PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
8-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
36-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2018 m. sausio 25 d. Nr. T3-1
Palanga
Posėdis įvyko 2018 m. sausio 25 d.
Posėdžio pradžia 9 val., pabaiga 9 val. 55 min.
Posėdžio pirmininkas – Šarūnas Vaitkus, Meras.
Posėdžio sekretorė – Diana Kniukštienė, Palangos miesto savivaldybės
administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė.
Posėdyje dalyvavo 16 Tarybos narių: Arvydas Dočkus, Donatas Elijošius, Irena
Galdikienė, Edmundas Krasauskas, Sondra Kulikauskienė, Elena Kuznecova (dalyvavo iki 9 val.
50 min.), Rimantas Antanas Mikalkėnas, Ilona Pociuvienė, Antanas Sebeckas, Eugenijus Simutis
(dalyvavo nuo 9 val. 5 min.), Mindaugas Skritulskas, Vaidas Šimaitis, Bronius Vaitkus (dalyvavo
iki 9 val. 45 min.), Šarūnas Vaitkus, Dainius Želvys, Eimutis Židanavičius.
Posėdyje dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavo Tarybos nariai: Vaidotas Bacevičius,
Danas Paluckas, Saulius Simė, Gediminas Valinevičius ir Julius Tomas Žulkus.
Posėdyje dalyvavo kviestieji ir kiti asmenys (sąrašas pridedamas).
Meras paskelbė 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 36-ojo posėdžio
pradžią.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Meras pagarsino, jog į 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 36-ojo
posėdžio darbotvarkę įtraukta 15 klausimų.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar Tarybos nariai turi pasiūlymų dėl posėdžio
darbotvarkės.
Kadangi pasiūlymų nebuvo, Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl
darbotvarkės tvirtinimo.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
Darbotvarkė patvirtinta.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, asmeniškai suinteresuotų šios
darbotvarkės klausimų svarstymu.
Elena Kuznecova, Rimantas Antanas Mikalkėnas ir Dainius Želvys pagarsino, kad
nusišalins nuo 14 darbotvarkės klausimo (Dėl Savivaldybės turto investavimo ir UAB „Palangos
vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo) svarstymo ir balsavimo. Dainius Želvys nusišalino, kadangi
klausimas susijęs su jo darboviete, Rimantas Antanas Mikalkėnas – jo žmona turi šios bendrovės
akcijų, Elena Kuznecova – turi 0,0038 UAB „Palangos vandenys“ akcijų.
Meras siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Elenos Kuznecovos, Rimanto Antano
Mikalkėno, Dainiaus Želvio, kurie nedalyvaus 14 darbotvarkės klausimo svarstyme, nusišalinimo
priėmimo.
Elena Kuznecova, Rimantas Antanas Mikalkėnas ir Dainius Želvys išėjo iš posėdžių
salės (nuo 9 val. 2 min. iki 9 val. 3 min.).
Užsiregistravo 12 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 12 (vienbalsiai).
Tarybos narių nusišalinimas priimtas.
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Posėdžio pirmininkas priminė dėl Tarybos posėdžio darbo eigos: pagal Tarybos
veiklos reglamentą kas 1,5 val. daroma 30 min. pertrauka, o po 3 darbo valandų – 1,5 val. pietų
pertrauka.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, norinčių pasisakyti prieš pradedant
svarstyti darbotvarkės klausimus.
Elena Kuznecova priminė, kad praėjo metai nuo Kunigiškių seniūnaitijos seniūnaičių
rinkimų. Ji minėjo, kad Vyriausybės atstovė pateikė Savivaldybės administracijai išvadą, kurioje
pažymima, kad Savivaldybės Administracijos direktoriaus 2010 m. įsakymas, kuriuo buvo
organizuojami seniūnaičių rinkimai, pažeidė Vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 9
punkto, Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punkto nuostatas. Vyriausybės atstovė
reikalavo, kad šis įsakymas būtų pripažintas negaliojančiu ir prašė Tarybos sprendimu patvirtinti
naują aprašą. Tarybos narė klausė, kodėl nėra organizuojami nauji seniūnaičių rinkimai.
Administracijos direktorė atsakė, kad nauji seniūnaičių rinkimai neorganizuojami
todėl, kad iki šiol vyksta teisiniai procesai.
Elena Kuznecova apgailestavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas nebeturi teisės
teikti pasiūlymus dėl Strateginio veiklos plano, nes Strateginė plėtros taryba jau būna apsvarsčiusi
ir pateikusi visus pasiūlymus. Tarybos narė pastebėjo, jog priemonei „Kurorto reklamos ir viešųjų
ryšių priemonių įgyvendinimas“ skiriama 106.7 tūkst. Eur. Elena Kuznecova pažymėjo, jog
Ekonominės plėtros skyriuje nuo birželio pradžios yra įsteigti du nauji etatai (rinkodaros bei
visuomenės informavimo specialisto), kurių pareigybėse nustatyti identiški reikalavimai. Pareiškėja
priminė, kad su viešaisiais ryšiais dirba ir Mero patarėja Jurgita Vanagė. Ji klausė, ar reikia tiek
visuomenės informavimo specialistų etatų, ar etatų išlaikymas neatsieis per brangiai Savivaldybės
biudžetui ir ar galima susipažinti su šių darbuotojų atliktais darbais. Tarybos narės nuomone,
aukščiau minima priemonė reikalinga tam, kad būtų panaudojami Savivaldybės biudžeto resursai
rinkiminiams vajams.
Akvilė Kilijonienė kalbėjo, jog miesto rinkodara nebuvo vykdoma jau daug metų.
Ekonominės plėtros skyriaus veikla apima daug sričių, ne tik viešinimą, bet ir rinkodarą, kuri yra
prekės ar paslaugos idėja, jos išvystymas, kainos nustatymas, paskirstymas ir pardavimo skatinimo
veiksmų sumanymas ir vykdymas. Siekiant viešinti paslaugas kompleksiškai bei formuoti Palangos
įvaizdį ir buvo įsteigti minimi etatai.
Elena Kuznecova klausė, koks yra priemonės pirkimo tikslas.
Akvilė Kilijonienė atsakė, jog tam, kad būtų galima kurti strategiją savo jėgomis, yra
reikalinga eksperto išvada.
Meras paantrino, kad Palangos kurortas turi turėti rinkodaros priemones. Palangos
viešinimas yra svarbus. Tai Palangos miesto vizitinė kortelė.
Elena Kuznecova pabrėžė, jog ji neprieštarauja Palangos kurorto rinkodaros
vystymui. Ją domina, ar Palangos viešinimui reikalingos dvi pareigybės.
Eugenijus Simutis atsiprašė, kad pavėlavo į Tarybos posėdį ir pažymėjo, jog nusišalins
nuo 1 darbotvarkės klausimo (Dėl pritarimo Palangos miesto rinkliavų centro vadovo 2017 metų
veiklos ataskaitai) svarstymo ir balsavimo. Tarybos narys kalbėjo, jog jis buvo apkaltintas
praeitame Tarybos posėdyje, kad siūlė neatleisti UAB „Palangos šilumos tinklai“ nuo žemės
nuomos mokesčio, kurio bendrovė nesumokėjo ir nesumažino šilumos kainų.
Šarūnas Vaitkus informavo, kad Valstybinės kainų ir energetikos komisijos kontrolės
komisijos interneto svetainėje www.regula.lt yra pateiktos Šilumos tiekimo bendrovių šilumos
kainos, pagal kurias matyti, kad UAB „Palangos šilumos tinklai“ teikia 30 proc. pigesnę šilumą nei
UAB „Litesko“.
Eimutis Židanavičius kalbėjo, kad viešojoje erdvėje neigiamu aspektu buvo
eskaluojami Viešosios tvarkos skyriaus vedėjo Petro Keinio veiksmai. Tarybos narys klausė Mero,
kodėl jis nepateikė savo nuomonės viešojoje erdvėje. Jis prašė Tarybos posėdžio metu išsakyti savo
nuomonę dėl Petro Keinio situacijos ir tolimesnių jo darbo perspektyvų Savivaldybės
administracijoje.
Posėdžio pirmininkas siūlė pradėti darbotvarkės klausimų svarstymą.
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1. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Palangos miesto rinkliavų centro vadovo 2017 metų
veiklos ataskaitai. Pranešėjas – Bronius Martinkus.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio
bei Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Eugenijus Simutis ir Eimutis Židanavičius nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
2. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2018 metų biudžeto projekto
svarstymo. Pranešėja – Akvilė Kilijonienė.
Tarybos narių klausimai.
Eimutis Židanavičius klausė, ar Palangos miesto gyventojai gali teikti savo
pasiūlymus ir prašymus dėl 2018 metų biudžeto.
Akvilė Kilijonienė atsakė, kad biudžeto projektas yra pateiktas svarstyti ir visuomenei,
kuri gali teikti pasiūlymus Tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka.
Elena Kuznecova klausė, kokia bus Biudžeto projekto svarstymo procedūra.
Administracijos direktorė pagarsino, kad Biudžeto projektas yra skelbiamas ir
spaudoje, ir Palangos miesto savivaldybės interneto svetainėje.
Meras pažymėjo, kad Savivaldybės biudžeto projektas yra svarstomas Tarybos veiklos
reglamento nustatyta tvarka.
Eimutis Židanavičius domėjosi, kaip ir kur eilinis Palangos miesto gyventojas gali
kreiptis ir teikti pasiūlymus dėl Biudžeto.
Administracijos direktorė atsakė, kad gyventojai turi teikti pasiūlymus raštu.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
3. SVARSTYTA. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo OU
Litrada Group filialui. Pranešėja – Eugenija Petravičienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
4. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2018–2020 m. strateginio
veiklos plano patvirtinimo. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
Tarybos narių klausimai.
Eimutis Židanavičius domėjosi, kokiai įstaigai ir kokią aparatūrą planuojama pirkti
pagal 2018–2020 metų Palangos miesto savivaldybės strateginio veiklos plano Sveikatinimo
programą (Nr. 7).
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Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė atsakė, kad yra numatyta pirkti aparatūrą dviem
gydymo įstaigoms: Palangos asmens sveikatos priežiūros centrui – echoskopą bei Klaipėdos
jūrininkų ligoninės Palangos departamentui – EKT aparatą ir 4 švirkštines pompas.
Elena Kuznecova domėjosi dėl socialinio būsto remonto.
Ekonominės plėtros skyriaus vedėja patikino, kad 2018–2020 metų Palangos miesto
savivaldybės strateginio veiklos plano Ūkio ir turto programos (Nr. 2) priemonei Nr. 4135
„Savivaldybės turto tinkamas eksploatavimas“ yra numatytos lėšos ir socialinio būsto remontui.
Eimutis Židanavičius pažymėjo, jog vienas iš Savivaldybės uždavinių yra užtikrinti
pirminio lygio sveikatos priežiūros funkcijų vykdymą. Tarybos narys dėstė, kad echoskopas yra
naudojamas antrinio lygio gydymo įstaigoms. Tokio aparato įsigijimas pažeidžia teisės aktus bei
iškreipia konkurenciją, nes Palangoje yra dvi pirminio lygio gydymo įstaigos, iš kurių vienai
Taryba jau daug metų neskiria lėšų įrangai įsigyti.
Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė pažymėjo, jog šis klausimas buvo svarstomas
Strateginės plėtros tarybos posėdžio metu. Ekonominės plėtros skyriaus vedėja kreipėsi į vienos
pirminio lygio įstaigos vadovę, kuri patikino, kad įstaiga teikia ir antrinio lygio gydymo paslaugas
ir šis aparatas yra būtinas kokybiškoms paslaugoms užtikrinti.
Eugenijus Simutis prašė plačiau pakomentuoti dėl komunalinių atliekų rūšiavimo
konteinerių bei Baltijos jūros „atsparumo“ didinimo priemonių.
Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė atkreipė dėmesį, kad 2018–2020 metų Palangos
miesto savivaldybės strateginio veiklos plano Ekonominės plėtros programos (Nr. 4) priemonei
Nr. 1428 „Savivaldybės kontroliuojamų įstaigų projektinės veiklos kofinansavimas“ yra numatytos
lėšos Savivaldybės vykdomiems projektams. Ekonominės plėtros skyriaus vedėja pažymėjo, jog
projektui „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Palangos mieste“ iš
Savivaldybės biudžeto bus skiriama virš 72 tūkst. Eur, projektui „Baltijos jūros „atsparumo“
didinimas“ – 15 tūkst. Lt. Pranešėja pagarsino, kad pirmuoju projektu planuojama įrengti 17
požeminių konteinerinių aikštelių su 3 skirtingais rūšiuojamojo tipo konteineriais. Projekto
„Baltijos jūros „atsparumo“ didinimas“ tikslas – mažinti Baltijos jūros ir pajūrio užterštumą
mikroplastiko dalelėmis. Šiuo projektu planuojama įsigyti smėlio valymo mašiną bei dumblo
išgriebimo mašiną.
Eugenijus Simutis domėjosi, pagal kokią tvarką bus įgyvendinama 2018–2020 metų
Palangos miesto savivaldybės strateginio veiklos plano Ūkio ir turto programos (Nr. 2) priemonė
Nr. 2112 „Daugiabučių kiemų infrastruktūros sutvarkymas“. Ar kiemų tvarkymas bus vykdomas
pagal principą: „kas savas, tam sutvarkysim“.
Ūkio ir turto programos (Nr. 2) kuratorius Ūkio ir turto skyriaus vedėjas Kostas
Jakubauskas atsakė į Tarybos nario klausimą.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eugenijus Simutis pažymėjo, jog informacija apie daugiabučių namų sutvarkymą
turėtų būti paskelbta Savivaldybės interneto puslapyje.
Eimutis Židanavičius atkreipė dėmesį, kad Palangos miesto pirminio lygio gydymo
įstaigoms turėtų būti skiriamas vienodas finansavimas įrangai įsigyti.
Eugenijus Simutis siūlė iš 2018–2020 metų Palangos miesto savivaldybės strateginio
veiklos plano Sveikatinimo programos (Nr. 7) priemonės Nr. 1214 „Asmens sveikatos priežiūros
įstaigų medicininės įrangos modernizavimas“ perkelti 40 tūkst. Eur į programą Nr. 1231
„Tikslinių visuomenės sveikatos programų įgyvendinimas“ motyvuodamas tuo, kad 40 tūkst. Eur
skyrimas vienai gydymo įstaigai gali turėti korupcinių apraiškų. Tokie pirkimai turėtų būti
vykdomi pagal programas, pagal kurias galėtų dalyvauti įstaigos, kad galėtų įsigyti reikiamą
aparatūrą. Tarybos narys dėstė, kad Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centras 2017 m.
dirbo pelningai, tačiau savo lėšų neskyrė aparatūrai įsigyti. Įdomu, ar ši įstaiga turi licenciją teikti
antrinio lygio gydymo paslaugas. Savivaldybės biudžeto lėšos yra kiekvieno mokesčių mokėtojo
pinigai ir turi būti skiriamos pagal teisės aktus. Eugenijus Simutis pabrėžė, jog reikalinga
sutvarkyti Kontininkų gatvę, nes ja vaikščioti pėstiesiems yra nesaugu. Tarybos narys apibendrino
visų programų lėšas.
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Meras kalbėjo, kad socialinei rūpybai ir sveikatai yra skiriama 8 proc. viso
Savivaldybės biudžeto, švietimui ir sportui – 52 proc., kultūrai – 10 proc., miesto tvarkymui – 15
proc.
Meras pagarsino Komitetų pasiūlymus dėl sprendimo projekto.
Meras prašė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Eugenijaus Simučio pasiūlymo.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 3, prieš – 11, susilaikė – 1.
Pasiūlymui nepritarta.
Meras prašė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos
komiteto pasiūlymo.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 16 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14, prieš – nėra, susilaikė – 2 (Eugenijus Simutis, Eimutis
Židanavičius).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu ištaisyti korektūros
klaidas.
5. SVARSTYTA. Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi Palangos miesto viešąja
turizmo ir poilsio infrastruktūra. Pranešėja – Žaneta Žulkuvienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eugenijus Simutis siūlė papildyti Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Palangos miesto
viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra nuostatų 12 punktą ir jį išdėstyti taip:
„12. Rinkliavos dydis – 1 euro privaloma įmoka už asmeniui suteiktą vieną nakvynę
sezono metu nuo gegužės 15 d. iki rugsėjo 15 d., 0,5 euro privaloma įmoka ne sezono metu nuo
rugsėjo 16 d. iki gegužės 14 d.“.
Meras pažymėjo, jog tai norminis teisės aktas, todėl pasiūlymas nebus teikiamas
balsavimui.
Eugenijus Simutis siūlė atidėti sprendimo projektą.
Meras pagarsino, kad Ekonomikos ir finansų bei Turizmo, sveikatos ir socialinės
apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras prašė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Eugenijaus Simučio pasiūlymo.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 7, prieš – 9, susilaikė – nėra.
Pasiūlymui nepritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 13, prieš – 2 (Sondra Kulikauskienė, Eugenijus Simutis), susilaikė
– 1 (Edmundas Krasauskas).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
6. SVARSTYTA. Dėl vienkartinės paramos skyrimo. Pranešėja – Genutė
Kavarzienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Turizmo, sveikatos
ir socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
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Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Rimantas Antanas Mikalkėnas nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
7. SVARSTYTA. Dėl išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę
riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Genutė Kavarzienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Turizmo, sveikatos
ir socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Eugenijus Simutis ir Eimutis Židanavičius nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
8. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-115
pakeitimo. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad visi komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Eugenijus Simutis nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
9. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T2-151
pakeitimo ir papildymo. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
Tarybos narių klausimai.
Eugenijus Simutis klausė pranešėjo nuomonės, ar nevertėtų patvirtinti iš naujo
Tarybos veiklos reglamento, kad būtų vientisas dokumentas.
Petras Kaminskas atsakė, kad pagrindo keisti Reglamento nėra, nes nėra pakeista
daugiau nei pusė jo punktų.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad visi komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
10. SVARSTYTA. Dėl sutikimo perimti trumpalaikį materialųjį turtą, esantį
Vytauto g. 114, Palangoje. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto
ūkio komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
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BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
11. SVARSTYTA. Dėl 2013 m. vasario 1 d. Savivaldybės turto panaudos sutarties
Nr. 2-PN pratęsimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Turizmo, sveikatos
ir socialinės apsaugos komitetas pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
12. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T2-139
papildymo ir pakeitimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
13. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2018 metų užimtumo
didinimo programos patvirtinimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos
komitetas pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
14. SVARSTYTA. Dėl Savivaldybės turto investavimo ir UAB „Palangos vandenys“
įstatinio kapitalo didinimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas pagarsino Komitetų išvadas dėl sprendimo projekto.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 11 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Elena Kuznecova, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Dainius Želvys, Eimutis
Židanavičius nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 11 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
15. SVARSTYTA. Dėl žemės sklypo Nemirsetos g. 47, Palangoje, detaliojo plano
patvirtinimo. Pranešėjas – Vytautas Indreika.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
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Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas pagarsino Statybos ir miesto ūkio komiteto išvadą dėl
sprendimo projekto.
Meras informavo, kad Administracijos direktorė pateikė pasiūlymą dėl sprendimo
projekto.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Akvilės Kilijonienės
pasiūlymo.
Užsiregistravo 13 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 13 (vienbalsiai).
Administracijos direktorės pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 13 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 13 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymais:
1. Sprendimo projektą papildyti 4 punktu ir jį išdėstyti taip:
„4. Išspręsti ir įrengti reikalingą inžinerinę infrastruktūrą žemės sklypo savininko (ų)
lėšomis“.
2. Sprendimo projekto 4 punktą laikyti 5 punktu.
Posėdžio pirmininkas paskelbė posėdžio pabaigą.

Posėdžio pirmininkas

Šarūnas Vaitkus

Posėdžio sekretorė

Diana Kniukštienė

