PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
8-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
31-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2017 m. rugsėjo 7 d. Nr. T3-31
Palanga
Posėdis įvyko 2017 m. rugsėjo 7 d.
Posėdžio pradžia 9 val., pabaiga 9 val. 55 min.
Posėdžio pirmininkas – Rimantas Antanas Mikalkėnas, Mero pavaduotojas.
Posėdžio sekretorė – Jurgita Makšimaitė, Palangos miesto savivaldybės
administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė.
Posėdžio pirmininkas paskelbė 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos
31-ojo posėdžio pradžią.
Rimantas Antanas Mikalkėnas prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Posėdyje dalyvavo 18 Tarybos narių: Vaidotas Bacevičius, Arvydas Dočkus, Irena
Galdikienė, Edmundas Krasauskas, Elena Kuznecova, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Danas
Paluckas (dalyvavo nuo 9 val. iki 9 val. 15 min. ir nuo 9 val. 50 min. iki 9 val. 55 min.), Ilona
Pociuvienė, Antanas Sebeckas, Saulius Simė, Eugenijus Simutis, Mindaugas Skritulskas, Vaidas
Šimaitis (dalyvavo nuo 9 val. iki 9 val. 15 min. ir nuo 9 val. 50 min. iki 9 val. 55 min.), Bronius
Vaitkus, Gediminas Valinevičius, Dainius Želvys, Eimutis Židanavičius, Julius Tomas Žulkus.
Posėdyje dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavo 3 Tarybos nariai: Donatas Elijošius,
Sondra Kulikauskienė, Šarūnas Vaitkus.
Rimantas Antanas Mikalkėnas informavo, kad posėdžiui pirmininkaus jis, nes Meras
dėl pateisinamų priežasčių nedalyvaus Tarybos posėdyje ir siūlė Tarybos posėdžio pirmininko
pavaduotoju skirti Tarybos narį Mindaugą Skritulską. Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti, kad
Mindaugas Skritulskas būtų paskirtas pirmininko pavaduotoju.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
Mindaugas Skritulskas paskirtas Tarybos posėdžio pirmininko pavaduotoju.
Posėdyje dalyvavo kviestieji ir kiti asmenys (sąrašas pridedamas).
Posėdžio pirmininkas pagarsino, jog į 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės
tarybos 31-ojo posėdžio darbotvarkę įtraukta 18 klausimų.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar Tarybos nariai turi pasiūlymų dėl posėdžio
darbotvarkės. Tarybos nariai pasiūlymų nepateikė.
Rimantas Antanas Mikalkėnas informavo, kad yra gautas 7 Tarybos narių (Ilonos
Pociuvienės, Arvydo Dočkaus, Edmundo Krasausko, Eugenijaus Simučio, Juliaus Tomo Žulkaus,
Vaido Šimaičio, Irenos Galdikienės) pasirašytas prašymas į šios dienos Tarybos posėdžio
darbotvarkę įtraukti sprendimo ,,Dėl Palangos miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto
patikslinimo“ projektą. Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti, kad
šis sprendimo projektas būtų įtrauktas į posėdžio darbotvarkę.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Danas Paluckas ir Eugenijus Simutis užsiregistravo, bet nebalsavo.
BALSAVO: už – 16, prieš – nėra, susilaikė – nėra.
Sprendimo projektas įtrauktas į posėdžio darbotvarkę.
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Rimantas Antanas Mikalkėnas siūlė išbraukti iš darbotvarkės 8 klausimą (Dėl
kandidato siūlymo apdovanoti ženklu „Auksinės krivūlės riteris“), kadangi Antanas Sebeckas
raštiškai atsisakė kandidatuoti Lietuvos savivaldybių asociacijos apdovanojimui ženklu „Auksinės
krivūlės riteris“ gauti. Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti, kad
šis sprendimo projektas būtų išbrauktas iš darbotvarkės.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Irena Galdikienė nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
Eugenijus Simutis užsiregistravo, bet nebalsavo.
BALSAVO: už – 15, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Julius Tomas Žulkus).
Sprendimo projektas „Dėl kandidato siūlymo apdovanoti ženklu „Auksinės krivūlės
riteris“ išbrauktas iš posėdžio darbotvarkės.
Rimantas Antanas Mikalkėnas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl
darbotvarkės su pakeitimais.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Edmundas Krasauskas, Dainius Želvys, Eimutis Židanavičius nesiregistravo ir
nebalsavo šiuo klausimu.
Eugenijus Simutis užsiregistravo, bet nebalsavo.
BALSAVO: už – 14, prieš – nėra, susilaikė – nėra.
Tarybos posėdžio darbotvarkė patvirtinta.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, asmeniškai suinteresuotų šios
darbotvarkės klausimų svarstymu.
Saulius Simė informavo, kad nusišalins nuo 9 (Dėl Palangos sporto centro sportinio
ugdymo plano derinimo), 10 (Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo
Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigose 2017–2018 mokslo metams) ir 11 (Dėl paslaugų
lengvatos suteikimo VšĮ „Palangos sambo akademija“) darbotvarkės klausimų, kadangi dirba
Palangos sporto centre.
Arvydas Dočkus pagarsino, kad nusišalins nuo 4 (Dėl pritarimo projekto „Edukacinių
erdvių kūrimas Palangos Baltijos pagrindinėje mokykloje“ įgyvendinimui), 9 (Dėl Palangos sporto
centro sportinio ugdymo plano derinimo) ir 11 (Dėl paslaugų lengvatos suteikimo VšĮ „Palangos
sambo akademija“), kadangi dirba Palangos sporto centre ir Palangos „Baltijos“ pagrindinėje
mokykloje.
Antanas Sebeckas informavo, kad nusišalins nuo 15 darbotvarkės klausimo (Dėl
leidimo atlikti statybos darbus pastate, esančiame Meilės al. 38, Palangoje), kadangi dirbo šioje
įstaigoje.
Elena Kuznecova informavo, kad nusišalins nuo 10 (Dėl didžiausio leistino
pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigose 2017–2018
mokslo metams) darbotvarkės klausimo.
Posėdžio pirmininkas siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Sauliaus Simės
nusišalinimo.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
Sauliaus Simės nusišalinimas priimtas.
Rimantas Antanas Mikalkėnas siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Arvydo Dočkaus
nusišalinimo.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14, prieš – nėra, susilaikė – nėra.
Arvydo Dočkaus nusišalinimas priimtas.
Posėdžio pirmininkas siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Antano Sebecko
nusišalinimo.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
Antano Sebecko nusišalinimas priimtas.
Rimantas Antanas Mikalkėnas siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Elenos Kuznecovos
nusišalinimo.
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Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
Elenos Kuznecovos nusišalinimas priimtas.
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 kalbėjo, kad vasaros sezonas tęsiasi iki rugsėjo 15 dienos ir klausė,
kodėl Palangos viešųjų tualetų darbo laikas yra nuo 9 val. iki 18 val. 30 min. Dėl tokio darbo laiko
yra nepatenkinti tiek palangiškiai, tiek Palangos svečiai. Tarybos narė pastebėjo, kad kituose
Lietuvos kurortuose viešųjų tualetų darbo laikas yra iki 20 val.
Posėdžio pirmininkas atsakė, kad Administracija atsižvelgs į išsakytas pastabas ir
tualetų darbo laikas bus pratęstas.
Mero pavaduotojas siūlė pradėti darbotvarkės klausimų svarstymą.
1. SVARSTYTA. Dėl leidimo sudaryti koncesijos sutartį. Pranešėja – Ramunė
Olšauskaitė-Urbonienė.
Tarybos narių klausimai.
Eimutis Židanavičius domėjosi, kokie bus koncesininko įsipareigojimai.
Pranešėja atsakė, kad koncesininkas įsipareigoja sukurti Techninio projekto trečiąjį
etapą ir vykdyti veiklą Palangos kempinge. Trečiojo etapo skaičiuojamoji sąmata yra apie 1
milijonas eurų.
Eugenijus Simutis pastebėjo, kad vasaros sezonu koncesininkas turės pritraukti 15
tūkstančių lankytojų. Kadangi sezonas trunka 90 dienų, per dieną turės būti aptarnauti 166
lankytojai. Tarybos narys klausė, ar tai yra realu.
Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė atsakė, kad koncesininkas žino šią situaciją ir jam
nustatytas lankytojų skaičius atrodo realus.
Eugenijus Simutis domėjosi, ar bus skaičiuojami tik tie žmonės, kurie apsistos
kempinge, ar visi kempingo lankytojai.
Pranešėja atsakė, kad pagal Lietuvos verslo paramos agentūros išaiškinimą yra
skaičiuojami kempingo lankytojai.
Rimantas Antanas Mikalkėnas pastebėjo, kad visi lankytojai yra skaičiuojami: ir
atvažiuojantys su kemperiais, ir statantys palapines, ir ateinantys į kavinę, ir tie, kurie stato
automobilius.
Julius Tomas Žulkus domėjosi, ar lankytojai yra skaičiuojami vizualiai, ar pagal
apmokėjimo dokumentus.
Pranešėja atsakė, kad metų pabaigoje koncesininkas pateiks ataskaitą, kiek per tam
tikrą laikotarpį kempinge apsilankė lankytojų. Lietuvos verslo paramos agentūra nepaaiškino,
kokia dokumentacija turės būti pateikta.
Eugenijus Simutis klausė, ar koncesininkas suvokia, kad reikės sumokėti 15000 eurų
„pagalvės“ mokestį.
Pranešėja atsakė, kad koncesininkas tai žino.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad yra pateiktas Administracijos direktorės
pasiūlymas ir prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl šio pasiūlymo.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 16 (vienbalsiai).
Nuspręsta pritarti Administracijos direktorės pasiūlymui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu:
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1. Papildyti sprendimo preambulę, po skaičiaus ir žodžio „281 straipsniu“ įrašyti
žodžius ir skaičių „ir Lietuvos Respublikos viešojo ir privataus sektorių partnerystės įstatymo 31
straipsniu“.
2. Pakeisti galutinio koncesijos sutarties projekto, tvirtinamo 1 punktu, 9.6 punktą ir
jį išdėstyti taip:
„9.6 Perduotas turtas turi būti grąžinamas (o Naujas turtas – perduodamas) ne
blogesnės būklės nei buvo perduotas / sukurtas, įskaitant natūralų nusidėvėjimą. Iki Turto
perdavimo Suteikiančiajai institucijai dienos turi būti atsiskaityta su visais paslaugų teikėjais
(vandentiekis, komunalinės atliekos, elektra ir kt.).“
2. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-108
pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio, Ekonomikos ir finansų
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.
3. SVARSTYTA. Dėl pritarimo projekto „Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“
infrastruktūros modernizavimas“ įgyvendinimui. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
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 komitetai pritarė sprendimo projektui.
Rimantas Antanas Mikalkėnas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl
sprendimo projekto.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos narys Arvydas Dočkus išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 18 min. iki 9 val. 19
min.).
4. SVARSTYTA. Dėl pritarimo projekto „Edukacinių erdvių kūrimas Palangos
„Baltijos“ pagrindinėje mokykloje“ įgyvendinimui. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Švietimo, kultūros ir sporto, Ekonomikos ir
finansų komitetai pritarė sprendimo projektui.
Rimantas Antanas Mikalkėnas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl šio
sprendimo projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
5. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-129
pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Švietimo, kultūros ir sporto, Ekonomikos ir
finansų komitetai pritarė sprendimo projektui.
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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 Tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T2-229
pakeitimo. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Švietimo, kultūros ir sporto, Ekonomikos ir
finansų 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.
7. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2-314
pakeitimo. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Švietimo, kultūros ir sporto 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.
Tarybos nariai Arvydas Dočkus ir Saulius Simė išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 23
min. iki 9 val. 24 min.).
8. SVARSTYTA. Dėl Palangos sporto centro sportinio ugdymo plano derinimo.
Pranešėja – Laima Valužienė.
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).
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos nariai Elena Kuznecova ir Saulius Simė išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 24
min. iki 9 val. 26 min.).
9. SVARSTYTA. Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo
Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigose 2017–2018 mokslo metams. Pranešėja – Laima
Valužienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad yra pateiktas Administracijos direktorės
pasiūlymas ir kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl šio pasiūlymo.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
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Balsavo: už – 13, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Eugenijus Simutis).
Nuspręsta pritarti Administracijos direktorės pasiūlymui.
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 su pasiūlymu.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu pakeisti dėstomąją dalį ir
ją išdėstyti taip:
„1. Patvirtinti Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigų didžiausią leistiną
pareigybių (etatų) skaičių 2017–2018 mokslo metams (pridedama).
2. Įgalioti Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorių nustatyti:
2.1. didžiausią leistiną pedagoginių valandų (kontaktinių ir nekontaktinių) skaičių
bendrojo ugdymo mokyklose ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigose mokslo metams pagal
ugdymo planus ir klasių komplektų skaičių;
2.2. pedagoginių darbuotojų (mokytojų) pareigybių skaičių pagal skiriamas
pedagogines (kontaktines) valandas.
3. Nustatyti, kad švietimo įstaigos vadovas savo įstaigos pareigybių (etatų) sąrašą,
neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus ir įstaigai nustatyto darbo
užmokesčio fondo, derina su Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriumi.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos administraciniam teismui
(Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda) per 1 (vieną) mėnesį nuo šio teisės akto paskelbimo
dienos.“
Tarybos nariai Arvydas Dočkus ir Saulius Simė išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 26
min. iki 9 val. 34 min.).
10. SVARSTYTA. Dėl paslaugų lengvatos suteikimo VšĮ „Palangos sambo
akademija“. Pranešėja – Laima Valužienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Dainius Želvys kalbėjo, kad ne pirmą kartą šiais metais yra svarstoma paslaugų
lengvata. Buvo sutarta, kad bus parengta bendra lengvatų suteikimo tvarka ir nesinorėtų pritarti
šimtaprocentinei lengvatai. Lengvatos turėtų būti suteikiamos toms įmonėms, kurių veikla susijusi
su labdara, nekomercine veikla, ir siūlė VšĮ „Palangos sambo akademija“ taikyti penkiasdešimt
procentų lengvatą.
Eugenijus Simutis kalbėjo, kad siūlo pritarti parengtam tarybos sprendimui ir
nepritaria Dainiaus Želvio pasiūlymui. Kol nėra patvirtintos lengvatų suteikimo tvarkos, turėtų
būti taikoma 100 procentų lengvata, kaip buvo daroma iki šiol. Anksčiau nuo mokesčio atleistos
įstaigos neužsiima labdaringa veikla. Kai bus patvirtinta lengvatų suteikimo tvarka, įstaigos bus
atleidžiamos nuo mokesčių pagal šią tvarką. VšĮ „Palangos sambo akademija“ kelis kartus jau buvo
gavusi 100 procentų lengvatą. Tarybos narys klausė, kodėl šį kartą turėtų būti pritaikyta tik 50
proc. lengvata.
Elena Kuznecova pritarė Eugenijui Simučiui – kol nėra patvirtintos tvarkos, turi būti
dirbama taip, kaip iki šiol, ir suteikiama 100 procentų lengvata. Tuo labiau, kad šis renginys yra
nekomercinis ir jame dalyvaus daug žmonių. Tarybos narė siūlė balsuoti už tokį sprendimo
projektą, koks yra parengtas, suteikiant 100 procentų lengvatą.
Eimutis Židanavičius stebėjosi Dainiaus Želvio pasiūlymu Palangos sportininkams
netaikyti 100 proc. lengvatos. Tarybos narys kalbėjo, kad visoms įstaigoms iki šiol lengvata buvo
taikoma, ir priminė, kad visai neseniai nuo mokesčio buvo atleistas komercinis renginys, kuris yra
pelningas. Tarybos narys siūlė pritarti parengtam tarybos sprendimo projektui ir suteikti 100
procentų lengvatą.
Elena Kuznecova klausė, koks būtų mokesčio skirtumas įstaigai sumokėjus 50 proc.
už naudojimąsi universalia sporto sale ir pritaikius 100 proc. lengvatą.

7
Pranešėja atsakė, kad 1 dienos salės nuomos kaina yra apie 578 eurai. Pritaikius 50
proc. lengvatą būtų gaunama pusė sumos. Pranešėja akcentavo, kad Tarybos sprendimas Nr. T222 reglamentuoja tai, jog Palangos mieste veikiančios vaikų sporto nevyriausybinės organizacijos,
viešosios įstaigos turi teisę pretenduoti į 100 proc. lengvatą, tik nėra nustatyta pati procedūra,
kada, kaip ir kiek įstaiga gali kreiptis dėl lengvatos suteikimo.
Dainius Želvys kalbėjo, kad jam nekiltų klausimų, jei nebūtų norinčių tuo pačiu laiku
rengti kitus renginius. Įstaigos, kurios prašo lengvatos, renginius organizuoja savaitgaliais,
geriausiu laiku. Todėl kyla tam tikra konkurencija tarp mokančių už naudojimąsi sporto sale ir
gaunančių lengvatą.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl Dainiaus
Želvio pasiūlymo, suteikti VšĮ „Palangos sambo akademija“ 50 procentų lengvatą.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Mindaugas Skritulskas užsiregistravo, bet nebalsavo.
Balsavo: už – 4 (Antanas Sebeckas, Gediminas Valinevičius, Dainius Želvys, Julius
Tomas Žulkus), prieš – 8, susilaikė – 1 (Vaidotas Bacevičius).
Nuspręsta nepritarti Dainiaus Želvio pasiūlymui.
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 13 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Julius Tomas Žulkus nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 11, prieš – 1 (Bronius Vaitkus), susilaikė – 1 (Gediminas
Valinevičius).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
11. SVARSTYTA. Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo UAB
„Alvijada“. Pranešėja – Žaneta Žulkuvienė.
Tarybos narių klausimai.
Eimutis Židanavičius klausė, kiek šioje įmonėje buvo užfiksuota pažeidimų.
Pranešėja atsakė, kad 2016–2017 m. buvo užfiksuotas vienas pažeidimas.
Eimutis Židanavičius klausė, ar tai yra adekvati baudžiamoji priemonė už vieną
pažeidimą.
Pranešėja atsakė, kad buvo gautas Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės
departamento raštas su siūlymu apriboti prekybos alkoholiniais gėrimais laiką. Departamentas
turės būti informuotas apie priimtą Tarybos sprendimą.
Eugenijus Simutis klausė, kuo vadovaujantis departamentas siūlo apriboti prekybos
alkoholiu laiką.
Pranešėja atsakė, kad buvo užfiksuotas pažeidimas, kurį nustatė Palangos policijos
komisariatas: buvo parduotas alkoholinis gėrimas uždarytoje gamyklinėje taroje bare po 22
valandos, o tai draudžia Alkoholio kontrolės įstatymas. Medžiaga, tarnybinis pranešimas buvo
persiųsti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui, kuris taiko ekonomines
sankcijas.
Elena Kuznecova stebėjosi, kad už vieną nusižengimą yra taikomos tokios sankcijos ir
klausė, ar nėra Administracinių nusižengimų kodekse kitų bausmių be licencijos apribojimo.
Posėdžio pirmininkas kvietė pasisakyti Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos
komisariato Palangos miesto policijos komisariato veiklos skyriaus viršininką Kęstutį Bončkų.
Kęstutis Bončkus kalbėjo, kad 2017 metais šiuo adresu yra gauti 4 pranešimai. Visi šie
pranešimai yra susiję su alkoholio vartojimu, viešosios tvarkos pažeidimais. 2016 metais buvo
gauti taip pat 4 pranešimai. Analogiškas pažeidimas šioje įmonėje buvo nustatytas 2015 metais,
tačiau Teismas panaikino Policijos nutarimą taikyti sankcijas, kadangi alkoholis buvo parduotas
atidarytoje taroje. K. Bončkus kalbėjo, kad Policija visada pritars sprendimams riboti prekybą
alkoholiu. Policijos atstovas pastebėjo, kad šis baras yra tarsi parduotuvė, kurią sudaro maža
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patalpa su dviem staliukais ir pavadinimas „baras“ reikalingas tik tam, kad įmonė galėtų prekiauti
alkoholiu po 22 val.
Eugenijus Simutis klausė, ar buvo Šventojoje vietų, kur buvo kviečiama policija
daugiau kartų nei minėtoje įmonėje.
Kęstutis Bončkus atsakė, kad taip.
Rimantas Antanas Mikalkėnas pastebėjo, kad reikėtų pasidomėti, dėl ko į šias vietas
buvo kviečiama policija, gal ne dėl pažeidimų, susijusių su alkoholio pardavimu.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eimutis Židanavičius pastebėjo, kad buvo problematiškesnių įmonių, nei minėta
įmonė. Dėl vieno pažeidimo negali būti taikoma tokia didelė bausmė. Tuo labiau, kad pardavėja
yra nubausta. Tarybos narys siūlė nepritarti šiam sprendimo projektui.
Eugenijus Simutis kalbėjo, kad šiame bare negali būti ribojama prekyba alkoholiu
nuo 22 val., nes ši vieta nėra parduotuvė, ir siūlė apriboti prekybos alkoholiu laiką nuo 24 val. iki
8 val. ryto.
Edmundas Krasauskas kalbėjo, kad yra padarytas administracinis teisės pažeidimas.
Tokios įmonės turi būti nubaustos, todėl pritaria sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui su pasiūlymu apriboti prekybos alkoholiniais gėrimais laiką UAB „Alvijada“
priklausančiame bare, esančiame Mokyklos g. 2, Palangoje, uždraudžiant prekiauti alkoholiniais
gėrimais nuo 24 val. iki 8 val.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl
Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymo.
Vaidotas Bacevičius kalbėjo, kad reikia gerbti policijos darbą ir neleisti naudotis
įstatymų spragomis. Jei įmonėje yra nustatyti pažeidimai, reikia nubausti. Kai bus nustatyti
pažeidimai kitose įstaigose, jos taip pat bus nubaustos.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 9, prieš – 4 (Vaidotas Bacevičius, Arvydas Dočkus, Ilona Pociuvienė,
Mindaugas Skritulskas), susilaikė – 3 (Edmundas Krasauskas, Dainius Želvys, Julius Tomas
Žulkus).
Nuspręsta pritarti Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Rimantas Antanas Mikalkėnas nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 13, prieš – nėra, susilaikė – 2 (Edmundas Krasauskas, Dainius
Želvys).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu dėstomąją dalį išdėstyti
taip:
„Apriboti prekybos alkoholiniais gėrimais laiką UAB „Alvijada“ (įmonės kodas
125178969) priklausančiame bare, esančiame Mokyklos g. 2, Palangoje, uždraudžiant prekiauti
alkoholiniais gėrimais nuo 24 val. iki 8 val.“.
12. 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 komitetas 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.
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13. SVARSTYTA. Dėl UAB „Palangos šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos
(kainos dedamųjų) galiojimo laikotarpio nustatymo. Pranešėja – Snieguolė Saltonienė.
Tarybos narių klausimai.
Elena Kuznecova klausė, nuo kada bus pradėtas taikyti naujasis laikotarpis.
Pranešėja atsakė, kad kai Kainų kontrolės komisija nustatys bazines kainas ir bus
atsiųstas nutarimas, bus įvardijama, nuo kokios datos bus pradedamas naujasis laikotarpis.
Eimutis Židanavičius klausė, ar galima prognozuoti, kaip bus daroma įtaka šilumos
kainoms.
Pranešėja atsakė, kad UAB „Palangos šilumos tinklai“ kainas yra pateikusi Kainų
kontrolės komisijai. Pirmaisiais bazinės kainos galiojimo metais taikoma komisijos nustatyta kaina,
vėlesniais metais ji perskaičiuojama atsižvelgus į kuro kainą.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, 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.
Tarybos narys Antanas Sebeckas išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 49 min. iki 9 val.
52 min.).
14. SVARSTYTA. Dėl leidimo atlikti statybos darbus pastate, esančiame Meilės al.
38, Palangoje. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimai.
Elena Kuznecova pastebėjo, kad sprendimo projekto teikime minimas ir paprastasis,
ir kapitalinis remontas, ir klausė, ar dėl to nekils teisinių ginčų.
Pranešėjas atsakė, kad teikime pateikta citata iš Palangos miesto savivaldybės turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo.
Elena Kuznecova klausė, ar yra sudarytas konkrečių darbų sąrašas, kad ateityje nekiltų
ginčų tarp nuomininko ir savivaldybės ir šis pastatas galėtų būti eksploatuojamas ateinantį sezoną.
Pranešėjas atsakė, kad visi darbai yra aprašyti pridėtuose projektuose.
Elena Kuznecova domėjosi, ar stogo remontas yra įrašytas į darbų sąrašą.
Pranešėjas atsakė, kad yra.
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 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Danas Paluckas nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
Vaidas Šimaitis užsiregistravo, bet nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 15, prieš – nėra, susilaikė – nėra.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
15. SVARSTYTA. Dėl žemės sklypo S. Nėries g. 17, Palangoje, detaliojo plano
patvirtinimo. Pranešėjas – Vytautas Indreika.
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.
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Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
16. SVARSTYTA. Dėl sutikimo priimti dovanojamą žemės sklypo, kurio kadastrinis
Nr. 2501/0041:93 (prie Kurorto g.), Palangoje, dalį. Pranešėjas – Vytautas Indreika.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas 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 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Vaidotas Bacevičius, Eimutis Židanavičius nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
17. SVARSTYTA. Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:93 (prie
Kurorto g.), Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties
pakeitimo. Pranešėjas – Vytautas Indreika.
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 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Vaidotas Bacevičius, Eimutis Židanavičius nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 15, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Eugenijus Simutis).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
18. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto
patikslinimo. Pranešėja – Regina Garadauskienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas paskelbė posėdžio pabaigą.

Posėdžio pirmininkas

Rimantas Antanas Mikalkėnas

Posėdžio sekretorė

Jurgita Makšimaitė

