PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBES TARYBA
8-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 27-OJO
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2017 m. balandžio 27 d. Nr. T3-27
Palanga
Posėdis įvyko 2017 m. balandžio 27 d.
Posėdžio pradžia 9 val., pabaiga 10 val. 50 min.
Posėdžio pirmininkas - Šarūnas Vaitkus, Meras.
Posėdžio sekretorė - Jurgita Makšimaitė, Palangos miesto savivaldybės
administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė.
Posėdyje dalyvavo 17 Tarybos narių: Vaidotas Bacevičius, Arvydas Dočkus, Donatas
Elijošius, Irena Galdikienė, Edmundas Krasauskas, Ilona Pociuvienė, Antanas Sebeckas, Saulius
Sime, Eugenijus Simutis, Mindaugas Skritulskas (dalyvavo iki 9 val. 56 min.), Vaidas Simaitis,
Bronius Vaitkus, Šarūnas Vaitkus, Gediminas Valinevičius (dalyvavo iki 9 val. 50 min.), Dainius
Želvys, Eimutis Židanavičius, Julius Tomas Žulkus.
Posėdyje dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavo Tarybos nariai: Sondra
Kulikauskienė, Elena Kuznecova, Rimantas Antanas Mikalkėnas ir Danas Paluckas.
Posėdyje dalyvavo kviestieji ir kiti asmenys (sąrašas pridedamas).
Meras paskelbė 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 27-ojo posėdžio
pradžią.
Meras informavo, kad dėl techninių kliūčių šiame Tarybos posėdyje bus balsuojama
rankos pakėlimu, kaip tai numato Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentas.
Saulius Sime buvo paskirtas Tarybos posėdžio pirmininko pavaduotoju.
Meras informavo, kad reikia išrinkti Balsų skaičiavimo komisiją. Buvo pasiūlytos
Donato Elijošiaus, Eugenijaus Simučio ir Edmundo Krasausko, kaip Balsų skaičiavimo komisijos
pirmininko, kandidatūros.
Bendru sutarimu buvo pritarta Balsų skaičiavimo komisijos sudėčiai.
Meras informavo, kad Palangos miestas gavo Europos garbės ženklą. Šarūnas Vaitkus
dėkojo visiems už gerą darbą.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Meras pagarsino, jog j 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 27-ojo
posėdžio darbotvarkę įtraukti 27 klausimai.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar Tarybos nariai turi pasiūlymų dėl posėdžio
darbotvarkės.
Vaidas Simaitis siūlė iš darbotvarkės išbraukti 26 klausimą (Dėl žemės sklypo
Nemirsetos g. 47, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo), kadangi nebuvo pasirašyta
infrastruktūros sutartis.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad yra gautas 7 Tarybos narių (Arvydo Dočkaus,
Edmundo Krasausko, Broniaus Vaitkaus, Eugenijaus Simučio, Sondros Kulikauskienės, Juliaus
Tomo Žulkaus, Vaido Šimaičio) prašymas į šios dienos Tarybos posėdžio darbotvarkę papildomai
įtraukti sprendimo „Dėl sutikimo priimti valstybės materialųjį turtą ir jo perdavimo Palangos
miesto savivaldybės viešajai bibliotekai" projektą.
Posėdžio pirmininkas pagarsino, kad yra gautas 7 Tarybos narių (Arvydo Dočkaus,
Edmundo Krasausko, Broniaus Vaitkaus, Eugenijaus Simučio, Sondros Kulikauskienės, Juliaus
Tomo Žulkaus, Vaido Šimaičio) prašymas į šios dienos Tarybos posėdžio darbotvarkę papildomai
įtraukti sprendimo „Dėl pritarimo projekto „Edukacinių erdvių kūrimas Palangos senojoje
gimnazijoje" įgyvendinimui" projektą.
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Posėdžio pirmininkas informavo, kad yra gautas 8 Tarybos narių (Vaido Simaičio,
Arvydo Dočkaus, Rimanto Antano Mikalkėno, Šarūno Vaitkaus, Irenos Galdikienės, Antano
Sebecko, Dainiaus Želvio, Juliaus Tomo Žulkaus) prašymas į šios dienos Tarybos posėdžio
darbotvarkę papildomai įtraukti sprendimo „Dėl pritarimo UAB „Palangos klevas“ vadovo 2016
metų ataskaitai“ projektą.
Meras kvietė užsiregistruoti ir balsuoti už Vaido Simaičio pasiūlymą išbraukti 26
darbotvarkės klausimą (Dėl žemės sklypo Nemirsetos g. 47, Palangoje, detaliojo plano
patvirtinimo).
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už - 17 (vienbalsiai).
26 darbotvarkės klausimas išbrauktas iš darbotvarkės.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti, kad į šios
dienos Tarybos posėdžio darbotvarkę būtų papildomai įtrauktas sprendimo „Dėl sutikimo priimti
valstybės materialųjį turtą ir jo perdavimo Palangos miesto savivaldybės viešajai bibliotekai"
projektas.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už - 17 (vienbalsiai).
Sprendimo projektas įtrauktas į posėdžio darbotvarkę.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti, kad į šios
dienos Tarybos posėdžio darbotvarkę būtų papildomai įtrauktas sprendimo „Dėl pritarimo
projekto „Edukacinių erdvių kūrimas Palangos senojoje gimnazijoje" įgyvendinimui" projektas.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už - 17 (vienbalsiai).
Sprendimo projektas įtrauktas į posėdžio darbotvarkę.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti, kad į šios
dienos Tarybos posėdžio darbotvarkę būtų papildomai įtrauktas sprendimo projektas „Dėl
pritarimo UAB „Palangos klevas" vadovo 2016 metų ataskaitai".
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už - 17 (vienbalsiai).
Sprendimo projektas įtrauktas į posėdžio darbotvarkę.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl darbotvarkės su papildomais
klausimais tvirtinimo.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už - 17 (vienbalsiai).
Darbotvarkė patvirtinta.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, asmeniškai suinteresuotų šios
darbotvarkės klausimų svarstymu. Meras priminė, kad Tarybos nariai pagal Vyriausiosios
tarnybinės etikos komisijos rekomendacijas turi nurodyti, dėl kokios priežasties ir nuo kokio
klausimo nusišalina ir balsuojant dėl jų nusišalinimo turi išeiti iš salės.
Dainius Želvys informavo, kad nusišalins nuo 3 ( Dėl pritarimo UAB „Palangos
vandenys" vadovo 2016 metų ataskaitai) darbotvarkės klausimo, kadangi dirba šioje įmonėje.
Bronius Vaitkus pažymėjo, kad nusišalins nuo 2 (Dėl pritarimo UAB „Palangos
komunalinis ūkis" vadovo 2016 metų ataskaitai) darbotvarkės klausimo, kadangi šioje įmonėje
dirba jo sesers vyras.
Ilona Pociuvienė pagarsino, kad nusišalins nuo 2 papildomo klausimo (Dėl pritarimo
projekto „Edukacinių erdvių kūrimas Palangos senojoje gimnazijoje" įgyvendinimui), kadangi
dirba šioje įstaigoje.
Šarūnas Vaitkus pažymėjo, kad nusišalins nuo 2 (Dėl pritarimo UAB „Palangos
komunalinis ūkis“ vadovo 2016 metų ataskaitai) darbotvarkės klausimo, kadangi šioje įmonėje
dirba jo sesers vyras.
Posėdžio pirmininkas siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Dainiaus Želvio
nusišalinimo.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už - 16 (vienbalsiai).
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Dainiaus Želvio nusišalinimas priimtas.
Meras perdavė pirmininkavimą Sauliui Simei.
Saulius Sime siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Broniaus Vaitkaus ir Šarūno Vaitkaus
nusišalinimo.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už - 15 (vienbalsiai).
Broniaus Vaitkaus ir Šarūno Vaitkaus nusišalinimai priimti.
Meras perėmė pirmininkavimą.
Meras siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Ilonos Pociuvienės nusišalinimo.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už - 16 (vienbalsiai).
Ilonos Pociuvienės nusišalinimas priimtas.
Posėdžio pirmininkas priminė dėl Tarybos posėdžio darbo eigos: pagal Tarybos
veiklos reglamentą kas 1,5 vai. daroma 30 min. pertrauka, o po 3 darbo valandų - 1,5 vai. pietų
pertrauka.
Meras informavo, kad Laimutė Burbienė yra užsirašiusi pasisakyti miestui aktualiais
klausimais.
Laimutė Burbienė skundėsi gyvenimo sąlygomis socialiniame būste: didelėmis
komunalių paslaugų kainomis, parkavimo vietų trūkumu, prasta bendro naudojimosi tualetų ir
vonios kambario būkle, užrakintais šiukšlių konteineriais. Laimutė Burbienė dėkojo merui už
supratingumą ir prašė atkreipti dėmesį į šią problemą, sudaryti komisiją ir patikrinti gyvenimo
sąlygas šiame name.
Meras pavedė savivaldybės administracijai sudaryti komisiją, įvertinti gyvenimo
sąlygas socialiniame būste ir išspręsti šią problemą. Taip pat skirti socialinę pašalpą, jei asmuo
atitinka visas įstatymo numatytas sąlygas.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, norinčių pasisakyti prieš
pradedant svarstyti darbotvarkės klausimus. Norinčių pasisakyti nebuvo.
Posėdžio pirmininkas siūlė pradėti darbotvarkės klausimų svarstymą.
1. SVARSTYTA. Dėl pritarimo VšĮ Antano Mončio namų-muziejaus vadovo 2016
metų veiklos ataskaitai. Pranešėja - Loreta Birutė Turauskaitė.
Tarybos narių klausinių nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto
ūkio, Švietimo, kultūros ir sporto, Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetai pritarė
sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už - 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Meras perdavė pirmininkavimą Sauliui Simei. Tarybos nariai Bronius Vaitkus ir
Šarūnas Vaitkus išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 vai. 16 min. iki 9 vai. 25 min.).
2. SVARSTYTA. Dėl pritarimo UAB „Palangos komunalinis ūkis" vadovo 2016
metų ataskaitai. Pranešėjas - Konstantinas Skierus.
Tarybos narių klausimai.
Eimutis Židanavičius pastebėjo, kad 2016 metais mišrių komunalinių atliekų buvo
išvežta mažiau nei 2015 metais ir klausė, ar galima būtų sumažinti atliekų išvežimo mokestį
gyventojams.
Pranešėjas atsakė, kad sumažėjo mišriųjų atliekų kiekis, tačiau padidėjo didžiųjų
komunalinių atliekų ir kompostuojamų atliekų kiekiai. Bendras atliekų kiekis 2016 metais
lyginant su 2015 metais padidėjo 500 tonų.
Eugenijus Simutis klausė, ar nenumatoma kooperuotis su kitomis savivaldybėmis ir
pūdyti žaliąsias atliekas įrengiant aikštelę, taip būtų galima taupyti savivaldybės lėšas.
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Pranešėjas atsakė, kad tam trukdo pajūrio apsaugos zonos. Šiose zonose negalima
įrengti jokių atliekų šalinimo įrenginių. Tvarkant atliekas už šios zonos ribų, jas tektų vežti toliau
nei Joskaudų sąvartynas, dėl to didėtų išlaidos.
Eimutis Židanavičius pastebėjo, kad yra naudojama nauja technika, skirta mišrioms
komunalinėms atliekoms išvežti, todėl galima daryti prielaidą, kad viena iš nustatyto gyventojams
tarifo sudedamųjų dalių - kuro sunaudojimas, turėjo keistis. Komisija turėtų perskaičiuoti tarifus,
kad sumažėtų atliekų išvežimo mokestis gyventojams.
Pranešėjas atsakė, kad buvo įsigyta nenauja technika. Ji buvo įsigyta dėl to, kad
pasikeitė atliekų priėmimo į Dumpių sąvartyną technologija. Kuro sąnaudos nepakito.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eugenijus Simutis siūlė pritarti ataskaitai, įmonė dirba pelningai. Tarybos narys
pastebėjo, kad daugiausia pelno gaunama iš gatvių priežiūros ir viešųjų teritorijų tvarkymo.
Eugenijus Simutis kalbėjo, kad turėtų būti skelbiami konkursai, taip būtų taupomos savivaldybės
biudžeto lėšos.
Eimutis Židanavičius taip pat siūlė pritarti ataskaitai, nes įmonė dirba gerai ir
miestiečiai tai pastebi. Tarybos narys pažymėjo, kad jei įmonė turi padalinių, kurie dirba
nepelningai, turi būti ieškoma vidinių rezervų, kad šios sritys taptų pelningomis. Eimutis
Židanavičius prašė jautriau reaguoti į pokyčius, mažinti šiukšlių surinkimo mokestį.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto
ūkio, Švietimo, kultūros ir sporto, Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos 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.
Meras perėmė pirmininkavimą.
Tarybos narys Dainius Želvys išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 vai. 25 min. iki 9 vai. 29
min.).
3. SVARSTYTA. Dėl pritarimo UAB „Palangos vandenys“ vadovo 2016 metų
ataskaitai. Pranešėjas — Virgilijus Beržanskis.
Tarybos narių klausimai.
Edmundas Krasauskas prašė trumpai pristatyti įmonės veiklos prognozes.
Pranešėjas kalbėjo, kad yra paskaičiuotos naujos kainos, kurios yra mažesnės
aštuoniais centais nei dabar taikomos. Kainos šiuo metu yra pateiktos svarstyti kainų komisijai.
Eugenijus Simutis pastebėjo, kad ataskaita parengta labai išsamiai ir aiškiai, tačiau
pasigedo paaiškinimų, kaip yra tvarkomasi su dumblu ir klausė, kiek kainuoja jo išvežimas.
Pranešėjas atsakė, kad dumblas yra išvežamas ir naudojamas tręšimui. Praeitais metais
buvo išvežta apie 2000 tonų sukaupto dumblo. Vieną toną išvežti kainuoja dešimt eurų.
Eimutis Židanavičius kalbėjo, kad paplūdimyje bus įrengti tualetai, ir klausė, ar
vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas nebus įmonei nuostolingas.
Pranešėjas atsakė, kad investicijos, kurios bus skirtos laikiniems tualetams įrengti,
nuostolingos nebus. Jos turėtų atsipirkti per keletą metų.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Šarūnas Vaitkus džiaugėsi vadovo ir visų darbuotojų veikla. Anksčiau ši įstaiga dirbo
nuostolingai, kol nepasikeitė vadovas. Šiandien įmonė tapo ne tik pelninga, bet ir buvo sumažinta
vandens kaina. Tai yra didelis vadovo ir kitų darbuotojų darbas, todėl siūlė pritarti šiai ataskaitai.
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.
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4. SVARSTYTA. Dėl pritarimo UAB „Palangos šilumos tinklai“ vadovo 2016 metų
ataskaitai. Pranešėja - Giedrė Juršėne.
Tarybos narių klausimai.
Eugenijus Simutis klausė, kodėl buvo nurašytas turtas, kuris nebuvo dėvimas.
Pranešėja atsakė, kad tai yra turtas, kuris buvo naudojamas UAB „Litesko" veikloje.
Sis turtas buvo perimtas įsigijimo verte 2016 m. gegužės 31 d. Pranešėja kalbėjo: „Kadangi šis
turtas turėjo būti dėvimas, bet jis nebuvo nudėvėtas, perėmus buvo naudojamas ir nusidėvėjimas
nurašytas".
Eimutis Židanavičius pastebėjo, kad įmonė dirba nuostolingai ir klausė, kokių
veiksmų bus imtasi, kad įmonės veikla taptų pelninga.
Pranešėja atsakė, kad nuostolis susidarė dėl turto nusidėvėjimo. Įmonė veiklą pradėjo
nuo 2016 m. birželio 1 dienos, pirmi keturi veiklos mėnesiai buvo nuostolingi, kadangi buvo
tiekiamas tik karštas vanduo. Šildymas buvo tiekiamas tik tris mėnesius. Pranešėja kalbėjo, kad
svarstant 2017 metų ataskaitą, situacija turėtų būti daug geresnė.
Eugenijus Simutis klausė, kokios prekės buvo pirktos ir perparduotos UAB
„Palangos komunalinis ūkis".
Pranešėja atsakė, kad tai yra medžiagos, naudojamos remontui prižiūrint šilumos
tinklus.
Eimutis Židanavičius domėjosi, kodėl šį šildymo sezoną buvo taikomos UAB
„Litesko" nustatytos kainos ir klausė, ar dėl to nenukentėjo Palangos gyventojai, savivaldybės
biudžetas.
Pranešėja atsakė, kad įstatymas nenumato galimybės perskaičiuoti kainą pagal
prognozes ir planuojamas įmonės apimtis. Šiandien bazinių kainų projektas yra pateiktas kainų
komisijai.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eugenijus Simutis kalbėjo, kad UAB „Palangos šilumos tinklai" ataskaita yra
neišsami, paruošta neprofesionaliai, dėl to nebalsuos už ją.
Eimutis Židanavičius pritarė Eugenijui Simučiui ir kalbėjo, kad ši ataskaita yra viena
iš silpniausiai paruoštų. Tarybos narys kalbėjo, kad kyla klausimų dėl įmonės automobilių
naudojimo darbuotojų asmeniniams reikalams, dėl to įmonės valdymas atrodo neracionalus.
Ataskaitoje pateikta informacija apie baudas ir delspinigius dėl paskolų nedengimo, todėl galima
teigti, kad ne visai tinkamai naudojami įmonės finansai. Eimutis Židanavičius kalbėjo, kad pritars
šiai ataskaitai, bet tikisi, kad kitais metais bus atsižvelgta tiek į Komiteto, tiek į Tarybos narių
išreikštas pastabas ir vadovė imsis visų įmanomų veiksmų, kad sumažintų įmonės veiklos
nuostolius.
Meras perdavė pirmininkavimą Sauliui Simei.
Šarūnas Vaitkus norėjo priminti šios įmonės istoriją ir pasidžiaugti UAB „Palangos
šilumos tinklai" veikla. Palangos savivaldybė yra pirmoji Lietuvoje, kuri sugebėjo perimti šilumos
ūkį. Šiandien šilumos kaina Vilniaus mieste pakilo 30 procentų. Tuo tarpu perėmus šilumos ūkį
UAB „Palangos šilumos tinklai" kaina sumažėjo 25 procentais, karštas vanduo atpigo 15 procentų.
Pasiektas labai geras rezultatas. Šarūnas Vaitkus kalbėjo, kad įmonės vadovė imsis visų įmanomų
priemonių, kad šios įmonės veikla taptų nenuostolinga ir siūlė pritarti UAB „Palangos šilumos
tinklai" ataskaitai.
Meras perėmė pirmininkavimą.
Eimutis Židanavičius kalbėjo, kad nori pacituoti vieną sakinį iš valstybės kontrolės
audito išvados: „Tačiau neatliko viso turto būklės įvertinimo. Turto techninės būklės patikrinimas
buvo organizuotas 2016 metų vasario mėnesį nuomininko iniciatyva, pasikviečiant šios įmonės
atstovus. UAB „Palangos šilumos tinklai" dalyvavo tik dalies techninės būklės patikrinime". Taigi
savivaldybė perėmė šilumos ūkio turtą neturėdama visos informacijos apie perimamo turto būklę.
Šarūnas Vaitkus kalbėjo, kad perimant turtą, buvo sudaryta komisija ir šioje
komisijoje dalyvavo savivaldybės kontrolieriai.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto
ūkio, Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
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projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už - 16, prieš - nėra, susilaikė - 1 (Eugenijus Simutis).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
5. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos, mero ir administracijos
direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitų. Pranešėjai - Šarūnas Vaitkus, Akvilė Kilijonienė.
Tarybos narių klausimai.
Eugenijus Simutis kalbėjo, kad administracijos direktoriaus ataskaitoje pasigedo
komisijų ir komitetų sudėčių ir veiklos aprašymų. Taip pat apgailestavo, kad visos trys ataskaitos
yra pateiktos vienu sprendimo projektu.
Akvilė Kilijonienė atsakė, kad šios trys ataskaitos viena kitą papildo, dėl to buvo
paruoštas vienas sprendimo projektas.
Edmundas Krasauskas pažymėjo, kad pasigedo ataskaitoje įvardintų problemų ir
pasiekimų.
Akvilė Kilijonienė atsakė, kad problemos ir pasiekimai yra pateikti ataskaitoje.
Eimutis Zidanavičius pastebėjo, kad vienoje iš seniūnaitijų dar nėra išrinkto
seniūnaičio ir klausė, kodėl savivaldybės administracija neužtikrina Konstitucijoje saugomų
demokratijos vertybių ir ką ketinama daryti, kad visi pažeidimai būtų panaikinti ir seniūnaičiai
būtų išrinkti.
Akvilė Kilijonienė atsakė, kad seniūnaičių rinkimų tvarka buvo patvirtinta 2011
metais Administracijos direktoriaus Valerijaus Kuznecovo. 2016 metais, kai buvo pradėti vykdyti
nauji seniūnaičių rinkimai, tvarka buvo nepasikeitusi, teisės aktai taip pat buvo nepasikeitę.
Kunigiškių seniūnaitijoje reikėjo organizuoti seniūnaičių rinkimus iš naujo. 2017 metų sausio 1
dieną pasikeitė Vietos savivaldos įstatymas, kuris nurodė, kad seniūnaičių rinkimų tvarką privalo
tvirtinti Taryba. Si susidariusi situacija yra išspręsta ir šios dienos darbotvarkėje yra įtrauktas
klausimas dėl seniūnaičių rinkimų tvarkos.
Eimutis Zidanavičius pastebėjo, kad statant parduotuvę „Rimi", buvo parengta
infrastruktūros sutartis ir turėjo būti įrengta trijų eismo juostų gatvė. Tarybos narys apgailestavo,
kad ši sutartis nėra vykdoma ir klausė, kaip savivaldybės administracija gali užtikrinti, kad
pasirašytos infrastruktūros sutartys būtų vykdomos.
Akvilė Kilijonienė pažymėjo, kad ši sutartis yra vykdoma, kad ir vėliau nei buvo
planuota. Praeitais metais jau buvo įvykdytas pirmasis etapas, išvažiavimas iš Pirties gatvės jau yra
pastatytas, taip pat yra pakeistas statybos leidimas, kuriame darbai išdėstyti etapais. Kol kas nėra
jokių ženklų, kad ši sutartis būtų nevykdoma.
Eugenijus Simutis pastebėjo, kad statant daugiabučius Smilgų gatvėje, taip pat buvo
pasirašyta infrastruktūros sutartis ir klausė, ar Smilgų gatvė bus sutvarkyta.
Akvilė Kilijonienė atsakė, kad jei buvo pasirašyta infrastruktūros sutartis, ji turės būti
įvykdyta.
Meras perdavė pirmininkavimą Sauliui Simei.
Eimutis Zidanavičius prisiminė, kad perimant šilumos ūkį iš UAB „Litesko" buvo
pasamdyti „Spės" agentūros advokatai, kuriems buvo sumokėta ženkli pinigų suma. Advokatams
pateikus ataskaitą, ja nebuvo pasinaudota. Jis klausė, kaip yra vertinamas šis veiklos etapas.
Šarūnas Vaitkus pastebėjo, kad meras nėra atsakingas už pirkimus. Meras džiaugėsi,
kad ši ataskaita padėjo perimant šilumos ūkį, ja taip pat pasinaudojo šilumos ūkio vadovai.
Meras perėmė pirmininkavimą.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eugenijus Simutis pažymėjo, kad kalbant apie Tarybą, gaila, kad 2015 metais buvo
skubotai priimtas Tarybos sprendimas „Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi Palangos kurorto
viešąja infrastruktūra nuostatų patvirtinimo", o 2016 metais šis sprendimas buvo panaikintas. Tai
jis įvardino kaip neprofesionalų komisijos, kuri siūlė įvesti tokį mokestį neperžiūrėję visų
neigiamų pasekmių, darbą. Taip pat apgailestavo dėl Tarybos sprendimo „Dėl žemės sklypo J.
Simpsono g. 21, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo". Eugenijus Simutis taip pat apgailestavo,
kad meras yra labai užimtas ir priėmimo metu priima vidutiniškai tik 1,3 žmogaus per savaitę.
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Meras atsakė, kad priima tiek žmonių, kiek būna užsirašę ir akcentavo, kad bendrauja
su žmonėmis ne tik savivaldybėje, bet ir už jos ribų.
Dainius Želvys pastebėjo, kad šios trys ataskaitos visada būdavo pateikiamos vienu
sprendimo projektu. Tarybos narys kalbėjo, kad neišgirdo jokių priekaištų Merui ar Tarybai, tik
buvo iškeltas klausimas dėl seniūnaičių rinkimų tvarkos, o tai neturi įtakos atliktiems darbams.
Dainius Želvys siūlė pritarti Tarybos ataskaitai ir sveikino Tarybos narius, Merą ir Administracijos
direktorę už gerus metus.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto
ūkio, Švietimo, kultūros ir sporto, Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetai 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.
6. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto
patikslinimo. Pranešėja - Regina Garadauskienė.
Tarybos narių klausiniai.
Eimutis Židanavičius klausė, ar gautos papildomos lėšos bus skirtos baseino statybai.
Pranešėja atsakė, kad 750 tūkstančių yra skirta baseino statybai, 84,9 tūkstančio yra
skirta biudžetinių įstaigų darbo užmokesčio didinimui.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Administracijos direktoriaus
pavaduotojos, pavaduojančios direktorių, pasiūlymo.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Eugenijus Simutis nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
Balsavo: už - 14 (vienbalsiai).
Nuspręsta pritarti Administracijos direktoriaus pavaduotojos, pavaduojančios
direktorių, pasiūlymui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Eugenijus Simutis nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už - 14 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu:
1. Pakeisti Palangos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 21 d. sprendimo Nr.
T2-49 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“:
1.1. 1.1 punktą, vietoj skaičiaus „19880,3" įrašyti skaičių „21373,2" ir šį punktą
išdėstyti taip:
„1.1. biudžeto pajamas - 21373,2 tūkst. eurų (1 priedas), iš jų biudžetinių įstaigų
pajamų įmokas į biudžetą - 1078 tūkst. eurų, iš jų: įmokas už išlaikymą švietimo, socialinės
apsaugos ir kitose įstaigose - 323,6 tūkst. eurų, pajamas už prekes ir paslaugas - 450,8 tūkst. eurų,
pajamas už patalpų nuomą - 303,6 tūkst. eurų (2 priedas)";
1.2. 1.2 punktą, vietoj skaičiaus „21853,3" įrašyti skaičių „23346,2“, vietoj skaičiaus
„7724,2“ įrašyti skaičių „7789,9“, vietoj skaičiaus „1749,6“ įrašyti skaičių „2823,5“ ir šį punktą
išdėstyti taip:
„1.2. biudžeto asignavimus - 23346,2 tūkst. eurų, iš jų: darbo užmokesčiui - 7789,9
tūkst. eurų ir turtui įsigyti - 2823,5 tūkst. eurų, asignavimai viršija pajamas - 1973 tūkst. Eurų
praėjusių metų nepanaudota pajamų dalimi, kuri viršija panaudotus asignavimus (3 priedas), iš
jų:“;
1.3. 1.2.2 punktą, vietoj skaičiaus „4196,7“ įrašyti skaičių „5689,6“, vietoj skaičiaus
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„217,6“ įrašyti skaičių „642,4“, vietoj skaičiaus „0“ įrašyti skaičių „1068,1“ ir šį punktą išdėstyti
taip:
„1.2.2. asignavimus iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos - 5689,6
tūkst. eurų, iš jų: valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti - 661
tūkst. eurų (5 priedas), mokinio krepšeliui finansuoti - 3318,1 tūkst. eurų (6 priedas), kitiems
tikslams finansuoti - 642,4 tūkst. eurų, valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo
investicijoms - 1068,1 tūkst. eurų (7 priedas)";
1.4. 1, 3, 4, 6, 7 priedus ir išdėstyti juos nauja redakcija.
7. SVARSTYTA. Dėl pritarimo projekto „Paslaugų teikimo gyventojams kokybės
gerinimas Klaipėdos regiono savivaldybėse" įgyvendinimui. Pranešėja – Ramunė
Olšauskaitė-Urbonienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, 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 nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už - 14 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
8. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2017 m. socialinių paslaugų
plano patvirtinimo. Pranešėja - Genutė Kavarzienė.
Tarybos narių klausimai.
Edmundas Krasauskas klausė, ar, pranešėjos nuomone, pakankamai yra išplėtota
socialinių paslaugų infrastruktūra Palangoje.
Pranešėja atsakė, kad dalis gyventojų, kurie turi sutrikusios psichikos problemų,
nukreipiami ilgalaikei socialinei globai į kitas įstaigas. Tokių asmenų Palangos mieste nėra daug,
todėl kurti atskirą įstaigą būtų netikslinga. Plėtra numatyta Šventojoje.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Turizmo, sveikatos ir
socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Dainius Želvys teikė pasiūlymą ištaisyti techninę klaidą lentelėje „Vidutinis metinis
bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų", pirmoje lentelės grafoje vietoje žodžių
„Bedarbiai, tūkst." įrašyti žodžius „Bedarbiai, proc“.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Dainiaus Želvio pasiūlymo.
Užsiregistravo 13 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Eugenijus Simutis ir Eimutis Židanavičius nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
Balsavo: už - 13 (vienbalsiai).
Nuspręsta pritarti Dainiaus Želvio pasiūlymui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 13 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Eugenijus Simutis ir Eimutis Židanavičius nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už - 13 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu lentelėje „Vidutinis
metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų", pirmoje lentelės grafoje vietoje
žodžių „Bedarbiai, tūkst." įrašyti žodžius „Bedarbiai, proc“.
9. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-7
pakeitimo. Pranešėja - Ilona Lingytė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
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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 13 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Eugenijus Simutis ir Eimutis Židanavičius nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už - 13 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
10. SVARSTYTA. Dėl Palangos koncertų salės neatlygintinos nuomos VšĮ
„Palangos orkestras". Pranešėjas - Robertas Trautmanas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Švietimo, kultūros ir
sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Administracijos direktoriaus
pavaduotojos, pavaduojančios direktorių, pasiūlymo.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Eugenijus Simutis nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
Balsavo: už - 14 (vienbalsiai).
Nuspręsta pritarti Administracijos direktoriaus pavaduotojos, pavaduojančios
direktorių, pasiūlymui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Eugenijus Simutis nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už - 14 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu pakeisti sprendimo
projekto pavadinimą ir vietoje žodžių „Dėl Palangos koncertų salės neatlygintinos nuomos VšĮ
„Palangos orkestras" įrašyti žodžius „Dėl VšĮ „Palangos orkestas" festivalio „Amber Wind"
koncertų organizavimo".
11. SVARSTYTA. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties pakeitimui. Pranešėjas
- Robertas Trautmanas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Švietimo, kultūros ir
sporto 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.
12. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2015 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T2-270
pakeitimo. Pranešėjas - Petras Kaminskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto
ūkio, Švietimo, kultūros ir sporto, Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetai pritarė
sprendimo projektui.
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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 Tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-17
pakeitimo. Pranešėjas — Petras Kaminskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto
ūkio, Švietimo, kultūros ir sporto, Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos 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.
14. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų
patvirtinimo. Pranešėjas - Petras Kaminskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto
ūkio, Švietimo, kultūros ir sporto, Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetai pritarė
sprendimo projektui.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Administracijos direktoriaus
pavaduotojos, pavaduojančios direktorių, pasiūlymo.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už - 15 (vienbalsiai).
Nuspręsta pritarti Administracijos direktoriaus pavaduotojos, pavaduojančios
direktorių, pasiūlymui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už - 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu:
1. Pakeisti Palangos miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų 14 punktą ir
išdėstyti jį taip:
„14. Sueigos sprendimai rengiami ir įforminami protokolu. Seniūnaičių sueigos
sekretoriaus pareigas atlieka seniūnaičių sueigoje dalyvaujančių seniūnaičių balsų dauguma atviru
balsavimu išrinktas seniūnaitis arba kitas asmuo. Protokole nurodomi Sueigos sprendimo motyvai,
pateikiami paaiškinimai, kiekvieno seniūnaičio nuomonė. Protokolą pasirašo sueigos pirmininkas,
sekretorius ir visi sueigoje dalyvavę seniūnaičiai. Pasirašytas protokolas perduodamas seniūnui
(kitam Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtam tarnautojui (darbuotojui))“.
2. Pakeisti Palangos miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų 16 punktą ir
išdėstyti jį taip:
„16. Seniūnaičių sueigai svarstyti klausimus gali pasiūlyti seniūnaičiai, seniūnas (kitas
Savivaldybės administracijos paskirtas tarnautojas (darbuotojas)), Seniūnijos gyventojai ir
Seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų deleguoti atstovai.
Sprendimų projektai svarstymui gali būti teikiami raštu arba žodžiu. Sprendimo projektą teikiantis
asmuo yra atsakingas už medžiagos pateikimą rengiamam sprendimo projektui“.
3. Pakeisti Palangos miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų 26 punktą ir
išdėstyti jį taip:
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„26. Seniūnaičių sueiga svarstomais klausimais priima sprendimus, kurie yra
įforminami protokolu bei yra rekomendacinio pobūdžio, tačiau atitinkama Savivaldybės institucija
turi juos įvertinti. Jeigu seniūnaičių sueigos sprendimų vertinimas yra Savivaldybės tarybos
kompetencija, tuomet jie vertinami ir sprendimas priimamas artimiausiame Savivaldybės tarybos
posėdyje. Jeigu seniūnaičių sueigos sprendimų vertinimas yra Savivaldybės administracijos
direktoriaus kompetencija, dėl jų sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo
dienų nuo seniūnaičių sueigos sprendimo gavimo. Savivaldybės institucijos privalo nurodyti savo
sprendimų priėmimo motyvus. Atitinkamų Savivaldybės institucijų sprendimai dėl seniūnaičių
sueigos sprendimų vertinimo turi būti paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje
www.palanga.lt".
15. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2017 metų visuomenės
sveikatos rėminio specialiosios programos patvirtinimo. Pranešėja - Irma Babičaitė-Kučinskienė.
Tarybos narių klausimai.
Edmundas Krasauskas pastebėjo, kad sergamumas cukriniu diabetu Palangoje,
palyginus su šalies vidurkiu, yra labai aukštas ir klausė, kokios to priežastys.
Pranešėja atsakė, kad buvo atliekama daugiau tyrimų, dėl to buvo nustatyta daugiau
ligos atvejų.
Edmundas Krasauskas klausė, kokių priemonių ketinama imtis, kad sumažėtų vaikų
sergamumas stuburo ir akių ligomis.
Pranešėja atsakė, kad numatoma bendradarbiauti su Palangos miesto savivaldybės
visuomenės sveikatos biuru, paruošti bendrą programą.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Turizmo, sveikatos ir
socialinės apsaugos 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.
16. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos
priežiūros funkcijų įgyvendinimo ir stebėsenos ataskaitų. Pranešėja - Irma Babičaitė-Kučinskienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto
ūkio, Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos 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.
17. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų
tinklo pertvarkos 2017-2020 metų bendrojo plano. Pranešėja - Laima Valužienė.
Tarybos narių klausimai.
Eugenijus Simutis domėjosi, ar neketinama uždaryti Palangos pradinę mokyklą.
Pranešėja atsakė, kad kol kas jokioje mokykloje pertvarka nenumatoma. Savivaldybės
administracija yra įpareigota kiekvienais metais stebėti situaciją ir teikti Tarybai pasiūlymus.
Edmundas Krasauskas klausė, kodėl tai yra vadinama pertvarka, jei niekas
nepakeičiama ir domėjosi, ką reiškia teiginys, kad nėra vieningos sistemos mokinių pažangos
vertinimui.
Pranešėja atsakė, kad nėra susitarta, kaip galima būtų stebėti mokinių pažangą.
Edmundas Krasauskas domėjosi, ar edukacinės erdvės bus tik gimnazijoje, ar ir kitose
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mokyklose.
Pranešėja atsakė, kad edukacinės erdvės yra nuolat tvarkomos ir jose vyksta daug
veiklų. Šiuo metu ministerija yra paskelbusi kelis projektus dėl edukacinių erdvių. Tai susiję ir su
bendrojo ugdymo mokyklomis, ir su ikimokyklinėmis įstaigomis.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Švietimo, kultūros ir
sporto 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.
18. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-113
pakeitimo. Pranešėjas - Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Turizmo, sveikatos ir
socialinės apsaugos 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.
19. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-154
pakeitimo. Pranešėjas - Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Turizmo, sveikatos ir
socialinės apsaugos 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.
20. SVARSTYTA. Dėl savivaldybės būsto Jūratės g. 33-14, Palangoje, pardavimo.
Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Turizmo, sveikatos ir
socialinės apsaugos 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.
21. SVARSTYTA. Dėl savivaldybės biudžetinių įstaigų valdomų pastatų kapitalinio
remonto ar rekonstrukcijos darbų perdavimo ir jų balansinės vertės didinimo. Pranešėjas – Kostas
Jakubauskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
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Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų, 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).
BALSAVO: už - 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
22. SVARSTYTA. Dėl turto perdavimo VšĮ „Palangos orkestras“ panaudos
pagrindais. Pranešėjas - Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimai.
Eimutis Židanavičius pastebėjo, kad Vygantas Rekašius yra pripažintas kaltu padaręs
nusikaltimą ir klausė, ar šis asmuo ir toliau vadovaus šiai įstaigai. Tarybos narys klausė, gal reikėtų
iš karto pakeisti sprendimo projekte vadovą ir numatyti, kas perims turtą.
Pranešėjas atsakė, kad sprendime pavardės neminimos.
Eugenijus Simutis klausė, ar nenumatomos patalpos orkestro repeticijoms, nes
patalpos, kuriose šiuo metu orkestras repetuoja, yra blogos būklės.
Pranešėjas atsakė, kad tokio prašymo nebuvo gauta.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Švietimo, kultūros ir sporto 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.
23. SVARSTYTA. Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Palangos
pensininkų bendrijai „Bočiai“. Pranešėjas - Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų 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.
24. SVARSTYTA. Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais laikinai
neatlygintinai valdyti ir naudotis Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biurui.
Pranešėjas - Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Turizmo, sveikatos ir socialinės
apsaugos 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.
25. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2015 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T2-280
pakeitimo ir papildymo. Pranešėjas – Vidmantas Danta.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
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Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė sprendimo projektui. Posėdžio
pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Vaidotas Bacevičius nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
Eimutis Židanavičius užsiregistravo, bet nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už - 13 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
26. SVARSTYTA. Dėl teritorijos prie Vytauto g. 112 ir gretimos teritorijos prie
Jūratės gatvės, Palangoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjas – Vytautas
Indreika.
Tarybos narių klausimai.
Eugenijus Simutis klausė, ar koncepcijoje buvo atsižvelgta, kad planuojamas vienos
krypties eismas. Tarybos narys taip pat pastebėjo, kad darnaus judumo planas yra pateiktas
nepatogioje vietoje.
Pranešėjas atsakė, kad koncepcijoje yra atsižvelgta į planuojamą vienos krypties
eismą. Taip pat bus atkreiptas dėmesys dėl darnaus judumo plano pateikimo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Eimutis Židanavičius nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už - 14 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
27. SVARSTYTA. Dėl sutikimo priimti valstybės materialųjį turtą ir jo perdavimo
Palangos miesto savivaldybės viešajai bibliotekai. Pranešėjas - Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Švietimo, kultūros ir sporto 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.
Tarybos narė Ilona Pociuvienė išėjo iš posėdžių salės (nuo 10 vai. 24 min. iki 10 vai.
25 min.).
28. SVARSTYTA. Dėl pritarimo projekto „Edukacinių erdvių kūrimas Palangos
senojoje gimnazijoje" įgyvendinimui. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
Tarybos narių klausimai.
Edmundas Krasauskas klausė, kur, be gimnazijos, planuojama kurti edukacines
erdves.
Pranešėja atsakė, kad šis projektas bus vykdomas Palangos senojoje gimnazijoje. Ši
švietimo įstaiga buvo atrinkta pagal programos finansavimo sąlygų aprašą. Kaip jau
minėjoŠvietimo skyriaus vedėja, Švietimo ministerija yra išleidusi ir daugiau programų. Pagal šias
programas bus galima atnaujinti edukacines erdves ir kitose Palangos miesto mokyklose.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Švietimo, kultūros ir sporto komitetai
pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
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projekto.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už - 14 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
29. SVARSTYTA. Dėl pritarimo UAB „Palangos klevas“ vadovo 2016 metų
ataskaitai. Pranešėjas - Andrejus Byčkovas.
Tarybos narių klausimai.
Eugenijus Simutis pastebėjo, kad ataskaitoje minimas žmonių skaičiaus mažėjimas, ir
klausė, kodėl tada Šventojoje numatoma plėtra. Taip pat domėjosi dėl ruošiamo detalaus plano,
kai prie 10 arų žemės sklypo planuojama prijungti 50 arų sklypą. Eugenijus Simutis kalbėjo, kad
turgavietės pastatai stovi ant valstybinės žemės, juose vyksta prekyba, neteisėtai renkami pinigai iš
prekiautojų. Tarybos narys klausė, kodėl savivaldybės įmonei tai yra leidžiama, kai ji tuo tarpu
turėtų būti pavyzdžiu kitoms įmonėms.
Pranešėjas atsakė, kad turgavietės schema yra patvirtinta Tarybos 2009 metais.
Schemoje numatytos prekybos vietos. Pranešėjas pažymėjo, kad savavališkai negali nei panaikinti
prekybos vietų, nei sukurti naujų.
Eugenijus Simutis klausė, kiek Šventojoje yra naudojamų prekybos vietų, jeigu
planuojama plėtra.
Pranešėjas atsakė, kad šiuo metu Šventojoje prekyba nevyksta, bet vasaros sezonu tas
poreikis gali bet kuriuo metu atsirasti. Vykdant plėtrą bus sutvarkyta apleista teritorija, taip būtų
padedama miestui.
Eimutis Židanavičius pastebėjo, kad kitais metais planuojama įgyvendinti didelius
projektus ir klausė, iš kokių lėšų tai bus atliekama ir kiek įmonė planuoja didinti įstatinį kapitalą.
Pranešėjas atsakė, kad rengiami dokumentai dėl įstatinio kapitalo didinimo.
Padidinus įstatinį kapitalą, būtų stengiamasi įgyvendinti šiuos projektus. Rekonstrukcija yra
reikalinga turgavietei, nes pastatų būklė šiuo metu yra prasta.
Eimutis Židanavičius klausė, ar buvo skaičiuota, kiek atrakcionų tilps Šventosios
turgavietės sklype.
Pranešėjas atsakė, kad dar nežinoma, ar toje vietoje bus atrakcionai.
Vaidotas Bacevičius klausė, ar Eimučiui Židanavičiui nereikėjo nusišalinti šiuo
klausimu.
Edmundas Krasauskas kalbėjo, kad norėtųsi drąsesnių planų, kad būtų užsibrėžiama
gauti daugiau pajamų, nei pateikta ataskaitoje.
Pasiūlymai ir pasisakymai.
Eugenijus Simutis kalbėjo, kad ataskaitoje minima, kad turgavietėje trūksta
prekybininkų. Rengiami detalieji planai leis padidinti turgavietės teritoriją ir prekybinių vietų
skaičių. Tarybos narys klausė, kodėl didinamas prekybinių vietų skaičius, jei jų netrūksta, ir siūlė
nepritarti ataskaitai.
Dainius Želvys siūlė pritarti ataskaitai. Turgavietės pastatai yra išnuomoti taip, kad
nuoma mokama tik už tą laiką, kada prekiaujama. Prekiaujama gali būti tik vieną dieną per metus.
Taip ir daroma - užimamos vietos, o prekyba nevyksta. Dainius Želvys kalbėjo, kad jei bus
ekonomiškai naudinga naujai suformuotą sklypą nuomoti atrakcionams, tada ir bus sprendžiamas
šis klausimas.
Eimutis Židanavičius kalbėjo, kad keista, jog niekas nepastebėjo, kad per ataskaitinį
laikotarpį buvo skirta 3000 eurų parama, kai tokiu atveju yra reikalingas steigėjo leidimas. Šiuo
atveju leidimo nebuvo. Tarybos narys kalbėjo, kad tai yra savivaliavimas. Eimutis Židanavičius
pažymėjo, kad nesuprantama, kodėl sklypas yra prijungiamas, jei prekybos vietų netrūksta. Iš kitos
pusės, jei toje vietoje numatomi atrakcionai, kodėl savivaldybė negali suformuoti sklypo, jį įrengti
ir išnuomoti. Kodėl tai daroma „per įmonę“? Ši investicija siektų apie 200 tūkstančių eurų,
šiandien šių lėšų UAB „Palangos klevas" neturi, todėl bus prašoma savivaldybės, didinant įstatinį
kapitalą. Eimutis Židanavičius klausė, per kiek laiko ši investicija atsipirktų, jei vienos vasaros
metu būtų gaunama apie 6000 eurų. Tarybos narys pažymėjo, kad nepritars UAB „Palangos
klevas" ataskaitai.
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Vaidas Šimaitis kalbėjo, kad jis yra susipažinęs su šios įmonės dokumentais. Atėjus
naujam vadovui buvo rasta netvarka: du kioskai pastatyti neaišku kieno lėšomis, sutartys sudarytos
tokios, kurių negalima nutraukti, prekybininkai gali prekiauti arba ne, prekybos vietos užimtos iki
2018 metų. Tarybos narys kalbėjo, kad turgavietei reikalinga plėtra. Šiuo metu tvarkoma apleista
teritorija. Tarybos narys siūlė pritarti ataskaitai.
Šarūnas Vaitkus kalbėjo, kad visiems yra žinoma, koks turgus buvo iki šio vadovo.
Bus suformuotas detaliuoju planu sklypas. Daugelį metų šiame sklype buvo apleista teritorija.
Vadovas ėmėsi veiksmų, kad ši situacija pasikeistų. Suformavus sklypą stebėtojų taryba apsispręs,
kokia veikla bus jame vykdoma. Jei bus įrengta automobilių stovėjimo aikštelė su parkomatais,
bus surenkama daugiau lėšų. Šarūnas Vaitkus priminė, kad Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių
demokratų partijos programoje numatyta sutvarkyti turgavietę. Šarūnas Vaitkus džiaugėsi, kad
įmonė yra pelninga. Dėl skirtos paramos priminė, kad paramą skyrė ne tik ši įmonė, bet ir UAB
„Palangos vandenys“. Parama buvo skirta edukaciniam projektui, finansuotos menininkų
skulptūros, pastatytas ir įkurtas modernus pasakų parkas, visuomenė naudojasi ir džiaugiasi
sukurta infrastruktūra. Šarūnas Vaitkus dėkojo įmonės vadovui ir siūlė pritarti ataskaitai.
Meras informavo, kad 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 - 13, prieš - 2 (Eugenijus Simutis, Eimutis Židanavičius), susilaikė
-nėra.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas paskelbė posėdžio pabaigą.
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