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Gyvenamąją vietą Palangoje deklaravusių gyventojų 
skaičius, 2018-2021 m.



Nekilnojamas turtas Palangoje

• Nekilnojamas turtas Palangoje išlieka tarp paklausiausių visoje Lietuvoje. 
Palangoje itin sparčiai vystomi nauji nekilnojamo turto projektai, išduodama 
labai daug statybos leidimų. 

• Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2011 – 2020 metais 

Palangos miesto savivaldybėje buvo leista statyti 3867 gyvenamuosius 

pastatus. 

• Pagal šį rodiklį tenkanti tūkstančiui gyventojų (247) Palangos miesto 
savivaldybė yra absoliuti lyderė ir net 5 kartus lenkia šalies vidurkį ir 
Klaipėdos apskritį.



Išduota statybą leidžiančių dokumentų (vnt.)



Išduoti specialieji architektūros reikalavimai pastato 
statybai (vnt.)
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Investicijos į Palangos infrastruktūrą

(+ daugiau nei 13 mln. Eur KPPP

lėšos gatvių infrastruktūrai)
(Aplinkkkelio įrengimas apie 36 mln. Eur ir autobusų stoties pastatymas

apie 6 mln. Eur)

13 170 tūkst. Eur

Investicijos į kultūros

objektus
(Kurhauzo mūrinė ir medinė dalys, Birutės parkas, vila 

Anapilis, Koncertų salė – investicijos apie 15 mln. Eur)

virš 4 mln. Eur

Investicijos į sporto

infrastruktūrą
(Sporto arena, Palangos baseinas ir miesto stadionas –

investicijos apie 14 mln. Eur)

virš 6,5 ml. Eur

Investicijos į švietimo

infrastruktūrą
(neskaitant investicijų į ikimokyklinių ir mokyklinių 

įstaigų renovaciją)

virš 4 mln. Eur



Investicijos į gatvių 

infrastruktūrą 
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Investicijos į švietimo 

infrastruktūrą



Pagrindiniai
projektai Palangoje



"MARRIOT" VIEŠBUČIO SU 
SPA CENTRU STATYBA

• 2016 m. pasirašyta trišalė bendradarbiavimo sutartis
tarp Palangos miesto savivaldybės, kompanijos Vastint
ir komplekso operatoriaus dėl Viešbučio Mariott su SPA 
kompleksu statybų Palangoje. 

• Planuojamos investicijos apie 40 mln. EUR, 

• Viešbučio atidarymas numatytas 2023 m. Šis viešbutis
procedūroms ir baseinams naudos jūros vandenį.



ŠVENTOSIOS UOSTO 
REKONSTRUKCIJA

• 2019 m. spalio 30 d. pasirašyta priemonės „Žvejybos
uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir
priedangos. Investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų
patalpų infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir
priedangų gerinimą“ paramos sutartis su Nacionaline
mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

• Žvejybos infrastruktūros plėtros projekto darbų vertė –
3,77 mln. eurų, iš jų 1,7 mln. eurų – iš ES žuvininkystės
fondo. 

• 2021 m. kovo mėn. pasirašyta rangos darbų sutartis.



JAUNIMO UŽIMTUMO IR 
SAVANORYSTĖS CENTRO 

PASTATO REKONSTRUKCIJA

• Vytauto g. 110 bus rekonstruotas pastatas bei pritaikyta
aplinka jaunimo poreikiams: įrengtos aktyvaus poilsio
zonos, darbo vietos jaunimo NVO, patalpos konferencijoms, 
seminarams rengti. 

• Jaunimo užimtumo ir savanorystės centre bus 
organizuojamas užimtumas, savanorystė, bus vykdoma
projektinė veikla, įtraukiant ir kitas bendruomenės grupes. 

• Parengtas projektas. Jis šiuo metu vertinamas ekspertų ir
koreguojamas pagal jų pastabas. Projekto preliminari
sąmata – 1 mln. 122 tūkst. eurų. 



BUVUSIOS „SMILČIŲ“ 
PRADINĖS MOKYKLOS 

PASTATO MODERNIZAVIMAS

• Parengtas techninis projektas, gautas statybą leidžiantis
dokumentas. Artimiausiu metu bus perkami rangos
darbai. 

• Modernizuojant pastatą, bus atnaujintos išorinės
sienos, durys, langai, stogas, vidaus inžinerinės
sistemos. 

• Pastatas bus pritaikytas Palangos miesto moksleivių ir
suaugusiųjų neformaliajam ugdymui ir švietimo
pagalbos paslaugoms teikti, visuomeninių organizacijų
veiklai vykdyti. 



MUZIKOS IR MENO NAMŲ 
PASTATO NAUJA STATYBA

• Greta Palangos koncertų salės bus pastatyti Muzikos ir
meno namai (Vytauto g. 43, Palanga). Parengtas techninis
projektas. 

• Čia bus perkelti Kultūros ir jaunimo centro kolektyvų
repeticijos ir pasirodymai, taip pat kultūrinę veiklą vykdys
VšĮ "Palangos orkestras". Taip bus sudarytos sąlygos
bendruomenės meninei saviraiškai. Be to, bus 
organizuojami meno renginiai bendradarbiaujant su kitais
regiono kolektyvais, į renginius bus kviečiami socialinės
atskirties grupių atstovai, siekiant jų integracijos į 
visuomenę per kultūrinę veiklą. 



PALANGOS ORO UOSTO 
PAKILIMO TAKO 

REKONSTRUKCIJA

• Rugsėjo 6 d.  pradėta Palangos oro uosto kilimo ir tūpimo 
tako rekonstrukcija, bus atnaujinta žiburių sistema, 
paviršinės nuotekų sistemos. Taip pat jau atnaujintas 
riedėjimo takas bei kitos perono dalys.

• Europos Komisija (EK) planuoja skirti 10,25 mln. eurų 
investicinę pagalbą oro uosto infrastruktūrai 
modernizuoti. Visus numatytus darbus pirkimą laimėjusi 
įmonė įsipareigojo atlikti už 13,6 mln. eurų (be PVM) iki 
lapkričio mėn. 



Dėkojame ir laukiame
Palangoje!


