
 

BĮ „PALANGOS INVESTICIJŲ VALDYMAS“ 

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

I. BENDROJI DALIS 

BĮ „Palangos investicijų valdymas“ – savivaldybės biudžetinė įstaiga (toliau – Įstaiga), kurios 

savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Palangos miesto savivaldybės taryba. 

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, Palangos miesto savivaldybės teisės aktais (Tarybos sprendimais, savivaldybės 

mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais), kitais teisės aktais bei Įstaigos 

nuostatais. 

Įstaiga veiklai vykdyti naudojasi Palangos miesto savivaldybės patikėjimo teise suteiktomis 

patalpomis Palangoje: Vytauto g. 112 (administracinės patalpos), Kretingos g. 23 (baseinas su 

sveikatingumo centru), S. Dariaus ir S. Girėno g. 27A (tradicinių amatų studija), S. Daukanto g. 24 / S. 

Dariaus ir S. Girėno g. 13 (pastatas-parodų paviljonas), Gėlių a. 1A (sporto bazės pastatas). 

2020 m. karantino laikotarpiais Įstaiga ieškojo papildomų veiklų, kuriomis galėtų padėti Palangos 

miesto savivaldybei ir jai pavaldžioms įstaigoms vykdyti pavestas funkcijas: izoliuotų žmonių 

apgyvendinimas, gydytojų ir laboratorinių tyrimų vežiojimas, užsikrėtusių asmenų apklausa telefonu, 

patalpų remontas ir kt. 

Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 11 d. sprendimu Nr. T2-126 „Dėl viešosios 

įstaigos „Palangos investicijų valdymas“ pertvarkymo į biudžetinę įstaigą „Palangos investicijų 

valdymas“ ir turto perdavimo“, Įstaiga pertvarkyta iš viešosios į biudžetinę įstaigą ir jai nustatytas 

didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 54 etatai. 

Įstaigos vadovas – Egidijus Palevičius, Įstaigai vadovauja nuo 2018 m. spalio 29 d., išsilavinimas – 

aukštasis universitetinis su magistro kvalifikaciniu laipsniu. 

2020 metais direktorius kėlė kvalifikaciją, dalyvavo mokymuose „Lyčių lygybė ir paslaugų 

teikimas“ ir kultūros forume „Kultūros jūra: Panirti. Išnirti. Atsinaujinti“. Atsižvelgiant į darbo specifiką, 

patirtį ir kompetencijas, direktorius buvo įtrauktas į Palangos miesto savivaldybės 2021-2030 m. 

strateginio plėtros plano rengimo Ekonominės aplinkos darbo grupę. 

2020 m. veiklos prioritetinės sritys: Įstaigos veiklų koordinavimas ir tobulinimas, efektyvus 

finansinių išteklių valdymas. 2020 m. Įstaigos veikla buvo vykdoma planingai: sudaromi ir patvirtinami 

renginių planai, darbo grafikai, baseine vykstančių užsiėmimų tvarkaraščiai, paskirstomos užduotys 

darbuotojams, skiriami atsakingi asmenys už kiekvieną konkretų renginį, fiksuojamas renginių dalyvių ir 

lankytojų skaičius. Didelis dėmesys buvo skiriamas darbuotojų mokymams ir ryšių plėtojimui su kitomis 

įstaigomis bei pavieniais menininkais. 

Pagrindinės Įstaigos metinės veiklos užduotys buvo sportinės ir sveikatinimo veiklos Palangos 

baseine užtikrinimas, miesto bendruomenės įsitraukimo į kultūrines ir sportines veiklas skatinimas, 

edukacinių veiklų organizavimas, teikiamų paslaugų viešinimo ir sklaidos užtikrinimas. 
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II. ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI IR PAGRINDINĖS VEIKLOS SRITYS 

Įstaigos pagrindinės veiklos sritys ir tikslai apibrėžti Įstaigos nuostatuose ir metiniame veiklos 

plane. Veiklos tikslai yra ilgalaikiai ir tęstiniai, jais siekiama tinkamai įgyvendinti Palangos miesto 

savivaldybės tarybos Įstaigai deleguotas funkcijas. 

Veiklos tikslai Veiklos sritys 

1. Efektyvinti kultūrinę veiklą Palangoje Įstaigos nuostatų 12.1, 12.11 punktai 

2. Efektyvinti sportinę veiklą Palangoje Įstaigos nuostatų 12.1, 12.13-12.18 punktai 

3. Racionaliai valdyti ir disponuoti administravimo 
veiklai patikėtu Savivaldybės nekilnojamu turtu 

Įstaigos nuostatų 12.19 punktas 

4. Vykdyti projektines veiklas, teikiant paraiškas 
įvairiems fondams 

Įstaigos nuostatų 12.12 punktas 

III. ĮSTAIGOS VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI 

Įstaigos misija – teikti kokybiškas tarptautinius standartus atitinkančias viešąsias paslaugas, 

susijusias su kultūros, meno sklaida, ikimokykliniu ugdymu, vaikų ir suaugusiųjų neformaliuoju šveitimu, 

kūno kultūros ir sporto plėtojimu. 

2020-2022 m. Įstaigos strateginis planas – atspindintis Įstaigos tikslus, uždavinius ir išteklius, 

įgalinančius organizuoti Įstaigos veiklą, įgyvendinti Palangos miesto savivaldybės keliamus reikalavimus. 

Strateginio veiklos plano tikslų įgyvendinimas leido užtikrinti šiuolaikinės visuomenės poreikius 

atitinkančią paslaugų kokybę, ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią visuomenę, įtraukti kuo daugiau mokinių ir 

gyventojų į organizuotus ir savarankiškus sporto užsiėmimus Palangos baseine, garsinti Palangos miesto 

vardą Įstaigos organizuojamais renginiais. 

Vadovaujantis Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimais, Palangos miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymais ir nurodymais, Įtaigos nuostatais, patvirtintais Palangos miesto 

savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. T2-126 5.1 punktu, atsižvelgdamas į miesto 

bendruomenės poreikius ir interesus, įgyvendinome strateginio plano tikslus. 

2020 m. vykdant Įstaigos veiklą, didžiausias dėmesys buvo skiriamas sporto bazės ir parodų 

paviljono pastatų įveiklinimui ir Palangos baseino paslaugų vystymui. Planinga veikla ir tinkamai parinkta 

viešinimo strategija, inovatyvių priemonių panaudojimas, veiklų tęstinumas ir atsinaujinimas prisidėjo prie 

sėkmingo 2020 metų veiklos plano įgyvendinimo. 

2020 m. veiklos rezultatams pasiekti buvo numatyta 12 priemonių: 

1. Švenčių ir kultūros renginių organizavimas 

Dėl 2020 m. įvesto karantino buvo draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse viešose vietose 

organizuojami komerciniai ir nekomerciniai kultūros, pramogų, sporto renginiai, šventės, mugės, festivaliai 

ar kiti tam tikrą laiką trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai viešojoje vietoje iš anksto nustatytu laiku, 

todėl buvo atšaukti 2020 m. veiklos plane numatyti renginiai: Gintarinis šeštadienis, Festivalis „Myliu 
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Palangą“, Šventinis vakaras „Gintarinė snaigė“. Todėl Įstaiga intensyviai ieškojo naujų renginių formų, 

kuriuos galėtų pasiūlyti Palangos bendruomenei ir 2020 m. vasarą pasiūlėme smagią pramogą – vaikų 

vasaros užimtumo stovyklą „Aqua vasara“. Ši stovykla sulaukė tokio populiarumo, kad be suplanuotų 

penkių pamainų, buvo suorganizuotos papildomos trys pamainos. Stovykloje dalyvavo 80 vaikų, tarp kurių 

ne tik mažieji palangiškiai, bet ir vaikai iš įvairių Lietuvos miestų. Iš viso suorganizuotos 8 „Aqua 

vasara“ pamainos: 5 grupės, 7-9 m. ir 3 grupės, 9-11 m. vaikų. Vaikai dalyvavo įvairiose sportinėse 

veiklose bei edukacijose: aerobikos užsiėmimuose gryname ore su trenere Karolina Zube, 

„Vėtrungė“ šokių pamokose su Birute Gikariene, „Energymus“ gimnastikos užsiėmimuose su Irina 

Girman Šlimiene, „AmberCat“ organizuojamose gintaro dirbtuvėse. Kūrybiškumą lavino lipdydami iš 

molio su mokytoja Viktorija Martinkute bei kūrė unikalius porcelianinius puodelius su dailininke Rasa 

Statkuviene, lankė Palangos Gintaro muziejų bei Birutės parką. 

Taip pat Įstaiga didelį dėmesį skyrė Palangos baseine vykstančių nemokamų sporto ir 

sveikatinimo renginių organizavimui. 

2. Edukacinių renginių organizavimas 

2020 m. edukacinių renginių organizavimas, kaip ir buvo numatyta veiklos plane, vyko tradicinių 

amatų studijoje ir Palangos baseine. Šie edukaciniai renginiai vyko vaikų stovyklos „Aqua vasara“ metu. 

3. Mokymo plaukti paslaugų prieinamumo didinimas 

2020 m. didinant mokymo plaukti paslaugų prieinamumą, kai baseinas galėjo vykdyti veiklą, 

įgyvendinome Palangos miesto savivaldybės gyventojų mokymo plaukti programos priemonių planą, 

patvirtintą Palangos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T2-195 „Dėl 

Palangos miesto savivaldybės gyventojų mokymo plaukti programos patvirtinimo“. 

4. Plaukimo renginių organizavimas 

2020 m. Palangos baseine surengtos Katkevičių atminimo taurės „Supermasters“ varžybos bei 

antrasis Eurazijos čempionatas. 

5. Sveikatos stiprinimo renginių organizavimas 

2020 m., kai baseinas galėjo vykdyti veiklą, nuolat vyko nemokami vandens aerobikos 

užsiėmimai, įvairios mankštos ir treniruotės vandenyje bei pirties programos (iš viso per 2020 m. – apie 

700 nemokamų sveikatos stiprinimo užsiėmimų). 

6. Palangos baseino racionalus valdymas 

2020 m. Palangos baseinas vykdydamas veiklą išsilaikydavo iš gautų pajamų be papildomo 

Palangos miesto savivaldybės finansavimo. 

7. Tradicinių amatų studijos pastato racionalus valdymas 

2020 m. Tradicinių amatų studijos pastatas buvo išnuomotas Palangos menininkų kūrinių 

parodoms, dailės, keramikos, fotografijos, gintaro, lino edukacijų veikloms vykdyti. 
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8. Palangos baseino projektai 

2020 m. Įstaiga, kartu su Palangos miesto savivaldybės administracija, pateikė paraišką Sporto 

rėmimo fondo projektų atrankos konkursui dėl sporto projekto įgyvendinimo Palangos baseine. 

9. Kultūros renginių projektai 

2020 m. Įstaiga pateikė įvairias kultūros renginių projektų paraiškas: Vietos projekto paraišką, 

teikiamą pagal VPS priemonę, „Regioninių žvejybos tradicijų puoselėjimas“ Nr. BIVP-AKVA-SAVA-4, 

Vaikų vasaros poilsio programų konkurso paraišką, Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamo srities 

projekto paraišką. 

10. Sąlygų darbuotojų veiklai gerinimas ir materialinės bazės turtinimas 

2020 m. Įstaiga atliko perduotų administracinių patalpų remontą: išklotos grindys, 

išlygintos/išdažytos sienos/lubos, įrengta elektros instaliacija. Siekiant apsaugoti darbuotojus nuo 

koronaviruso užsikrėtimo, Įstaiga įsigijo papildomas priemonės jų apsaugai. Siekiant sudaryti tinkamas 

darbo sąlygas klientų aptarnavimui, Įstaiga kompiuterizavo darbo vietas. 

11. Įstaigos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas 

2020 m. kvalifikaciją kėlė vienuolika Įstaigos darbuotojų, kurie dalyvavo: lyčių lygybės ir paslaugų 

teikimo mokymuose, forume „KULTŪROS JŪRA: Panirti. Išnirti. Atsinaujinti.“, seminare „Socialinių 

tinklų komunikacija Palangos verslui ir organizacijoms“, Vakarų Lietuvos kultūros sferos darbuotojų, 

susijusių su vizualiųjų menų sritimi, kvalifikacijos kėlime, Suaugusiųjų švietimo projektų rengimo ir 

įgyvendinimo mokymuose, nuotolinėje Klaipėdos apskrities Regioninės kultūros tarybos konferencijoje, 

Energetikos darbuotojų, eksploatuojančių elektros energetikos įrenginius, kvalifikacijos tobulinimo 

mokymuose, Energetikos darbuotojo mokymuose, mokymuose „Efektyvus elektroninių dokumentų 

valdymas 2021 m.“, seminare „Kaip skatinti aukštyje dirbančių darbuotojų atsakingus ir saugius veiksmus 

darbo vietoje“. 

12. Racionalus Įstaigos turimų lėšų panaudojimas 

2020 m. Įstaiga vykdydama savo funkcijas iš gautų pajamų investavo į teikiamų paslaugų kokybę 

ir valdomų objektų vertės didinimą. Nors dėl 2020 m. įvesto karantino buvo uždrausti visi atvirose ir 

uždarose erdvėse viešose vietose organizuojami komerciniai ir nekomerciniai kultūros, pramogų, sporto 

renginiai, šventės, mugės, festivaliai – Įstaiga sugebėjo savarankiškai išlaikyti valdomus objektus be 

papildomo Palangos miesto savivaldybės finansavimo. 
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IV. METINIŲ UŽDUOČIŲ ĮGYVENDINIMO REZULTATAI 

Nustatytos šešios pagrindinės metinės veiklos užduotys ir siektini rezultatai: 

1. Įregistruoti BĮ „Palangos investicijų valdymas“ nuostatus teisės aktų nustatyta tvarka Juridinių 

asmenų registre ir atlikti kitus būtinus veiksmus, susijusius su įstaigos pertvarkymu. 2020 m. liepos 16 d. 

BĮ „Palangos investicijų valdymas“ nuostatai įregistruoti Juridinių asmenų registre ir atlikti kiti būtini 

veiksmai, susiję su įstaigos pertvarkymu. 

2. Patvirtinti BĮ „Palangos investicijų valdymas“ darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą. 2020 m. 

liepos 31 d. BĮ „Palangos investicijų valdymas“ direktoriaus įsakymu Nr. V-5 patvirtintas įstaigos darbo 

užmokesčio apmokėjimo sistemos aprašas. 

3. Patvirtinti BĮ „Palangos investicijų valdymas“ darbuotojų pareigybių sąrašą ir darbuotojų 

pareigybių aprašymus. 2020 m. liepos 16 d. BĮ „Palangos investicijų valdymas“ direktoriaus įsakymu Nr. 

V-2 patvirtinta įstaigos valdymo struktūra ir pareigybių sąrašas. 2020 m. liepos 30 d. BĮ „Palangos 

investicijų valdymas“ direktoriaus įsakymu Nr. V-4, 2020 m. liepos 31 d. BĮ „Palangos investicijų 

valdymas“ direktoriaus įsakymais Nr. V-6–V-19 patvirtinti darbuotojų pareigybių aprašymai. 

4. Parengti BĮ „Palangos investicijų valdymas“ viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, 

organizavimo, atlikimo ir atskaitomybės tvarkos aprašą. 2020 m. liepos 31 d. BĮ „Palangos investicijų 

valdymas“ direktoriaus įsakymu Nr. V-20 patvirtintas įstaigos viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, 

organizavimo, atlikimo ir atskaitomybės tvarkos aprašas. 

5. Sukurti BĮ „Palangos investicijų valdymas“ internetinę svetainę ir teisės aktų nustatyta tvarka 

skelbti joje visą būtiną bei aktualią informaciją. 2020 m. liepos 31 d. sukurta BĮ „Palangos investicijų 

valdymas“ interneto svetainė, kurioje skelbiama įstaigos veiklos, viešųjų pirkimų, finansinės ir biudžeto 

vykdymo ataskaitos, valdymo struktūros schema, nuostatai, darbo užmokesčio ir kita informacija. 

6. BĮ „Palangos investicijų valdymas“ administracinės naštos mažinimas. 2020 m. liepos 13 d. VšĮ 

„Palangos investicijų valdymas“ direktoriaus įsakymas Nr. V-69 „Dėl dokumentų tvarkymo naudojantis 

kompiuterizuotų dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ moduliu „Raštinė“ ir 2020 m. lapkričio 30 d. BĮ 

„Palangos investicijų valdymas“ direktoriaus įsakymas Nr. V-50 „Dėl dokumentų valdymo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“. 2020 m. visi Įstaigos administracijos darbuotojai išmoko naudotis dokumentų valdymo 

sistema „Kontora“, kuria naudojasi registruoti ir siųsti raštus, pateikinėti viešųjų pirkimų dokumentus, 

registruoti įsakymus bei atlikti kitas jiems priskiriamas funkcijas naudojantis dokumentų valdymo sistema. 

Apibendrinant 2020 m. veiklos rezultatus, galima teigti, kad įgyvendintos visos einamųjų metų 

užduotys. Įstaiga, vykdydama savo veiklos funkcijas, vadovavosi 2020 m. patvirtintu veiklos planu ir 

numatytomis priemonėmis rezultatams pasiekti. Planinga veikla ir tinkamai parinkta viešinimo strategija, 

inovatyvių priemonių panaudojimas, veiklų tęstinumas ir atsinaujinimas prisidėjo prie sėkmingo 2020 m. 

veiklos plano įgyvendinimo. 
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V. SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMO TURTO RACIONALUS VALDYMAS 

Įstaiga, pagal Palangos miesto savivaldybės tarybos patvirtintus įkainius, teikia šias mokamas 

paslaugas: plaukimo, sveikatingumo, pirties, apgyvendinimo, prekių pardavimo, renginių organizavimo, 

reklamos ir kt. Vienas iš reikšmingiausių ir plačiausiai žinomų aktyvaus poilsio ir sporto mėgėjų objektų 

mieste yra Palangos baseinas. Karantino metu, aktyviai talkinome Palangos miesto savivaldybės įstaigoms 

atlikti įvairius darbus, pasitelkiant mūsų Įstaigos darbuotojus. 

Palangos baseinas 

Palangos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T2-216, pasibaigus 

baseino su sveikatingumo centru statybos darbams, nuspręsta perduoti Įstaigai patikėjimo teise valdyti, 

naudoti ir disponuoti valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšomis statomą objektą – baseino su 

sveikatingumo centru pastatą, esantį Kretingos g. 23, Palangoje. 2019 m. kovo 1 d. Palangoje duris atvėrė 

visuomenės ilgai lauktas modernus baseinas su sveikatingumo centru. 

Baseinas, įsikūręs strategiškai patogioje vietoje, tapo populiariu sveikatinimo objektu ne tik tarp 

suaugusiųjų, bet ir tarp mažųjų kurorto gyventojų. Didelis dėmesys Palangos baseine skiriamas moksleivių 

sveikatinimui – vadovaujantis Savivaldybės tarybos sprendimu, šiame baseine vyko nemokamos kūno 

kultūros pamokos. Vaikai buvo mokomi saugiai elgtis vandenyje bei plaukti, o vyresni mokiniai – 

tobulinti plaukimo įgūdžius. 

Palangos baseine vyko daug įvairių sporto ir sveikatinimo užsiėmimų: plaukimo pamokos, 

sveikatingumo aerobika vandenyje, kineziterapinės mankštos, kūdikių mankštos, pirties programos, vaikų 

mankštos, stovyklos ir varžybos. 

Eksploatuojant baseiną, laikantis eksploatacijos reikalavimų, buvo siekiama išnaudoti visas turimas 

galimybes, kad objektas nebūtų nuostolingas, stengiamasi pritraukti kuo daugiau sporto renginių, skiriamas 

dėmesys bendruomenės aktyvaus poilsio ir kūno kultūros poreikiams tenkinti. 

Palangos baseinas sukūrė palankias sąlygas vykdyti mokymosi plaukti programą įvairių amžiaus 

grupių asmenims. Sukomplektavus mokymosi plaukti įrangą ir inventorių, buvo užtikrintas mokymo 

plaukti paslaugos teikimas ne tik Palangos, bet ir aplinkinių miestų gyventojams. 

Pastato išorėje, fasadinėje dalyje, buvo įrengti trys vėliavų stiebai, ant kurių plevėsuoja Palangos 

baseino, Palangos miesto savivaldybės ir Lietuvos vėliavos. 

Įstaiga, atsakingai prižiūrėdama valdomą objektą taip pat atliko įvairius remonto ir įrengimo 

darbus: garinių pirčių remontas, ranktūrių pakeitimas, ventiliacinės sistemos filtrų atnaujinimas, vandens 

skaitliukų įrengimas, dviračių stovų įrengimas. 

Palangos baseine buvo įdiegtos papildomos darbuotojų ir klientų apsaugos nuo koronaviruso 

priemonės. 

Palangos baseino darbas pasibaigus pavasario karantino režimui 

Birželio 12 dieną duris vėl atvėrusiame baseine per pirmąją savaitę apsilankė apie 1200 žmonių. 

Per 20 naujų lankytojų įsigijo mėnesio abonementus, suteikiančius teisę patogiu laiku baseine apsilankyti 
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kasdien. Neabejojame, kad jei tuo metu pajūryje būtų buvę vėsesni orai, svečių būtų sulaukta gerokai 

daugiau. 

Tačiau ir šis baseino paslaugų išsiilgusių pirmųjų lankytojų skaičius yra įspūdingas – per pirmąją 

darbo savaitę žmonių atėjo penktadaliu daugiau, nei per tą patį praėjusių metų laikotarpį. 

Įsigaliojus ekstremalios situacijos režimui, buvo taikomos saugumo priemonės: saugojant 

lankytojų sveikatą, baseino patalpose buvo nuolat dezinfekuojami dažniausiai liečiami paviršiai. 

Pirmosiomis baseino darbo dienomis, iki paskelbiant karantino pabaigą, baseino vestibiulyje, 

eilėje prie registratūros buvo prašoma dėvėti veido kaukes. 

Buvo sugriežtinta saugios lankytojų elgsenos kontrolė, ypač pirčių patalpose, kur dėl nedidelio 

ploto kyla saugaus atstumo nesilaikymo grėsmė. Dėl šios priežasties Palangos baseine vasaros metu nevyko 

populiarios pirčių programos – aromaterapija, garo terapija ir kitos, kurios įprastai vienu metu pritraukia 

daug žmonių. 

Nuo 2020 m. vasaros vyko kūdikių mankštos ir aerobikos vandenyje užsiėmimai. 2019 m. vasarą 

šių užsiėmimų nebuvo, tačiau 2020 m. vasarą atsirado nemažai plaukimo baseine išsiilgusių žmonių, kurie 

nori mankštintis vandenyje. 

Aktyvaus poilsio mėgėjų baseino pastate laukė dar viena naujovė – atsidarė modernus sporto 

klubas. Netrukus Palangos baseine turėjo atsidaryti nedidelė kavinė, kurioje būtų galima atsigaivinti 

sultimis ir pasistiprinti užkandžiais, tačiau rudenį atsinaujinęs karantino režimas pakoregavo planus. 

Palangos baseinas prieš karantino režimą jau buvo žinomas, kaip nauja meno parodų galerijos 

erdvė. Ši tradicija pratęsta vos tik po karantino režimo Palangos baseinui atvėrus duris – vestibiulyje 

atidaryta žinomo vilniečio menininko Algio Kriščiūno dailės darbų paroda. 

Palangos baseiną pamėgo sportininkai iš visos šalies 

Po karantino režimo pabaigos Palangos baseinas sulaukė ne tik palangiškių, bet ir vasarą pajūrį 

užplūdusių poilsiautojų dėmesio. 

Modernų kurorto baseiną savo treniruotėms renkasi vis daugiau Palangoje treniruočių stovyklas 

rengiančių sportininkų grupių, o pajūryje kituose šalies miestuose gyvenančių vaikų stovyklų 

organizatoriai į savo programas įtraukia užsiėmimus ir baseine. 

Nuo liepos pradžios keturių dienų stovyklą čia surengė Šilalės sporto mokyklos plaukikai. Savaitę 

mūsų baseine treniravosi plaukikai iš Alytaus. 

Net dvi savaites baseino plaukimo takeliuose greitį ir ištvermę ugdė Palangoje treniruočių 

stovyklą surengusi Lietuvos penkiakovininkų komanda. 

Vasaros vaikų stovyklos organizatoriai iš Radviliškio apie 15 vaikų grupę buvo numatę vežti į 

Graikiją. Tačiau dėl koronaviruso grėsmės organizatoriai Graikiją pakeitė į Palangą. Anot jų, poilsio 

galimybėmis mūsų kurortas niekuo nenusileidžia nuo kaitrios Viduržemio jūros šalies, o kai oras pas mus 

atvėsta, vandens pramogos persikelia į baseiną. 

Kitų miestų sportininkų susidomėjimas Palangos baseinu neatslūgo ir paskutinį vasaros mėnesį. 

Rugpjūčio pradžioje savaitei atvyko Panevėžio plaukimo klubo „Vandenis“ sportininkai. Mėnesio 
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pabaigoje plaukimo treniruotes baseine užsisakė didelė Jonavos kūno kultūros ir sporto centro jaunųjų 

tinklininkų komanda, kurioje buvo 65 sportininkai. Ir tai dar ne viskas, nes įvairių organizacijų ir sporto 

kolektyvų paraiškos tebeplaukė ir baigiantis vasarai. 

Rudenį buvo numatytos respublikinės plaukimo varžybos. Spalį Palangoje turėjo vykti Kauno 

sporto mokyklos „Griaustinis“ atvirosios plaukimo varžybos, kuriose jaunieji sportininkai turėjo dalyvauti 

iš visos šalies, tačiau dėl šalyje paskelbto karantino režimo varžybos buvo atšauktos. Dėl tos pačios 

priežasties buvo atšauktos lapkričio mėnesį respublikines vaikų plaukimo varžybos, kurios turėjo įvykti 

baseine, organizuojamos Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro. 

2020 m. vasarą išaugęs Palangos baseino populiarumas visoje šalyje maloniai nustebino. Praėjusią 

vasarą tiek daug čia norinčių treniruotis sportininkų grupių nebuvo. Tikėtina, kad mūsų baseino 

žinomumas tarp šalies sportininkų paplito po pernai Palangoje organizuotų kelių respublikinių plaukimo 

varžybų. Jose dalyvavę treneriai, Lietuvos plaukimo federacijos atstovai įvertino pas mus suteikiamas 

treniruočių sąlygas ir todėl šiemet sportininkų stovykloms rinkosi Palangą. 

Palangos baseiną gyrė ir pusę mėnesio kurorte praleidę penkiakovininkai. Apsigyvenę Įstaigos 

valdomame sporto bazės pastate, jie kurorte rado puikias sąlygas sportuoti: fizinę ištvermę ugdė bėgiodami 

pajūrio pušynais, fechtavosi vienos miesto mokyklos sporto salėje, o plaukimo meistriškumą tobulino 

baseine. 

Visi sportininkai ir jų treneriai gerai įvertino tvarką ir švarą Palangos baseine, be priekaištų 

veikiančią baseino įrangą, galimybe pasinaudoti įvairiomis plaukimo priemonėmis, kurios paįvairina 

sportininkų treniruotes. 

Sportininkų užsiėmimams nesutrukdė ir tai, kad sezono metu Palangos baseinas yra gausiai 

lankomas palangiškių ir kurorto svečių. Treniruotėms buvo siūlomas rytinis laikas, kai baseine lankytojų 

būna dar mažai ir plaukimo takeliai nėra užimti. 

2020 m. rugpjūčio 17-23 d. Palangos baseine treniravosi geriausi Lietuvos plaukimo federacijos 

deleguoti plaukikai, kurių tarpe buvo ir garsusis čempionas Danas Rapšys. Lydimi trenerės Inos 

Paipalienės, plaukikai treniravosi kasdien po keletą valandų, jiems specialiai rezervuotose takeliuose. Visi 

Palangos baseino lankytojai galėjo pamatyti gyvai treniruotę ir netgi parungtyniauti su D. Rapšiu 

gretimame takelyje. 

Sportininkams mūsų baseine taip patiko, kad jie čia pailsėti atvykdavo ir ne treniruočių metu. 

Pavyzdžiui, kelis kartus baseiną ir sveikatingumo zoną su savo šeima buvo aplankiusi garsi mūsų 

šalies penkiakovininkė, olimpinė ir pasaulio čempionė Laura Asadauskaitė-Zadneprovskienė. 

Po trijų mėnesių priverstinio užsidarymo pavasarį, vasarą lankytojų srautai baseine buvo pilnai 

atsistatę. Buvo sugrįžę visi tie, kurie pasiplaukioti į baseiną ėjo ir prieš karantiną. Palangą užpildę 

poilsiautojai aktyviai savo laisvalaikį taip pat leido plaukimo takeliuose, burbulinėse ir povandeninio 

masažo voniose ar pirtyse. Lankytojų ypač pagausėjo, kai pajūryje įsivyravo vėsesni ir lietingi orai. Poilsį 

paplūdimyje poilsiautojai pakeitė į vandens pramogas Palangos baseine. 
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Savaitgaliais būdavo dienų, kai lankytojų srautą tekdavo kiek pristabdyti, nes vienu metu visiems 

norintiems patekti į baseiną apribojo tuo metu galiojantys saugumo reikalavimai. Buvo tikimasi, kad 

ištikimų lankytojų nesumažės ir pasibaigus vasarai bei ištuštėjus kurortui. Tačiau koronavirusui mūsų šalyje 

vėl įsisiautėjus, teko ne tik atšaukti spalio mėnesį numatytas tradicinėmis turinčias tapti Šeimų plaukimo 

varžybas, bet ir vėl uždaryti baseiną dėl Lietuvoje įvesto karantino režimo. 

 

Iš pateiktų duomenų matyti, kad 2020 m. antrame ir ketvirtame ketvirtyje klientų Palangos 

baseine beveik nebuvo. Tam įtakos turėjo tai, kad Įstaiga tuo laikotarpiu negalėjo teikti paslaugų dėl 

Lietuvoje paskelbto karantino režimo. 

Įstaiga į Palangos baseino veiklas įtraukė įvairių amžiaus grupių asmenis, taip sudarydama sąlygas 

jiems tenkinti savo sportinius ir sveikatinimo poreikius. 

2020 m. Įstaiga daug dėmesio Palangos baseino paslaugų viešinimui: reklaminiai stendai visoje 

Palangoje, reklama internete ir spaudoje. 
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Palangos baseino gautos pajamos prisidėjo prie kokybiškų baseino paslaugų kūrimo bei 

nemokamų renginių įvairovės vietos bendruomenėms ir atvykusiems svečiams. 

2020 m. baseine įvyko apie 1600 užsiėmimų, iš jų apie 700 nemokami, sulaukta virš 80 tūkstančių 

lankytojų apsilankymų, iš baseino veiklos gauta apie 565 tūkstančiai pajamų. 

Palangos miesto senjorai spalio 1 d. buvo kviečiami nemokamai apsilankyti Palangos baseine ir 

sveikatingumo erdvėje, kur vyko nemokamos mankštos vandenyje treniruotės. Taip pat miesto senjorams 

buvo siūloma dalyvauti loterijoje, kurios prizas – nemokamas kūno masažas. 

Palangos baseino sporto salė 

2020 m. birželio 12 dieną, Palangos baseine duris atvėrė moderni 220 kvadratinių metrų Palangos 

baseino sporto salė. 

Palangos baseino sporto salės klientai gali mėgautis ne tik modernia atletinės gimnastikos sale, bet 

ir sienelė aerobikos užsiėmimams bei tempimo pratimams. Sporto salė dirba baseino darbo valandomis, 

kurioje sportuojančiais rūpinasi asmeniniai treneriai. 

Sveikatingumo procedūros 

Nuo 2020 m. Palangos baseino sveikatingumo erdvėje esančiame masažo kabinete atliekamos šios 

sveikatingumo procedūros: nugaros, kojų, pėdų, galvos, kaklo, pečių, limfodrenažinis, karštų akmenų, 

giluminių raumenų, sportinis, viso kūno masažai ir kūno šveitimo, garso, kvėpavimo terapijos. 

Palangos baseino kavinė 

Nuo 2020 m. lapkričio mėnesio Palangos baseine atidaryta kavinė, kurioje galima nusipirkti sulčių 

ir užkandžių. 

Plaukimo paslaugų teikimas 

Palangos baseine rengiamos nemokamos plaukimo pamokos Palangos bei Šventosios antrokams ir 

ketvirtokams bei kūno kultūros pamokos moksleiviams nuo penktos iki dvyliktos klasės.  

Plaukimo pamokos baseine pradinukams suteikia labai daug džiaugsmo bei teigiamų emocijų. 

Vaikai išmoksta nebijoti vandens, o dalis pradinukų – ir savarankiškai plaukti. Mokytojai, atlydintys vaikus 

į pamokas, sako pastebintys akivaizdžius teigiamus pokyčius vaikų elgsenoje. 

Kūno kultūros pamokos baseine vyksta ir vyresniųjų klasių moksleiviams – paaugliai ne tik 

įtvirtina savo plaukimo įgūdžius, bet ir mokosi atsakingai bei saugiai elgtis vandenyje. Tai prie jūros 

gyvenantiems mokiniams yra ypatingai svarbu. 

2020 m. nemokamose plaukimo pamokose Palangos baseine moksleiviai apsilankė apie 6 

tūkstančius kartų. 
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Baseinas atviras ne tik mokiniams – visi lankytojai kviečiami dalyvauti ir nemokamose mankštose 

ar vandens aerobikos užsiėmimuose. 

Plaukimo renginių organizavimas 

Plaukimo meistrai nepasidavė koronavirusui – nors ir pusmečiu vėliau nei planuota, Palangoje 

surengtos tradicinės Vytauto ir Vytauto Katkevičių atminimo taurės „Supermasters“ varžybos bei antrasis 

Eurazijos čempionatas. 

Palangos baseine susirinko 65 dalyviai. Tarp jų buvo ir gerai žinomų veidų – ant garbės pakylos 

kopė ir vienintelis pasaulio veteranų plaukimo čempionas iš Lietuvos Edgaras Štura, ir buvęs olimpietis 

plaukikas, dabar – Lietuvos krepšinio federacijos generalinis sekretorius Mindaugas Špokas. Kartu su 

sveikaisiais lenktyniavo ir neįgalieji sportininkai. 

Šios varžybos turėjo vykti kovo mėnesį, planuota sulaukti daugiau nei 200 dalyvių iš keliolikos 

šalių, tačiau karantinas privertė keisti planus. 

„Supermasters“ varžybose absoliutūs nugalėtojai ir prizininkai paaiškėjo susumavus penkių 

rungčių – 50 m plaukimo laisvuoju stiliumi, nugara, krūtine ir peteliške bei 100 m kompleksiniu būdu – 

rezultatus, suskaičiuotus pagal Tarptautinės plaukimo federacijos „Supermasters“ koeficientų sistemą, 

sulyginančią įvairaus amžiaus plaukikų galimybes. 

Neabejotiną poveikį sukuria žiniasklaidos dėmesys baseino veikloms bei matomumas socialinėse 

medijose ir žiniasklaidoje: 

Šventinis Aqua Zumba vakarėlis Palangos baseine (2020-01-16) 

Palangos baseine vyks pirmosios didelės tarptautinės varžybos (2020-02-04) 

Aqua Fitness treniruotės Palangos baseine (2020-02-10) 

Plaukimo pamokos suaugusiems (2020-03-01) 

Palangos baseinas šventė pirmąjį gimtadienį (2020-03-02) 

Pirmasis Palangos baseino gimtadienis (2020-03-02) 
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https://www.youtube.com/watch?v=_DoRWa4DyaQ
https://www.palangostiltas.lt/palangos+baseine+vyks+pirmosios+dideles+tarptautines+varzybos,7,2,10399.html
https://www.youtube.com/watch?v=VwPEVoKLCHI
https://www.youtube.com/watch?v=IlRb5ocelwg
https://www.ve.lt/naujienos/lietuva/vakaru-lietuva/palangos-baseinas-svente-pirmaji-gimtadieni-1779829/
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=PalangosBaseinas&set=a.538722213419485
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Palangos baseine kovos ir olimpinis vicečempionas (2020-03-05) 

Palangos baseinas duris vėl atvers birželio 12 dieną (2020-06-05) 

Palangos baseine atsidarė 220 kv/m 80 000 eurų sporto klubas (2020-06-12) 

Pagaliau savaitgalis (2020-07-06) 

Kineziterapinė mankšta Palangos baseine (2020-10-02) 

Kūdikių mankšta Palangos baseine (2020-10-07) 

Kūdikių mankšta (2020-10-07) 

Kineziterapinė mankšta (2020-10-07) 

Palangos baseinas rengia šventę „Moliūgėliai 2020“ (2020-10-15) 

Grupinės vaikų plaukimo pamokos (2020-10-20) 

Plaukimo varžybose Palangoje ant garbės pakylos kopė ir olimpietis, ir pasaulio čempionas (2020-10-21) 

„Supermasters“ varžybos ir antrasis Eurazijos čempionatas (2020-10-22) 

Kalanetikos treniruotė su Irina (2020-12-15) 

Grupinės vaikų plaukimo pamokos (2020-12-23) 

Kvėpavimo ir tempimo pratimai su Modestu (2020-12-23) 

Tradicinių amatų studija 

Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T2-130, nuspręsta 

perduoti Įstaigai Palangos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą – tradicinių amatų 

studijos pastatą (esantis S. Dariaus ir S. Girėno g. 27A, Palangoje, kurio bendras plotas – 139,3 kv. m.), 

valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Įstaigos nuostatuose numatytai veiklai vykdyti. 

Nuo 2020 sausio 1 d. viešo konkurso būdu penkių metų laikotarpiui išnuomotas patikėjimo teise 

valdomas tradicinių amatų studijos pastatas. Turto naudojimo paskirtis – Palangos menininkų kūrinių 

parodoms, dailės, keramikos, fotografijos, gintaro, lino edukacijų veikloms vykdyti. 

Nuomos laikotarpiu nuomininko lėšomis buvo atlikti pastato remonto darbai (sutvarkyta elektros 

instaliacija, perdažytos sienos, įdiegta nauja šildymo sistema). 

Kiekvieną dieną nuo 10 iki 19 val. čia galima ne tik pasigrožėti eksponuojamais Lietuvos 

menininkų sukurtais stiklo, medžio, lino, keramikos, gintaro dirbiniais, tapybos darbais, įsigyti patikusį 

suvenyrą, bet ir sudalyvauti įdomiose edukacinėse veiklose. 

Neabejotiną poveikį sukuria žiniasklaidos dėmesys tradicinių amatų studijos veikloms bei 

matomumas socialinėse medijose ir žiniasklaidoje: 

Gintaro edukacija (2020-07-06) 

Gintaro galerija „AmbeR Cat“ (2020-07-16) 

Gintaro apdirbimo galerija AmberCat (2020-11-03) 

Administracinės patalpos 

Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T2-36, nuspręsta 

perduoti Įstaigai Palangos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą – pastato dalies patalpas 

(esančias Vytauto g. 112, Palangoje, kurių bendras plotas – 48,29 kv. m.), valdyti, naudoti ir disponuoti 

https://www.palangostiltas.lt/palangos+baseine+kovos+ir+olimpinis+vicecempionas,7,2,10521.html
https://www.musupalanga.lt/news/2782859/palangos-baseinas-duris-vel-atvers-birzelio-12-diena
https://www.palangostiltas.lt/karsta+palangos+baseine+atsidare+220+kvm+80+000+euru+sporto+klubas+fotogalerija,7,2,10968.html
https://www.facebook.com/watch/?v=1200773006923354
https://www.youtube.com/watch?v=4V3fU1pSLn0
https://www.youtube.com/watch?v=bQ_CgnPNB54
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=PalangosBaseinas&set=a.678439029447802
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=PalangosBaseinas&set=a.678445376113834
https://www.palangostiltas.lt/kviecia+moliugeliu+svente+palangos+baseine,7,2,11436.html
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=PalangosBaseinas&set=a.687391725219199
https://www.sportas.info/kitas-sportas/plaukimo-varzybose-palangoje-ant-garbes-pakylos-kope-ir-olimpietis-ir-pasaulio-cempionas/
https://www.facebook.com/watch/?v=354946029062697
https://www.facebook.com/watch/?v=1116951415405511
https://www.youtube.com/watch?v=PvEUOrpFOEc
https://www.facebook.com/watch/?v=314551786441154
https://www.facebook.com/502495606932719/videos/945332015889400
https://www.youtube.com/watch?v=em2N0Lfre7E
https://www.facebook.com/media/set?vanity=PalangosInvesticijuValdymas&set=a.1013741955808079
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jomis patikėjimo teise Įstaigos nuostatuose numatytai veiklai vykdyti. Patalpų paskirtis – administracinės 

patalpos. 

Administracinėse patalpose įrengtos grindys, nudažytos sienos, įrengtos rozetės, įrengtas tualetas. 

2020 m. pasirašyta sutartis su baldų gamintojais, tačiau dėl finansinių išteklių trūkumo sutarties terminas 

pratęstas iki veiklos atnaujinimo po karantino laikotarpio. 

Sporto bazės pastatas 

Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 12 d. sprendimu Nr. T2-104, nuspręsta 

perduoti Įstaigai Palangos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą – sporto bazės pastatą 

(esantis Gėlių a. 1A, Palangoje, kurio bendras plotas – 1661,39 kv. m.), valdyti, naudoti ir disponuoti juo 

patikėjimo teise Įstaigos nuostatuose numatytai veiklai vykdyti. Pastato paskirtis – trumpalaikio 

apgyvendinimo paslaugų teikimas Palangoje viešintiems sportininkams ir kitiems miesto svečiams. 

2020 m. sporto bazės pastate suremontuota vandens šildymo sistema, perdažytos sienos, įrengtas 

patalpų atskyrimas norintiems izoliuotis asmenims, pakeista lietaus nuvedimo sistema, katilinėje 

sumontuota uždujinimo signalizacija, įdiegta kompiuterizuota darbo vieta registratūroje, įrengtos 

apsauginės žaliuzės registratūroje, praplėstas kompiuterinis tinklas ir interneto ryšio pasiekiamumas visame 

pastate, įdiegti klientų savitarnos sprendimai. 

Šį pastatą perdavus Įstaigai paskutiniu metu menkai prižiūrimas pastatas per trumpą laiką buvo 

paruoštas naujam gyvenimui. 2020 m. gegužę perėmus sporto bazės pastatą mūsų darbuotojai kelias 

savaites jį ruošė sezono pradžiai: buvo šveičiamos patalpos, atliekamas kosmetinis remontas, rūpinamasi 

reikalinga buitine technika, patalyne. Šiame pastate pradėjus teikti trumpalaikio apgyvendinimo paslaugą, 

čia buvo sukurtos 4 papildomos darbo vietos. 

Iš viso pastate yra 24 kambariai. Iš jų septyniolika – dviviečių, vienas trivietis ir šeši apartamentai 

su atskira svetainės ir miegamojo patalpa. Viename iš apartamentų yra atskira virtuvėlė. Visuose 

kambariuose yra šaldytuvai ir televizoriai. 

Apartamentų svečiai buvo priimami nuo paskutiniosios gegužės savaitės. Per pirmąjį mėnesį jau 

ilsėjosi apie 200 sportininkų. Liepos ir rugpjūčio mėnesiams buvo užsakyti beveik visi kambariai. 
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Į vos už keleto šimtų metrų nuo jūros esančius apartamentus poilsiautojus vilioja ir nedidelės 

kainos. Palangos savivaldybės taryba vasaros sezono metu yra nustačiusi 50 eurų dviviečio kambario kainą. 

Trivietis kambarys kainuoja 70, o apartamentai – 90 eurų. Šaltuoju metų laiku šių kambarių kaina yra 20 

eurų mažesnė. 

 

Apartamentų numerių kaina yra be maitinimo – kol kas čia esanti kavinė neveikia, tačiau kadaise 

buvusią populiarią kavinę „Tenisas“ ketinama atgaivinti ateityje. 

Apartamentuose „Tenisas“ ypač laukiami teniso žaidimo mėgėjai, nes čia sportuoti yra idealios 

sąlygos – šalia apartamentų yra Palangos sporto centrui priklausantys teniso kortai, kuriuose už nedidelį 

mokestį gali žaisti visi poilsiautojai ir palangiškiai. 
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Neabejotiną poveikį sukuria žiniasklaidos dėmesys sporto bazės pastato veikloms bei matomumas 

socialinėse medijose ir žiniasklaidoje: 

Apartamentų kambariai (2020-05-25) 

Apartamentai „Tenisas“ (2020-08-24) 

Pastatas-parodų paviljonas 

Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 11 d. sprendimu Nr. T2-126 nuspręsta 

perduoti Įstaigai patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti pastatą-parodų paviljoną, esantį S. 

Daukanto g. 24, Palangoje. Pastato paskirtis – menininkų kūrinių parodų, fotografijos, edukacijų, 

seminarų, švenčių ir kultūros renginių, kūrybinių dirbtuvių, bendradarbystės ir viešojo maitinimo veiklai 

vykdyti. 

Siekiant įveiklinti pastatą-parodų paviljoną „Kupeta“, vadovaujantis Palangos miesto savivaldybės 

tarybos patvirtintomis tvarkomis ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, buvo suorganizuoti 6 turto nuomos 

konkursai. Pastatas-parodų paviljonas „Kupeta“ išnuomotas vieneriems metams su galimybe pratęsti 

nuomos sutartį dar vieneriems metams. 

Pastatas-parodų paviljonas kvietė Palangos atostogautojus į koncertus, „stand-up“ pasirodymus ir 

kt. renginius. Taip pat tai tapo puiki vieta, kai turi galimybę palikti įkyrėjusias ofiso patalpas mieste ir 

nuotoliniu būdu dirbti didžiausiame Lietuvos kurorte – Palangoje, nes ši vieta pasiūlė galimybę darbą 

derinti su poilsiu. Parodų paviljone buvo eksponuojami naujausi ir senesni menininko Algio Kriščiūno 

paveikslai, kuriuos buvo galima pamatyti kasdien nuo ryto iki nakties. 

Norėdami palaikyti lietuvišką mados industriją, „Fashion Bazaar“ mados renginio organizatoriai 

vasaros savaitgalį surengė tikrą vasaros madų fiestą! 2020 m. liepos 18-19 dienomis Palangos parodų 

paviljone įvyko didžiausias vasaros mados fiesta Palangoje. Susirinko mylimiausi Lietuvos dizaineriai, kurie 

sukūrė jaukią, bohemišką atmosferą, kurioje buvo malonu ne tik įsigyti naujų gaminių, bet ir prisėsti, 

pailsėti ir skaniai papietauti. 

Neabejotiną poveikį sukuria žiniasklaidos dėmesys pastato-parodų paviljono veikloms bei 

matomumas socialinėse medijose ir žiniasklaidoje: 

ĮJUNK POVEIKĮ! |Socialinio verslo sprintas Klaipėdos apskrityje (2020-08-22) 

Kūrybiniame maratone pristatė idėjas, skirtas paskatinti moteris dirbti technologijų srityje (2020-09-04) 

  

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ApartamentaiTenisas&set=a.127787465588868
https://www.youtube.com/watch?v=PZ0ey8W7rus
https://www.youtube.com/watch?v=ZljwlZGnLRM
https://www.delfi.lt/m360/naujausi-straipsniai/kurybiniame-maratone-pristate-idejas-skirtas-paskatinti-moteris-dirbti-technologiju-srityje.d?id=85156549
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VI. RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS 

Tyrimų duomenimis įrodyta, kad kultūra, jos prieinamumas ir vartojimas susijęs su asmens 

sveikata, ilgaamžiškumu ir gerove, asmeniniu tobulėjimu, bendruomeniškumo skatinimu ir įgalinimu. 

Patiriamos kultūros vertė padeda formuoti atviras asmenybes, gebančias geriau suprasti save, 

labiau empatiškas ir pagarbias kitiems žmonėms bei kultūroms. Įstaigos organizuojami renginiai auklėja ir 

ugdo visuomenės poreikį kokybiškam menui, formuodamas skirtingų charakteristikų gerbėjų 

bendruomenę, sudarytą ne tik iš vietos gyventojų, bet ir atvykusiųjų. 

Per 2020 metus Įstaiga į savo organizuojamus renginius įtraukė vaikus, taip sudarydama sąlygas 

jiems tenkinti savo sportinius ir meninius poreikius. 

Vaikų vasaros užimtumo stovykla „Aqua vasara“ 

Vasaros atostogų metu, kai tėveliai dirba ar yra atvykę į pajūrį poilsiauti, mažieji vaikai dienomis 

dažniausiai nuobodžiauja: kiurkso prie televizoriaus arba sėdi įsikniaubę į kompiuterį bei telefoną. 

Todėl Įstaiga 2020 m. vasarą tokiems nerandantiems kuo užsiimti 7-11 metų vaikams pasiūlė 

smagią pramogą – vaikų vasaros užimtumo stovyklą „Aqua vasara“. 

Žodis „aqua“ lotynų kalba reiškia vanduo, todėl visiškai suprantama, kodėl pagrindinis šios 

stovyklos užsiėmimas yra plaukimo įgūdžių tobulinimas, o daugeliui – ir mokymasis plaukti Palangos 

baseine, kuriame pramogaujant visiškai nesvarbu, koks oras yra lauke: kepina saulė, merkia lietus ar košia 

žvarbokas vėjas. 

Dienos stovyklos be nakvynės Palangos baseine prasidėjo 2020 m. birželio 29 dieną ir tęsėsi iki 

pat vasaros pabaigos. Vaikai čia aktyviai leido laisvalaikį kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio. 

Užsiėmimai prasidėdavo 10 ir baigdavosi 16 valandą. 

Pasibaigus karantinui Įstaigai dar buvo neaišku, ar stovykla sudomins tėvelius ir vaikus, todėl 

2020 m. vasarą kol kas buvo organizuojama tik viena grupė, kurioje kiekvienoje pamainoje pramogavo po 

10 vaikų. 

Iš pradžių buvo planuojamos 5 pamainos, kurios turėjo baigtis 2020 m. rugpjūčio pradžioje. 

Tačiau pamačius koks yra didelis susidomėjimas tokia stovykla, ją nuspręsta pratęsti dar trimis 

papildomomis pamainomis. 

Pasikeisdami po vieną savaitę dienos stovykloje laisvalaikį leido 7-9 ir 9-11 metų amžiaus vaikų 

pamainos. 

Dienos stovyklautojai kasdien rinkdavosi Palangos baseino pastate esančiose patalpose, kuriose 

vyko nemažai įvairių užsiėmimų. 

Kadangi stovykla vadinasi „Aqua vasara“, užsiėmimai kasdien baseine prasidėdavo po valandą 

trunkančiomis plaukimo pamokomis. Joms vadovavo profesionalus plaukimo treneris Darius Stanelis. 

Paskutiniąją stovyklos dieną – penktadienį vaikai demonstruodavo ko išmoko: baseine vykdavo 

įvairios estafetės ir žaidimai, kurių metu reikėdavo atlikti įvairias užduotis vandenyje. 
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Pirmąją stovyklos dieną vaikų laukdavo pažintinė ekskursija po baseino pastatą. Jiems buvo 

pristatomos visos baseine teikiamos paslaugos, paaiškinama, kaip veikia baseinas, kaip jis papildomas 

vandeniu, kaip vanduo yra valomas. 

Be to, prieš prasidedant užsiėmimams vandenyje, stovyklautojai būdavo supažindinami su saugiu 

elgesiu ne tik baseine, bet ir žaidžiant kieme. Jie buvo išmokomi suteikti pirmąją medicininę pagalbą 

atsitikus nelaimei vandenyje ir ištikus įvairioms traumoms. Pavyzdžiui, susižeidus pirštą. 

Be kasdienio plaukimo stovykloje vaikų laukė daug įvairiausių kitų pramogų. 

Vienoje miesto šokių studijoje vykdavo aerobikos treniruotė, kuriai vadovauja šokių ir 

gimnastikos trenerė Irina Šlimienė. 

Kitą dieną Palangos „Vėtrungės“ šokių kolektyvo vadovė Birutė Gikarienė vaikus supažindindavo 

su įvairiais šokių stiliais ir išmokydavo pagrindinių šokio žingsnių. 

Vaikų laukdavo išvyka į Palangos pasakų parką, kuriame jie susipažindavo su jame esančiomis 

pasakų personažų skulptūromis, pasiklausydavo žinomos atlikėjos Ingos Valinskienės sekamų lietuvių 

liaudies pasakų ir parke išmėgindavo įvairias judrias estafetes. 

Kartu su pedagoge Viktorija Butkiene stovyklautojai išmoko iš molio nusilipdyti dekoratyvinę 

lėkštutę, kurią, kaip atminimą apie „Aqua vasarą“ jie parsivežė į namus. 

Viena diena buvo skirta tapybos ant puodelių pamokai. Pedagogė Rasa Statkuvienė vaikus išmokė 

kaip specialiais porceliano dažais patiems gražiai išmarginti ir papuošti baltus arbatos puodelius. 

Stovyklautojams padovanoti pačių papuošti puodeliai namuose jiems dar ilgai primins apie vasaros 

pramogas Palangoje. 

Palanga neatsiejama nuo gintaro, todėl stovyklos metu vaikų laukė pažintis su Lietuvos auksu. 

Viena diena buvo skirta išvykai į Gintaro muziejų, į kurį retokai užsuka ne tik Palangos svečiai, 

bet ir patys palangiškiai. Čia stovyklautojai buvo supažindinami su gintaro atsiradimo istorija, muziejuje 

saugomais unikaliais gintaro eksponatais. 

Kitą dieną vyko praktiniai užsiėmimai gintaro galerijoje „Amber cat“ („Gintarinis katinas“), kur 

jie ne tik sužinojo kaip atskirti tikrą gintarą nuo padirbtojo, kaip apdirbimas gintaras, bet ir patys pamėgino 

tai padaryti: patariami gintaro apdirbimo meistro nusišlifavo gintaro gabalėlius ir juos perdūrę susivėrė 

apyrankę, kurią galėjo pasiimti dovanų. 

Sužinoję kada ir kodėl Baltijos jūra į krantą meta gintarą, vėliau, esant palankiam orui, 

stovyklautojai paplūdimyje patys pamėgino rasti jūros išmesto gintaro ir smulkius jo gabalėlius atskirti nuo 

pajūryje randamų spalvingų mažų akmenukų. 

Kartu su plaukimo pamokomis kasdien vyko po 3-4 įvairūs edukaciniai užsiėmimai, kuriems 

vadovavo keletas pedagogų ir trenerių. 

Stovyklautojai pietavo kurorto bibliotekos patalpose esančioje kavinėje „Mūza“. Paskutiniąją 

stovyklos dieną penktadieniais jų laukė sotūs pietūs picerijoje „Joda pica“. 

Į stovyklą, kurios viena pamaina kainavo 110,5 eurų, 7-11 metų vaikai buvo priimami iš visos 

Lietuvos. Tėvelių ir vaikų susidomėjimas vasaros stovykla didžiulis – buvo užimtos visos vietos. 
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Apie 40 proc. stovyklos vaikų yra iš įvairių šalies miestų. Į Palangą jie atvyko su čia 

poilsiaujančiais tėveliais. 

Pirmojoje pamainoje stovyklavusioms dviem sesutėms dvynukėms čia taip patiko, kad jas tėveliai 

užrašė į dar vieną pamainą rugpjūčio mėnesiui. 

Įsitikinus, kaip tokios stovyklos yra reikalingos vaikams, mes planuojame jas Palangos baseine 

organizuoti ir moksleivių atostogų metu rudenį, žiemą ir pavasarį. 

O ateinančią vasarą jos ne tik prasidės nuo pat birželio pradžios, bet ir stengsimės vienu metu 

organizuoti kelias stovyklautojų grupes. 

Neabejotiną kultūrinį poveikį sukuria žiniasklaidos dėmesys įstaigos veikloms bei matomumas 

socialinėse medijose ir žiniasklaidoje: 

Vaikų stovykla „Aqua vasara“ 2020 (2020-07-01) 

Vaikų stovykla „Aqua vasara“ (2020-07-13) 

  

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=PalangosBaseinas&set=a.612609026030803
https://www.youtube.com/watch?v=sv3RzOd7TLo
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VII. RACIONALUS ĮSTAIGOS VALDYMUI IR ADMINISTRAVIMUI SKIRTŲ LĖŠŲ 

NAUDOJIMAS 

Įstaiga teikia mokamas paslaugas, gautas lėšas naudoja veiklos funkcijoms vykdyti. Atskiri 

kultūriniai projektai dalinai finansuojami iš Palangos miesto savivaldybės, Lietuvos kultūros tarybos ir kitų 

programų lėšų. 

Įstaigos direktorius, turėdamas įstatymais nustatytus įgaliojimus ir disponuodamas finansiniais 

ištekliais, turi teisę naudoti Įstaigos lėšas vadovaujamai įstaigai išlaikyti ir sąmatose numatytoms 

priemonėms įgyvendinti. Apskaitai tvarkyti yra naudojamas kompiuterinė programinė įranga, kuria galima 

tvarkyti Įstaigos apskaitą vadovaujantis teisės aktų ir Apskaitos vadovo reikalavimais. Apskaitos įrašai 

susisteminami apskaitos registruose. Apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis 

Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir kitais teisės aktais. 

2020 m. gavome papildomų pajamų už vykdomą veiklą patikėjimo teise valdomose objektuose. 

Tai leido atnaujinti sporto bazės pastatą ir kokybiškai prižiūrėti visus valdomus objektus. 

2020 m. Įstaigos finansiniai ištekliai buvo valdomi planingai ir taupiai. Nuolat buvo vykdomi 

viešieji pirkimai, atlikta turto inventorizacija. 

Personalo valdymas 

Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 11 d. sprendimu Nr. T2-126 „Dėl viešosios 

įstaigos „Palangos investicijų valdymas“ pertvarkymo į biudžetinę įstaigą „Palangos investicijų 

valdymas“ ir turto perdavimo“, Įstaiga pertvarkyta iš viešosios į biudžetinę įstaigą ir jai nustatytas 

didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 54 etatai. 

2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis, įstaigoje dirbo 45 darbuotojai: direktorius, 2 direktoriaus 

pavaduotojai, auditorius kontrolierius, 4 vadybininkai, 2 buhalteriai, 10 administratorių, 8 gelbėtojai, 13 

valytojų, 2 rūbininkai, energetikas, ūkvedys. 

2020 m. karantino laikotarpiais Įstaiga ieškojo papildomų veiklų, kuriomis galėtų padėti 

Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui, Palangos asmens sveikatos priežiūros centrui, Palangos 

senajai gimnazijai, S.  Kulikauskienės  įmonės  bendrosios  praktikos gydytojo centrui, Palangos miesto 

savivaldybei ir jai pavaldžioms įstaigoms vykdyti pavestas funkcijas: izoliuotų žmonių apgyvendinimas, 

gydytojų ir laboratorinių tyrimų vežiojimas, užsikrėtusių asmenų apklausa telefonu, pagalba organizuojant 

asmenų skiepijimą, patalpų remontas ir kt. 

Dokumentų valdymas 

Įstaigoje už dokumentų rengimą ir tvarkymą bei personalo valdymą atsakingas Įstaigos 

direktorius, direktoriaus pavaduotojai, auditorius kontrolierius, buhalteris ir raštinės administratorius. 

Įstaigos 2020 m. dokumentacijos plane buvo rengiami 24 dokumentų registrai su jų 

identifikavimo žymomis. 2020 metais Įstaigoje iš viso į apskaitą įrašyti 2898 dokumentai. 
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Materialinės bazės atnaujinimas ir papildymas 

Įstaiga gautas pajamas nuolat investuoja į valdomų objektų išlaikymą ir modernizavimą. 

2020 m. pagrindinės investicijos į valdomų objektų modernizavimą ir klientų pritraukimą: 

Eil. Nr. Prekė/Paslauga Kaina (Eur) 

Palangos baseinas 

1. Patalpų ir įrenginių remontas bei modernizavimas 7348 

2. Darbuotojų apsauga nuo koronaviruso užsikrėtimo  1916 

3. Plaukimo reikmenų įsigijimas 826 

4. Klientų aptarnavimui skirtų baldų įsigijimas 791 

5. Klientams skirtų silikoninių apyrankių įsigijimas 695 

6. Vėliavų stiebų įrengimas 541 

7. Papildomų vandens skaitiklių įrengimas 437 

8. Papildomų dviračių stovų įrengimas 350 

9. Greitosios pagalbos neštuvai 266 

Sporto bazės pastatas 

10. Kambarių patalynė ir rankšluosčiai 3573 

11. Patalpų ir įrenginių remontas bei modernizavimas 3158 

12. Lietaus nuvedimo sistema 2739 

13. Klientų aptarnavimo sistema 2378 

14. Kambariams skirti baldai 1708 

15. Registratūros apsauginės žaliuzės 856 

16. Kompiuterinio tinklo ir interneto plėtra 534 

17. Kambarių kodinės dėžutės raktams 527 

18. Kambariams skirti indai 489 

19. Katilinės dujų nuotėkio signalizacija 206 

Administracinės patalpos 

20. Patalpų remontas 1369 

Paslaugų kokybės gerinimas ir klientų pritraukimas 

21. Įstaigos teikiamų paslaugų viešinimas 5619 

22. Kompiuterinė įranga 737 

23. Darbuotojų mokymas 495 

Viso: 37558 

Biudžeto suvestinė 

Įstaigos veikla finansuojama iš gaunamų pajamų, kurios yra pervedamos į savivaldybės biudžetą. 

Įstaiga teikia mokamas paslaugas, gautas lėšas naudoja veiklos funkcijoms vykdyti. 2020 metais Įstaigos 

finansiniai ištekliai buvo valdomi planingai ir taupiai. 

Pavadinimas Patvirtinti ataskaitinio 
laikotarpio asignavimai 

Gauti asignavimai Panaudoti asignavimai 

Pajamos už teikiamas 
paslaugas (4.2.1.3.1.) 

377543 371782,18 371782,18 
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Faktiškos įmokos už paslaugas į savivaldybės biudžetą – 371782,18 Eur. Gauta iš savivaldybės 

biudžeto per ataskaitinį laikotarpį – 371782,18 Eur, iš jų: darbo užmokesčiui – 222759,18 Eur, kasinės 

išlaidos – 222759,18 Eur; socialinio draudimo įmokoms – 3182,84 Eur, kasinės išlaidos – 3182,84 Eur; 

mitybos išlaidos – 927 Eur, kasinės išlaidos – 927 Eur; ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos – 

650 Eur, kasinės išlaidos – 650 Eur; transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos – 200 

Eur, kasinės išlaidos – 200 Eur; komandiruočių išlaidos – 20 Eur, kasinės išlaidos – 20 Eur; materialiojo ir 

nematerialiojo turto nuomos išlaidos – 50 Eur, kasinės išlaidos – 50 Eur; materialiojo turto paprastojo 

remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 900 Eur, kasinės išlaidos – 900 Eur; kvalifikacijos kėlimo 

išlaidos – 200 Eur, kasinės išlaidos – 200 Eur; komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 80800 Eur, 

kasinės išlaidos – 80800 Eur; Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 1363 Eur, 

kasinės išlaidos – 1363 Eur; reprezentacinės išlaidos – 542 Eur, kasinės išlaidos – 542 Eur; kitų prekių ir 

paslaugų įsigijimo išlaidos – 62203 Eur, kasinės išlaidos – 62203 Eur; darbdavių socialinė parama pinigais 

– 1168 Eur, kasinės išlaidos – 1168 Eur. 

Išvados 

2020 m. Įstaiga savo veiklą vykdė pagal patvirtintą metinį veiklos planą, įgyvendino visus 

numatytus tikslus ir metines užduotis, kurių neapribojo Lietuvoje įvestas karantino laikotarpis. 

Įstaiga organizavo originalius renginius, kuriais buvo siekiama sudominti Palangos bendruomenę, 

skatinti ją įsijungti į vykdomas veiklas, turiningiau praleisti laisvalaikį, įgyti naujų patirčių ir žinių. 

Siekdami kokybiškesnių ir įvairesnių paslaugų, Įstaigos darbuotojai vykdė projektinę veiklą, kuri 

leidžia užtikrinti geresnį vykdomų veiklų finansavimą ir organizavimą. Kūrybingi Įstaigos darbuotojai 

nuolat ieškojo naujų galimybių kultūrinei veiklai tobulinti. Įgyvendinant įvairius renginius, buvo siekiama 

į renginių organizavimo procesus įtraukti kuo daugiau įvairių amžiaus grupių vietos gyventojų. 

Įstaiga materialinius ir finansinius išteklius naudojo racionaliai, daug dėmesio skirdama naujų 

veiklų atsiradimui, darbuotojų kvalifikacijos kėlimui ir įgytų kompetencijų pritaikymui praktinėje veikloje. 

Įstaiga savo veikla siekia ir sieks būti modernia, vietos tradicijas puoselėjančia ir naujas kuriančia, 

profesionalaus meno sklaidą, vaikų, jaunimo, senjorų užimtumą, sveikatinimą, laisvalaikį ir pramogas 

organizuojančia, bendruomenės kultūrinius ir sportinius poreikius tenkinančia įstaiga. 

Įstaigos informacija 

BĮ „Palangos investicijų valdymas“ 

Vytauto g. 112, 00153 Palanga 

Tel. (8 460) 49197 

El. p. info@palangos-renginiai.lt 

www.palangos-renginiai.lt 

 

Direktorius Egidijus Palevičius 

 


