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TAVO Palanga – TAU, TAVO kiemui ir TAVO ateičiai 

 

Pagrindinis mano tikslas, kad TAVO Palangoje atsirastų kuo daugiau poilsio, 

reabilitacijos ir gydymo įstaigų, kurios veiktų ištisus metus, o tokioms, kurios jau veikia, būtų 

sudarytos visos galimybės plėstis. Jei dabar Palangoje yra apie 2 tūkstančiai gydymo vietų ir šiuo 

rodikliu atsiliekame nuo Druskininkų, tai mano ir mano komandos - Palangos liberalų - tikslas 

yra per artimiausius ketverius metus padvigubinti šį skaičių. To sieksiu 

į buvusį gydyklų kompleksą Vytauto g. 170 pritraukdamas investuotojus, kurie įkurtų ten 

sanatorijų, reabilitacijos bei pramogų centrą; 

sudarydamas sąlygas naudotis mineralinio bei geoterminio vandens klodais, esančiais po 

Palanga, kuriant naujas maudyklas, baseinus, SPA bei kitas poilsio įstaigas; 

padėdamas investuotojams realizuoti tuos užleistus projektus (buvęs “Jūratės” baseinas ir 

kt.), kuriuose gali atsirasti vešbučiai, sanatorijos ir kitos visus metus veikiančios įstaigos. 

Ypatingą dėmesį skirsiu Šventajai, kurioje galima gerokai laisvesnė plėtra. Pirmiausia išjudinsiu 

iš sąstingio Šventosios uosto reikalus, pirmiausia sieksiu, kad Palangos savivaldybė perimtų 

pilną atsakomybę už šią teritoriją, vėliau ieškosiu reikalingų investicijų. 

 

 Tik tokiu būdu Palangoje galima sukurti daug naujų nuolatinio (ne sezoninio) darbų 

vietų, kas leis TAU gauti darbo Palangoje, pritrauks į Palangą poilsiautojus rudenį, vasarą ir 

pavasarį, padidins įplaukas į savivaldybės biudžetą ir leis pagerinti pagrindinių savivaldybės 

teikiamų paslaugų (švietimo, sveikatos ir socialinės apsaugos, komunalinių) kokybę. 

 

 Komunalinėje srityje pirmiausia užtikrinsiu, kad po 2016 m. savivaldybė būtų pasiruošusi 

gyventojams tiekti centralizuotą šilumą, kad ši veikla būtų ir efektyvi, ir taupi. Sieksiu taip 

pertvarkyti savivaldybės įmonių veiklą, kad TAVO mokėjimų už jų paslaugas tarifai būtų 

sumažinti, o paslaugų kokybė pagerinta. 

 

 Savivaldybės veiklą pertvarkysiu taip, kad TU nebūtum vaikomas, o TAVO klausimas 

vilkinamas. Savivaldybės tarnautojai privalės elgtis su TAVIMI kaip su savo darbdaviu. 

Neleisiu, kad savivaldybėje ar jai pavaldžiose įstaigose bei įmonėse būtų kuriamos darbo vietos 

saviems. Užtikrinsiu visapusišką savivaldybės darbo skaidrumą. 


