviai panaudoti turimus bei
planuojamus gauti finansinius, materialiuosius ir darbo išteklius misijai ir vizijai vykdyti,
užsibrėžtiems tikslams pasiekti, atlikti veiklos stebėseną ir atsiskaitymą už rezultatus. Strateginio
veiklos plano parengimo tikslas – orientuoti visos Savivaldybės darbą taip, kad būtų įgyvendinti
Palangos miesto savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 1 d. sprendimu Nr. 34 patvirtinti
ilgalaikiai miesto plėtros prioritetai: „Kurorto žmogiškųjų išteklių plėtra“; „Darni gyvenamosios
aplinkos plėtra“ ir „Konkurencingos rekreacijos, sporto, turizmo ir sanatorinio gydymo sistemos
plėtra, paslaugų kokybės gerinimas“. Strateginis veiklos planas parengtas siekiant efektyviau
vykdyti viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijas, užtikrinti bendruomenės
viešųjų poreikių bei interesų tenkinimą. Palangos miesto savivaldybės 2010–2012 metų strateginį
veiklos planą sudaro 12 įvairių Savivaldybės veiklos sektorius apimančių programų. Kiekvienoje
programoje iškelti trejų metų veiklos strateginiai tikslai, šiems tikslams pasiekti uždaviniai,
suformuluotos priemonės ir konkretizuoti rezultatų pasiekimo rodikliai.
Rengiant Palangos miesto savivaldybės 2010–2012 metų strateginį veiklos planą
vadovautasi:
• Strateginio planavimo metodika (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002
m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. vasario 7 d.
nutarimo Nr. 194 redakcija);
• Palangos miesto savivaldybės trejų metų strateginio veiklos plano rengimo,
įgyvendinimo ir monitoringo metodika (patvirtinta Palangos miesto savivaldybės tarybos 2007 m.
gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T2-335);
• Palangos miesto plėtros iki 2015 metų strateginiu planu (patvirtinta Palangos miesto
savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 1 d. sprendimu Nr. 34);
• Palangos miesto savivaldybės 2009–2011 metų strateginiu veiklos planu (patvirtinta
Palangos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T2-334);
• Palangos miesto savivaldybės 2010–2012 metų strateginio veiklos plano
metmenimis (patvirtinta Palangos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 10 d. sprendimu
Nr. T2-234);
• Palangos miesto plėtros strateginio plano įgyvendinimo ir priežiūros tvarka
(patvirtinta Palangos miesto savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 14 d. sprendimu Nr. T2-152);
• Palangos miesto savivaldybės 2008 metų strateginio veiklos bei plėtros planų
įgyvendinimo ataskaita (patvirtinta Palangos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 11 d.
sprendimu Nr. T2-130);
• Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimais ir Palangos miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymais, susijusiais su savivaldybės strateginiu planavimu ir biudžeto
sudarymu.
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2. PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2010–2012 METŲ
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO RENGIMO ETAPAI
Palangos miesto savivaldybės trejų metų strateginio veiklos plano rengimas,
svarstymas ir tvirtinimas susideda iš 2 pagrindinių etapų:
• Trejų metų strateginio veiklos plano metmenų rengimas, svarstymas ir tvirtinimas
Savivaldybės taryboje;
• Trejų metų strateginio veiklos plano rengimas, svarstymas ir tvirtinimas
Savivaldybės taryboje.
Rengiant Palangos miesto savivaldybės 2010–2012 metų strateginio veiklos plano
metmenis ir strateginį veiklos planą į planavimo procesą buvo įtraukti Savivaldybės plėtros tarybos
nariai, vadovai, struktūrinių padalinių specialistai, biudžetinių įstaigų darbuotojai. Prieš
suformuojant ir pateikiant galutiniam svarstymui Palangos miesto savivaldybės trejų metų
strateginio veiklos plano metmenų ir strateginio veiklos plano projektą, pagrindinės jo
sudedamųjų dalių gairės buvo pristatytos ir aptartos posėdžių metu su Strateginio planavimo
grupe ir Strateginės plėtros taryba.
Vadovaujantis 2009 m. gegužės 14 d. Strateginio planavimo grupės posėdžio
protokolu Nr. (8.16)-D6-40 bei 2009 m. gegužės 19 d. Strateginės plėtros tarybos posėdžio
protokolu Nr. (8.16)-D6-42 atsižvelgiant į susiklosčiusią ekonominę situaciją Palangos miesto
savivaldybės 2010–2012 metų strateginio veiklos plano metmenys pradėti rengti nuo liepos mėn.
Vadovaujantis 2009 m. liepos 3 d. Strateginio planavimo grupės posėdžio protokolu Nr. (8.16)D6-58 programų koordinatoriai iki 2009 m. liepos 20 d. Ekonominės plėtros skyriui pateikė
planuojamų vykdyti projektų lentelę pagal pateiktą pavyzdį. Ekonominės plėtros skyrius apjungė
programų koordinatorių pateiktą informaciją ir parengė Palangos miesto savivaldybės 2010–2012
metų strateginio veiklos plano metmenų suvestinę. 2009 m. rugpjūčio 12 d. Strateginio planavimo
grupės nariai apsvarstė ir aprobavo metmenų medžiagą ir suformulavo 2010–2012 metų
prioritetines priemones (protokolo Nr. (8.16)-D6-65). 2009 m. rugpjūčio 14 d. Strateginės plėtros
tarybos nariai apsvarstė Strateginio planavimo grupės suformuluotas 2010–2012 metų prioritetines
priemones ir jas papildė (protokolo Nr. (8.16)-D6-67). 2009 m. rugsėjo 10 d. Palangos miesto
savivaldybės taryba sprendimu Nr. T2-234 patvirtino Palangos miesto savivaldybės 2010–2012
metų strateginio veiklos plano metmenis, kur išdėstytos prioritetinės priemonės pagal programas:
Bendrosios programos (Nr. 01) prioritetinės priemonės:
1. Administracijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.
2. Elektroninių paslaugų, teikiamų savivaldybėje, plėtra.
3. Korupcijos prevencijos organizavimas.
Verslo ir turto programos (Nr. 02) prioritetinės priemonės:
1. Savivaldybės valdomo turto teisinė registracija.
2. Rinkliavų administravimas.
Šventosios seniūnijos programos (Nr. 03) prioritetinės priemonės:
1. Dviračių ir pėsčiųjų tilto per Šventosios upę Kopų g. rekonstravimas.
2. Esamų gatvių rekonstravimas (Jūros g.).
Ekonominės plėtros programos (Nr. 04) prioritetinės priemonės:
1. ES finansuojamų projektų įgyvendinimas (Botanikos parko rekonstrukcija,
dviračių turizmo plėtra, Palangos turizmo informacijos centro infrastruktūros plėtra, Šventosios
bendrojo lavinimo pagrindinės m-klos, Vl. Jurgučio vid. m-klos bei „Baltijos“ vid. m-klos sporto
aikštelių įrengimas ir kt.).
2. Veiklos valdymo gerinimas (Ilgalaikės trukmės strateginio plėtros plano korektūra,
Kokybės vadybos sistemos diegimas, Veiklos valdymo sistemos diegimas).
3. Paplūdimių infrastruktūros plėtra.
Aplinkos apsaugos programos (Nr. 05) prioritetinės priemonės:
1. Paviršinių vandens telkinių valymas (Rąžės, Ošupio ir Žiogupio upių Palangoje
ekologinės būklės gerinimas).
2. Želdynų atnaujinimas.
Komunalinio ūkio programos (Nr. 06) prioritetinės priemonės:
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1. Esamų gatvių rekonstravimas (Meilės al., Kęstučio, Senojo turgaus, Jūratės gatvių
rekonstrukcija).
2. Naujų gatvių tiesimas (Rytų kvartalo gatvių tiesimas).
3. Švietimo įstaigų rekonstrukcija ir renovavimas (Rekonstrukcija: m. d. „Pasaka“, l.
d. „Gintarėlis“, „Baltijos“ vid. m-kla, Vl. Jurgučio vid. m-kla, St. Vainiūno muzikos m-kla;
Renovavimas: l. d. „Žilvinas“, l. d. „Ąžuoliukas“, Pradinė m-kla, Sporto m-kla).
4. Palangos pėsčiųjų tilto į jūrą rekonstravimas.
5. Transporto eismo ir parkavimo infrastruktūros kūrimas.
Sveikatinimo programos (Nr. 07) prioritetinės priemonės:
1. Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas (pediatrinė pagalba, slauga ir
palaikomasis gydymas, nemokamas dantų protezavimas, skubios pagalbos (chirurgijos
profilio) paslaugos).
Kultūros programos (Nr. 08) prioritetinės priemonės:
1. Kultūros įstaigų veiklos sąlygų gerinimas.
2. Kultūrinių renginių organizavimas.
3. Nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų sutvarkymas.
Švietimo programos (Nr. 09) prioritetinės priemonės:
1. Ikimokyklinių įstaigų baldų atnaujinimas.
2. Remonto darbai ugdymo įstaigose.
3. Naujų kompiuterių įsigijimas ir esamos kompiuterinės įrangos atnaujinimas
ugdymo įstaigose.
4. Vaikų dienos centro įsteigimas.
Socialinės apsaugos programos (Nr. 10) prioritetinės priemonės:
1. Vienkartinės paramos teikimas.
2. Socialinių paslaugų įstaigų rekonstrukcija ir renovavimas.
3. Socialinių paslaugų plėtra.
Architektūros ir urbanistikos programos (Nr. 11) prioritetinės priemonės:
1. Urbanizacijos plėtra.
2. Teritorijų planavimas.
3. Geodeziniai matavimai.
Nusikalstamumo prevencijos programos (Nr. 12) prioritetinės priemonės:
1. Vaikų ir jaunimo nusikalstamumo prevencija.
Vadovaujantis Administracijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 9 d. pavedimu Nr.
(8.17)-D3-3710 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2010–2012 metų strateginio veiklos plano
rengimo“ programų koordinatoriai rengė trejų metų strateginių veiklos programų projektus ir
teikė Ekonominės plėtros skyriui. Ekonominės plėtros skyrius apjungė programų koordinatorių
parengtus programų projektus ir parengė Palangos miesto savivaldybės 2010–2012 metų
strateginio veiklos plano projektą. 2009 m. gruodžio 3-4 d. Strateginio planavimo grupė apsvarstė
2010–2012 metų strateginio veiklos plano projektą ir pritarė jo tvirtinimui. 2009 m. gruodžio 16
d. Strateginės plėtros taryba apsvarstė ir pritarė 2010–2012 metų strateginio veiklos plano
projektui.
Palangos miesto savivaldybės 2010–2012 metų strateginį veiklos planą sudaro:
Palangos miesto misija, vizija, prioritetai, tikslai, uždaviniai ir priemonės. Rekomenduojama
nekeisti strateginių tikslų ir laikytis jų hierarchijos artimiausius penkis metus siekiant užtikrinti
strateginio veiklos plano vientisumą ir sistemingai atlikti jo įgyvendinimo stebėseną bei rezultatų
analizę. Palangos miesto savivaldybės 2010–2012 metų strateginis veiklos planas yra dinamiškas
dokumentas, kuris turi būti reguliariai peržiūrimas ir koreguojamas atsižvelgiant į nuolat
besikeičiančią Palangos miesto situaciją, aplinkos pokyčius Lietuvoje ir aplinkinėse valstybėse.
Palangos miesto savivaldybės 2010–2012 metų strateginis veiklos planas turėtų būti peržiūrimas
kasmet vadovaujantis Palangos miesto savivaldybės trejų metų strateginio veiklos plano rengimo,
įgyvendinimo ir monitoringo metodika.
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3. SSGG (STIPRYBIŲ – SILPNYBIŲ – GALIMYBIŲ – GRĖSMIŲ) ANALIZĖ
Atliekant Palangos miesto savivaldybės SSGG analizę buvo išskirtos 14 pagrindinių
sričių (ekonominė, politinė/teisinė, socialinė/kultūrinė, konkurencinė, turizmo pramonės
tendencijos, nekilnojamojo turto, vietos bendruomenė, investicijų skatinimas, kurorto veiklos
rezultatai, marketingo veikla, turizmo paslaugos, kitos paslaugos, su turizmo plėtra susijusių
institucijų veikla, partnerystė, kurorto plėtra ir vystymas). Šiose srityse pasireiškia šios pagrindinės
silpnybės, stiprybės, grėsmės ir galimybės, į kurias svarbu atsižvelgti, vykdant veiklas 2009–2011
metais.














EKONOMINĖ APLINKA
GALIMYBĖS
GRĖSMĖS
ES
lėšų
panaudojimas
ekonominei,  Lietuvos ekonomikos nuosmukio laikotarpis
infrastruktūros plėtrai ir aplinkosaugai
 Auganti infliacija
Lėšų, skiriamų turizmo plėtrai iš ES fondų,  Sugriežtėjusi finansinių institucijų paskolų
prieinamumas
išdavimo politika
Palankios bendradarbiavimo sąlygos su ES  Energetinių išteklių kainų augimas
 Didėjanti konkurencija integruojantis į ES
regionais
Lietuva turi Rytų ir Centrinės Europos
rinką
šalims būdingus privalumus – vis dar  Pasaulinės ekonominės krizės įtakoje
mažėjanti gyventojų išlaidų dalis, skiriama
daugeliui senųjų ES šalių gyventojų
laisvalaikiui, pramogoms, kelionėms
Lietuvoje
patrauklios
apgyvendinimo,
viešojo maitinimo ir kitų paslaugų kainos
POLITINĖ/ TEISINĖ APLINKA
GALIMYBĖS
GRĖSMĖS
Lietuva bei Baltijos šalių regionas, neseniai  Reikšminga
politinės
situacijos
įtaka
tapęs ES dalimi, atrodo patrauklus turizmo
savivaldybių veiklai Lietuvoje
prasme senųjų ES šalių rinkose bei naujose  Teisinė aplinka yra sudėtinga – nuolat
keičiasi įstatymai, kuriais vadovaujasi
ES narėse
įmonės. Verslininkas turi žinoti, kaip jis
Valstybės
institucijų
susirūpinimas
veiks, jeigu bus priimtas vienas ar kitas
emigracijos problema gali turėti teigiamą
įstatymas, kokios įtakos jie turės prekių
poveikį ilgalaikėje perspektyvoje ir paskatinti
gamybai ar paslaugų teikimui, paskirstymo
Lietuvos emigrantų sugrįžimą
kanalams, prekių kainoms, reklamai ir pan.
Pakankamai aiški tvarka įsigyjant nuosavą
nekilnojamą turtą užsienio piliečiams
 Savivaldybių
ilgalaikio
planavimo
dokumentų sudarymo laikotarpis (strateginio
planavimo dokumentų rengimas trims
metams) nesutampa su savivaldos rinkimų
laikotarpiu
ir
neužtikrina
veiklos
nuoseklumo
 Dėl
kiekvienos
kadencijos
pradžioje
keičiamos
savivaldybės
administracijos
vadovybės iškyla grėsmė veiklos tęstinumui
užtikrinti
 Sudėtingesnės vizų gavimo procedūros NVS
šalių piliečiams Lietuvai įsijungus į Šengeno
erdvę
 Užsitęsusi
žemės reforma ir teritorijų
planavimo problema
SOCIALINĖ/ KULTŪRINĖ APLINKA
GALIMYBĖS
GRĖSMĖS
Augantis Lietuvos gyventojų mobilumas  Palangoje nėra aukštojo mokslo arba
darbo rinkoje
mokymo įstaigos, kuri galėtų sąlyginai
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Įmonių socialinės atsakomybės didinimas
padidinti jaunų bei aktyvių vartotojų skaičių,
Socialinių paslaugų plėtros programų
taip suteikiant miestui daugiau „gyvybės”
kūrimas
 Užsienio
rinkose
Lietuvai
taikomi
ES struktūrinių ir kitų fondų lėšų
postsovietinio regiono stereotipai ir baimė
pritraukimas socialinei/kultūrinei veiklai bei
dėl saugumo, neišvystytos infrastruktūros ir
kultūros
paveldo
objektų
priežiūrai,
pan.
 Socialinių
problemų
didėjimas
–
populiarinimui
alkoholizmas, prostitucija, skurdas, smurtas
Tarptautinių kultūrinių mainų projektų
šeimoje
įgyvendinimas
Kultūrinės veiklos viešinimas ir platesnis  Gyventojų noras gauti kuo daugiau
gyventojų įtraukimas į šią veiklą
nemokamų socialinių paslaugų ir lengvatų
Vietos automobilių turizmas suvokiamas kaip  Ydinga pašalpų mokėjimo sistema
saugesnis
 Visuomenėje nesuvokiama turizmo svarba
Kasmet suorganizuojamos naujos šventės,
šalies ekonomikai
 Darbingo
amžiaus Lietuvos gyventojų
kurios palaipsniui tampa tradicinėmis
Vietinių gyventojų tarpe nemažai daliai
emigracija
sunkiai įsivaizduojamas poilsis ar atostogos  Materialiojo ir nematerialiojo kultūros
užsienio valstybėse (psichologinis ir kalbos
paveldo sunykimas
barjeras)
KONKURENTAI
GALIMYBĖS
GRĖSMĖS
Kol kas kiti Lietuvos miestai bei kurortai  Nepakankamas
valstybės
institucijų,
nevykdo labai aktyvių marketingo veiksmų,
atsakingų už turizmo plėtrą Lietuvoje,
siekiant suformuoti išskirtinumo argumentus
dėmesys skiriamas Palangai, kaip vienam
vietos ir užsienio rinkose
svarbiausių Lietuvos kurortui
Gera Palangos geografinė padėtis lyginant su  Sąlyginai ribotos galimybės finansuoti
kitais Lietuvos kurortais
turizmo plėtrą (plačiąja prasme) ES fondų
pagalba (2007–2013 m.)
Vis dar geras įvaizdis ir pakankamai geras
Palangos žinomumas NVS šalių turizmo  Aktyvesnė konkuruojančių Lietuvos kurortų
rinkose
veikla, įgyvendinant viešosios turizmo
Ilgametės poilsio Palangoje prie jūros
infrastruktūros
investicinius
projektus,
tradicijos Lietuvos gyventojų tarpe
finansuojamus ES fondų pagalba
Kartu su kitais miestais bei kurortais  Didesnės konkuruojančių Lietuvos kurortų
vykdomi
bendri
Lietuvos
turizmo
galimybės pritraukti privačias investicijas į
marketingo projektai Lietuvos bei užsienio
turizmo infrastruktūros plėtrą
rinkose, didinant bendrą regiono bei  Aktyvūs konkurentų veiksmai ryšių su
Lietuvos kurortų patrauklumą (Quattro
visuomene
srityje,
pristatant
kurorto
bendradarbiavimo
sutartis;
Nacionalinė
vykdomus plėtros projektus (Druskininkai)
kurortų asociacija)
Dalyvavimas
tarptautinių
organizacijų
vykdomuose projektuose (KIMO, Baltijos
miestų sąjunga ir kt.)
TURIZMO PRAMONĖS TENDENCIJOS
GALIMYBĖS
GRĖSMĖS
ES struktūrinių ir Sanglaudos fondų  Mažėjanti gyventojų išlaidų dalis, skiriama
investicijos
laisvalaikiui, pramogoms, kelionėms
Lėšų pritraukimas turizmo objektams  Atostogų
tendencijų
pokyčiai
–
sutvarkyti
trumpėjančios ir dažnėjančios atostogos
Pasauliniu mastu didėjančios turizmo veiklos  „Platėjanti“ Lietuvos piliečių atostogų, o taip
apimtys ir augantis gyventojų mobilumas
pat ir trumpalaikio poilsio geografija
Intensyvėjantis gyvenimo tempas ir dėl to  Dėl pigių skrydžių bendrovių reikšmingai
augantys vartotojų reikalavimai poilsio
atpigęs susisiekimas oro transportu su
kokybei ir infrastruktūrai
pagrindiniais Europos miestais
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Interneto
verslo
išsivystymo
lygis,  Didelė konkurencija išvykstamojo turizmo
suteikiantis daugiau kurorto marketingo,
srityje Lietuvoje, sąlygojanti patrauklias
produktų pardavimo galimybių
išvykstamojo turizmo paslaugų kainas
Išvystytas
jūrinis
turizmas
sudarytų  Turizmo objektų eksploatacinių išlaidų
galimybes įsilieti į Europos jūrinio turizmo
didėjimas
sistemą
 Nesutvarkyti ir nepritaikyti kultūros paveldo
Modernizuotas Palangos oro uostas ir
objektai turizmui
Šventosios uosto vystymo perspektyvos
sudaro realias prielaidas turistų skaičiaus
augimui kurorte
Palankesnės mokesčių politikos turizmo
paslaugų verslui sukūrimas
NEKILNOJAMOJO TURTO TENDENCIJOS
GALIMYBĖS
GRĖSMĖS
Dėl gyvenamojo nekilnojamojo turto rinkos  Pasaulio finansų suirutei nutraukus gyvybinę
stabilizacijos
tikėtinas
aktyvesnis
Kreditavimo „arteriją“ bei smukus būsto
investuotojų susidomėjimas gyvenamųjų
paklausai, daugelio šalių nekilnojamojo turto
namų renovacija
rinkos pateko į gilų sąstingį.
Statybos darbų kaštų mažėjimas
 Pastebimas
žymus nekilnojamojo turto
sandorių skaičiaus mažėjimas
 Gyvenamojo nekilnojamojo turto kainos
ženkliai mažėja
 Nekilnojamojo turto vystymo ribojimas,
griežti kurorto reikalavimai
VIETOS BENDRUOMENĖ
STIPRYBĖS
SILPNYBĖS
Esamų įmonių plėtra (SPA), naujos verslo  Nedidelis kurorto gyventojų skaičius
iniciatyvos kurorte
 Jaunimo emigracija į Lietuvos didmiesčius
Pavienės atskirų verslo bendruomenės
bei į užsienio valstybes
atstovų iniciatyvos, siekiant pritraukti  Prognozuojami
demografinės
situacijos
daugiau lankytojų į kurortą
pokyčiai – gyventojų senėjimas
Susiformavusios apgyvendinimo paslaugų  Ribota kvalifikuotos darbo jėgos pasiūla
teikimo privačiame sektoriuje tradicijos
 Trūksta visuomeninio intereso supratimo
apie turizmo naudą miestui
INVESTICIJŲ SKATINIMAS
GALIMYBĖS
GRĖSMĖS
Vykdoma investicijų skatinimo veikla  Nesuformuluoti darbo su esamais ir
(mokestinės
lengvatos,
mokymai,
potencialiais
investuotojais
principai
dalyvavimo parodose kompensavimas)
savivaldybės organizacinėje struktūroje
Parengta Palangos investicijų skatinimo  Nesukurtas
produktas
potencialiems
strategija ir priemonių planas
investuotojams
Didelės investicijų apimtys kurorte į SPA  Nepakankamai teikiamos informacinės –
centrų plėtrą
konsultacinės paslaugos investuotojams
Aktyvūs veiksmai plėtojant kurortui labai  Investicijų skatinimo veiklos apimtys nėra
svarbius infrastruktūros objektus (sporto ir
adekvačios investicijų apimtims mieste
pramogų arena, vasaros estrada ir kt.)
KURORTO VEIKLOS REZULTATAI
GALIMYBĖS
GRĖSMĖS
Augantys apgyvendintų svečių bei suteiktų  Mažas kurorto lankytojų skaičius ne sezono
nakvynių rodikliai Palangos apgyvendinimo
metu
įstaigose
 Neparengta
kurorto lankytojų srautų
Populiariausias Lietuvos kurortas sezono
matavimo metodika, nevykdoma į kurortus
metu Lietuvos gyventojų tarpe
atvykusių turistų, automobilių apskaita, kuri
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Nereikšmingai,
sezoniškumas

tačiau

mažėjantis

įgalintų daryti tikslesnę turistų apskaitą
 Sąlyginai per didelis kurorto apkrovimas
savaitgaliais sezono metu – nepatenkinama
paklausa apgyvendinimo paslaugoms
MARKETINGO VEIKLA
GALIMYBĖS
GRĖSMĖS
Aktyvūs savivaldybės veiksmai ryšių su  Sąlyginai neigiamas Palangos kurorto
visuomene srityje Lietuvoje, populiarinant
įvaizdis vietinėje rinkoje, prie kurio prisideda
kurortą įvairioms tikslinėms auditorijoms
regioninės bei nacionalinės žiniasklaidos
Aktyvūs turizmo informacijos centro
priemonės
veiksmai reklamuojant kurortą užsienio  Nevykdomi Palangos kurorto žinomumo
rinkose – bendradarbiavimas su turizmo
tikslinėse užsienio rinkose tyrimai
įmonėmis užsienio rinkose, dalyvavimas  Nevykdoma sisteminga kurorto marketingo
parodose
veikla
 Nevykdoma sisteminga kurorto marketingo
tyrimų veikla, kuria remiantis galima būtų
įvertinti bei planuoti kurortų marketingo ir
viešųjų ryšių veiksmus tikslinėse rinkose
 Neaiškus kurorto išskirtinumas lyginant su
kitais Lietuvos kurortais, užsienio kurortais
TURIZMO PASLAUGOS
GALIMYBĖS
GRĖSMĖS
Išvystyta aukšto lygio apgyvendinimo  Didelis sezoniškumas – pagrindinis lankytojų
paslaugų infrastruktūra
srautas koncentruojasi į 2 – 3 vasaros sezono
mėnesius
Didelė apgyvendinimo paslaugų pasirinkimo
 Nedidelis turizmo paslaugų asortimentas ne
įvairovė pagal siūlomas kainas ir kokybę
Išvystyta maitinimo paslaugų infrastruktūra,
sezono metu
didelė maitinimo paslaugų įvairovė
 Dėl labai didelio apkrovimo sezono metu
Gerai
išvystyta
kelių
infrastruktūra,
pablogėjantis viešojo maitinimo įstaigų
užtikrinanti patogų susisiekimą su Palangos
aptarnavimo lygis
kurortu; didžiuosiuose Lietuvos miestuose  Nėra kurorto reikmes atitinkančių uždarų
esanti
didelė
potencialių
lankytojų
patalpų kultūros bei sporto renginiams
koncentracija, galinti pasiekti kurortą  Nepakankamai išvystyta aktyvaus poilsio bei
autotransportu per kelias valandas
pramogų infrastruktūra ne sezono metu
Galimybė pasiekti Palangos kurortą oro  „Pusiau legalus“ privatus apgyvendinimo
transportu
paslaugų sektorius, neigiamai įtakojantis
bendrą kurorto įvaizdį
 Nevienodos
sąlygos
apgyvendinimo
paslaugas teikiančioms įmonėms ir privataus
apgyvendinimo sektoriaus atstovams
 Neišnaudojamos
regiono
autoturizmo
galimybės
 Nepakankamai
išvystyta vietinė turizmo
informacijos sistema
KITOS PASLAUGOS
GALIMYBĖS
GRĖSMĖS
Didelis įvairių renginių ir pramogų skaičius  Esama turizmo infrastruktūra nesudaro
pagrindinio sezono metu
prielaidų
formuoti
aiškų
kurorto
Augantis įvairių kultūros, sporto ir kt.
išskirtinumą; nėra objektų, kurių pagrindu
pobūdžio renginių skaičius ne sezono metu
marketingo priemonių pagalba galima būtų
formuoti turizmo traukos centrą (ypač ne
Artimiausiu metu privačių apgyvendinimo
sezono metu)
įstaigų
ketinami
įgyvendinti
SPA
infrastruktūros plėtros projektai
 Ribotas renginių ir įvykių, galinčių pritraukti
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didesnius kurorto lankytojų srautus, skaičius
ne sezono metu
Rekonstrukcijos reikalaujanti sanatorinio
reabilitacinio gydymo įstaigų būklė
Neišvystyta/ rekonstrukcijos reikalaujanti
vandens pramogų infrastruktūra
Sezono metu nesutvarkyta miesto transporto
sistema
Neišplėtota parkavimo infrastruktūra
Informacijos logistikos trūkumas – nėra
centralizuoto, visas turizmo paslaugas mieste
apibūdinančio interneto portalo
Susiformavusi viešoji nuomonė apie blogą
kriminogeninę situaciją ir nusikalstamumo
lygį

SU TURIZMO PLĖTRA SUSIJUSIŲ INSTITUCIJŲ VEIKLA, PARTNERYSTĖ
GALIMYBĖS
GRĖSMĖS
Pradėti savivaldybės veiksmai, siekiant  Dėl užsitęsusios žemės reformos ir žemės
geresnio dialogo su verslu
grąžinimo ribotos galimybės pasiūlyti vietos
Atskirų institucijų ir asmenų iniciatyvumas,
ar užsienio investuotojams investuoti į
organizuojant
įvairius
pramoginius,
kurorto turizmo infrastruktūrą
kultūrinius, sporto renginius
 Sudėtingas
dialogas
tarp
savivaldos
Aktyvesnis savivaldybės darbuotojų ir verslo
institucijų ir verslo struktūrų
bendruomenės
bendradarbiavimas  Mažas įvairių suinteresuotų šalių partnerystės
iniciatyvų bei jungtinių projektų skaičius
įgyvendinant kurorto plėtros iniciatyvas
Aktyvesnio bendradarbiavimo su aplinkinių  Dėl nedidelių išteklių ribotos savivaldos ir
miestų,
rajonų
savivaldybėmis
bei
kitų su turizmo plėtra kurorte susijusių
giminingais užsienio miestais inicijavimas,
institucijų galimybės surasti ir įdarbinti
pasirašant sutartis dėl bendradarbiavimo
kvalifikuotus turizmo specialistus
Bendradarbiavimas su Lietuvos ir užsienio
mokslo įstaigomis ir kitomis organizacijomis
turizmo srityje
KURORTO PLĖTRA IR VYSTYMAS
GALIMYBĖS
GRĖSMĖS
Daug
dėmesio
skiriama
kurorto  Sąlyginai riboti savivaldos ir kitų institucijų
infrastruktūros gerinimui
ištekliai kurorto plėtrai ir vystymui, ribotos
Pagerėjęs susisiekimas su kurortu (Klaipėdos
galimybės
pasinaudoti
ES
paramos
– Palangos kelio rekonstrukcija)
galimybėmis
Privataus kapitalo investiciniai projektai,  Pakankamai sudėtingos kurorto turizmo
siekiant mažinti sezoniškumą (SPA)
infrastruktūros
plėtros
galimybės
dėl
Užbaigta Palangos oro uosto rekonstrukcija
neužbaigtos žemės reformos ir neišspręstų
Šventosios uosto atstatymo projektas
žemės grąžinimo klausimų
Šventosios upės sutvarkymas ir pritaikymas  Suformuotų ir turizmo infrastruktūrai vystyti
jūrinio turizmo reikmėms
pritaikytų sklypų trūkumas
Europos standartus atitinkančio kempingo  Grėsmė
dėl
pastarųjų
kelių
metų
įrengimas
nekilnojamojo
turto
tendencijų
tapti
„miegamuoju rajonu“, nepatraukliu turizmo
prasme

9
4. PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MISIJA IR VIZIJA

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MISIJA
Vystant aktyvaus poilsio Baltijos pajūrio kurortą, kurti geras
gyvenimo, darbo ir poilsio sąlygas Palangos miesto gyventojams ir svečiams.

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIZIJA
Palanga – ištisus metus atviras tarptautinis kurortas su išvystyta
sveikatingumo ir poilsio infrastruktūra, aktyviu kultūriniu gyvenimu. Tai
saugus ir švarus miestas, patogus gyventi bei ilsėtis.
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5. PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2010–2012 METŲ
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PRIORITETAI IR TIKSLAI
Vadovaujantis Palangos miesto SSGG (stiprybių-silpnybių–grėsmių-galimybių)
analize, Palangos miesto savivaldybės suformuluota misija ir vizija bei kitais strateginiam veiklos
planui parengti naudotais dokumentais buvo sudaryta strateginių tikslų hierarchija ir Palangos
miesto savivaldybės 2010–2012 metų veiklos prioritetai, tikslai, uždaviniai ir priemonės (žr. 1
lentelę „Palangos miesto savivaldybės 2010–2012 metų strateginio veiklos plano prioritetai ir
tikslai“) (žr. 2 priedą).

1. Viešųjų paslaugų
kokybės gerinimas

1.1. Užtikrinti viešųjų paslaugų prieinamumą ir kokybę
1.2. Modernizuoti viešąsias paslaugas teikiančias įstaigas

2.1. Išsaugoti gamtos ir kultūros objektus

2. Darnios aplinkos
plėtra

2.2. Užtikrinti aukštą gyvenamosios aplinkos kokybę
2.3. Plėtoti transporto sistemą

3. Kurorto ir turizmo
infrastruktūros
gerinimas ir plėtra

3.1. Didinti kurorto patrauklumą ir mažinti sezoniškumą

4. Palangos miesto
savivaldos gerinimas

4.1. Sukurti geresnę Savivaldybės darbo aplinką

3.2. Plėtoti rekreacinę ir turizmo infrastruktūrą

4.2. Gerinti strateginio planavimo procesą Savivaldybėje
1 lentelė. Palangos miesto savivaldybės 2010–2012 metų strateginio veiklos plano prioritetai ir tikslai.

1. Prioritetas „Viešųjų paslaugų kokybės gerinimas“ yra nukreiptas į viešųjų
paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimą ir viešas paslaugas teikiančių įstaigų
modernizavimą. Pirmojo prioriteto uždaviniai yra: gerinti švietimo paslaugų kokybę, užtikrinti
socialinę paramą, skatinti jaunimo užimtumą, užtikrinti miesto bendruomenės sportinių renginių
programos įgyvendinimą, gerinti sveikatinimo veiklą, skatinti socialinės rizikos asmenų grupių
integraciją, užtikrinti socialiai remtinų šeimų užimtumą ir savalaikį informacijos suteikimą,
rekonstruoti ir statyti miesto objektus, modernizuoti ugdymo ir viešąsias paslaugas teikiančias
įstaigas.
2. Prioritetu „Darnios aplinkos plėtra“ siekiama prižiūrėti gamtos ir kultūros
objektus, vykdyti aplinkos apsaugos programą, plėsti ir rekonstruoti nuotekų šalinimo, vandens
tiekimo sistemas, gerinti paviršinio vandens kokybę, investicijų į šilumos ūkį kontrolę,
modernizuoti ir plėtoti kultūros infrastruktūrą, mažinti bendrojo triukšmo lygį, gerinti būsto
kokybę, suplanuoti teritorijas ir sutvarkyti aplinką, stebėti ir gerinti dirvožemio ir oro kokybę,
plėtoti miesto susisiekimo infrastruktūros objektus, jūros ir vidaus vandenų uosto ir prieplaukų
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infrastruktūrą, parengti transporto eismo organizavimo ir valdymo specialųjį planą.
3. Prioritetas „Kurorto ir turizmo infrastruktūros gerinimas ir plėtra“ yra
susiję su kurorto patrauklumo didinimu, sezoniškumo mažinimu bei rekreacinės ir turizmo viešos
infrastruktūros plėtojimu. Siekiama plėtoti turizmo informacinę sistemą, kultūrą ir meną, gerinti
verslo aplinką ir turizmo paslaugų kokybę, įgyvendinti kurorto marketingo priemones, skatinti
viešos ir privačios partnerystės projektus, plėtoti viešą turizmo infrastruktūrą ir formuoti teigiamą
Palangos miesto įvaizdį.
4. Prioritetas „Palangos miesto savivaldos gerinimas“ skirtas Savivaldybės
darbo aplinkos ir planavimo procesui gerinti. Siekiama sudaryti sąlygas Savivaldybės funkcijoms ir
įsipareigojimams įgyvendinti, užtikrinti sistemingą Savivaldybės darbuotojų mokymą, plėtoti
informacines technologijas Savivaldybėje, racionaliai panaudoti iš Savivaldybei nuosavybės teise
priklausančio turto privatizavimo gautas lėšas, užtikrinti korupcijos prevencijos vykdymą
Savivaldybėje, gerinti Savivaldybės ir Seniūnijos patalpų būklę, vykdyti valstybines funkcijas
(perduotas Savivaldybei), užtikrinti kompensacijų mokėjimą, gerinti strateginio planavimo ir
priežiūros sistemą Savivaldybėje, pritraukti finansavimo šaltinius, skatinti aktyvesnį bendruomenės
įsitraukimą ir bendradarbiavimą.
6. PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2010–2012 METŲ
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMOS
Palangos miesto savivaldybės 2010–2012 metų veiklos plano strateginių tikslų
priemonės yra atitinkamos programos sudedamosios dalys. Programa – atitinkamų Palangos
miesto savivaldybės 2010–2012 metų strateginio veiklos plano priemonių rinkinys.
Palangos miesto savivaldybės 2010–2012 metų strateginį veiklos planą sudaro 12
programų – Bendroji, Verslo ir turto, Šventosios seniūnijos, Ekonominės plėtros, Aplinkos
apsaugos, Komunalinio ūkio, Sveikatinimo veiklos, Kultūros, Švietimo, Socialinės apsaugos,
Architektūros ir urbanistikos ir Vaikų ir jaunimo nusiskalstamumo prevencijos. Kiekviena
programa turi už programos įgyvendinimą atsakingą(-us) struktūrinį(-ius) padalinį(-ius) ir
programos koordinatorių (žr. 2 lentelę „Palangos miesto savivaldybės 2010–2012 metų strateginio
veiklos plano programos ir už jų įgyvendinimą atsakingi struktūriniai padaliniai bei programų
koordinatoriai“) (žr. 1 priedą).
Nr.

I.

II.

Programa

Programos
koordinatorius

Bendrasis skyrius
Centralizuota savivaldybės
vidaus audito tarnyba
Juridinis ir personalo skyrius
Buhalterija
Biudžeto skyrius
Civilinės metrikacijos skyrius
Valstybės tarnautojas karo
prievolei ir mobilizacijai
administruoti
Kontrolės tarnyba
Valstybės tarnautojas civilinei
saugai

2010–2012 metų Palangos miesto
savivaldybės administracijos
strateginė veiklos Bendroji
programa (Nr. 01) (priedas Nr. 4.1)

Administracijos
direktoriaus
pavaduotojas

Verslo ir turto skyrius

2010–2012 metų Palangos miesto
savivaldybės administracijos
strateginė veiklos verslo ir turto
programa (Nr. 02) (priedas Nr. 4.2)

Verslo ir turto
skyriaus vedėjas

Skyrius
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III.

Šventosios seniūnija

IV.

Ekonominės plėtros skyrius

V.

Komunalinio ūkio skyrius

VI.

Komunalinio ūkio skyrius
Savivaldybės gydytojas

VII.
Sanitarijos inspekcija
Kultūros skyrius
VIII.
Jaunimo reikalų koordinatorius
IX.

Švietimo skyrius

X.

Socialinės rūpybos skyrius

XI.

Architektūros ir urbanistikos
skyrius

XII.

Vaiko teisių apsaugos tarnyba

2010–2012 metų Palangos miesto
savivaldybės administracijos
strateginė veiklos Šventosios
seniūnijos programa (Nr. 03)
(priedas Nr. 4.3)
2010–2012 metų Palangos miesto
savivaldybės administracijos
strateginė veiklos ekonominės
plėtros programa (Nr. 04) (priedas
Nr. 4.4)
2010–2012 metų Palangos miesto
savivaldybės administracijos
strateginė veiklos aplinkos apsaugos
programa (Nr. 05) (priedas Nr. 4.5)
2010–2012 metų Palangos miesto
savivaldybės administracijos
strateginė veiklos komunalinio ūkio
programa (Nr. 06) (priedas Nr. 4.6)
2010–2012 metų Palangos miesto
savivaldybės administracijos
strateginė veiklos sveikatinimo
veiklos programa (Nr. 07) (priedas
Nr. 4.7)
2010–2012 metų Palangos miesto
savivaldybės administracijos
strateginė veiklos kultūros programa
(Nr. 08) (priedas Nr. 4.8)
2010–2012 metų Palangos miesto
savivaldybės administracijos
strateginė veiklos švietimo
programa (Nr. 09) (priedas Nr. 4.9)
2010–2012 metų Palangos miesto
savivaldybės administracijos
strateginė veiklos socialinės
apsaugos programa (Nr. 10) (priedas
Nr. 4.10)
2010–2012 metų Palangos miesto
savivaldybės administracijos
strateginė veiklos architektūros ir
urbanistikos programa (Nr. 11)
(priedas Nr. 4.11)
2010–2012 metų Palangos miesto
savivaldybės administracijos
strateginė veiklos vaikų ir jaunimo
nusikalstamumo prevencijos
programa (Nr. 12) (priedas Nr.
4.12)

Šventosios
seniūnas

Ekonominės
plėtros skyriaus
vedėjas
Komunalinio
ūkio skyriaus
vedėjas
Komunalinio
ūkio skyriaus
vedėjas
Savivaldybės
gydytojas

Kultūros
skyriaus vedėjas

Švietimo
skyriaus vedėjas
Socialinės
rūpybos skyriaus
vedėjas
Architektūros ir
urbanistikos
skyriaus vedėjas

Vaiko teisių
apsaugos
tarnybos vedėjas

2 lentelė. Palangos miesto savivaldybės 2010–2012 metų strateginio veiklos plano programos ir už jų
įgyvendinimą atsakingi struktūriniai padaliniai bei programų koordinatoriai.
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7. PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2010–2012 METŲ STRATEGINIO
VEIKLOS PLANO PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIAI
Palangos miesto savivaldybės 2010–2012 metų strateginio veiklos plano priemonių ir
atitinkamų tikslų įgyvendinimas vertinamas matavimo rodikliais (žr. 3 priedą).
Nustatyti rodikliai:
• paprasti, pamatuojami, ambicingi, pasiekiami, orientuoti į tikslą;
• yra balansas tarp valdymo ir rezultatų rodiklių;
• matuoja veiklą, kuriai galima daryti įtaką.
Rekomenduojama rodiklius nustatyti atsižvelgiant į kriterijus:
• prasmingi – susiję su Palangos miesto savivaldybės 2008–2010 metų strategija;
• vertingi – matuoja tai, kas svarbiausia;
• įvairiapusiški – matuoja kokybę ir efektyvumą;
• susieti – su atsakingu Palangos miesto savivaldybės struktūriniu padaliniu;
• palyginami – įmanomas duomenų lyginimas;
• patikimi – paremti tiksliais ir patikimais duomenimis;
• paprasti.
Nustatytų rodiklių aprašymas susideda iš:
• pavadinimo;
• paaiškinimo;
• vieneto;
• vertinimo krypties;
• matavimo periodo (3 metai);
• atsakingo Palangos miesto savivaldybės struktūrinio padalinio ir programos
koordinatoriaus;
• reikšmių metų pradžioje ir pabaigoje (kiekvienam matavimo periodui);
• matavimo metodikos (informacijos šaltiniai ir skaičiavimo metodas).
Kiekvieno rodiklio planuojamos reikšmės (metų pradžioje ir pabaigoje) kiekvienam
matavimo periodui yra pateiktos atskiroje programoje, kuriai priklauso rodikliu (-iais) matuojama
priemonė.
____________________________

TURINYS
1. Palangos miesto savivaldybės 2010–2012 metų strateginis veiklos planas.
Aprašomoji dalis. Įvadas.
2. 1 priedas „Palangos miesto savivaldybės 2010–2012 metų strateginio veiklos plano
programos ir programų koordinatoriai“.
3. 2 priedas „Palangos miesto savivaldybės 2010–2012 metų strateginio veiklos plano
prioritetai, tikslai ir uždaviniai“.
4. 3.1 priedas „2010–2012 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos
strateginė veiklos bendroji programa (Nr. 01)“.
5. 3.2 priedas „2010–2012 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos
strateginė veiklos turto ir verslo programa (Nr. 02)“.
6. 3.3 priedas „2010–2012 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos
strateginė veiklos Šventosios seniūnijos programa (Nr. 03)“.
7. 3.4 priedas „2010–2012 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos
strateginė veiklos ekonominės plėtros programa (Nr. 04)“.
8. 3.5 priedas „2010–2012 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos
strateginė veiklos aplinkos apsaugos programa (Nr. 05)“.
9. 3.6 priedas „2010–2012 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos
strateginė veiklos komunalinio ūkio programa (Nr. 06)“.
10. 3.7 priedas „2010–2012 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos
strateginė veiklos sveikatinimo programa (Nr. 07)“.
11. 3.8 priedas „2010–2012 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos
strateginė veiklos kultūros programa (Nr. 08)“.
12. 3.9 priedas „2010–2012 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos
strateginė veiklos švietimo programa (Nr. 09)“.
13. 3.9.1 priedas „2010 metų lėšų paskirstymas asignavimų valdytojams. Švietimo
programa (Nr. 09)“.
14. 3.9.2 priedas „2011 metų lėšų paskirstymas asignavimų valdytojams. Švietimo
programa (Nr. 09)“.
15. 3.9.3 priedas „2012 metų lėšų paskirstymas asignavimų valdytojams. Švietimo
programa (Nr. 09)“.
16. 3.10 priedas „2010–2012 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos
strateginė veiklos socialinės apsaugos programa (Nr. 10)“.
17. 3.11 priedas „2010–2012 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos
strateginė veiklos architektūros ir urbanistikos programa (Nr. 11)“.
18. 3.12 priedas „2010–2012 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos
strateginė veiklos vaikų ir jaunimo nusikalstamumo prevencijos programa (Nr. 12)“.
19. 4 priedas „Palangos miesto savivaldybės 2010–2012 metų strateginio veiklos
plano finansavimo šaltinių suvestinė“.
_______________________________

