PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
8-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
19-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2016 m. rugpjūčio 25 d. Nr. T3-19
Palanga
Posėdis įvyko 2016 m. rugpjūčio 25 d.
Posėdžio pradžia 9 val., pabaiga 10 val.
Posėdžio pirmininkai – Šarūnas Vaitkus, Meras, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Mero
pavaduotojas.
Posėdžio sekretorė – Diana Kniukštienė, Palangos miesto savivaldybės
administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė.
Posėdyje dalyvavo 20 Tarybos narių: Arvydas Dočkus, Vaidotas Bacevičius, Donatas
Elijošius, Irena Galdikienė, Edmundas Krasauskas, Sondra Kulikauskienė, Elena Kuznecova,
Rimantas Antanas Mikalkėnas, Danas Paluckas, Ilona Pociuvienė, Antanas Sebeckas, Eugenijus
Simutis, Mindaugas Skritulskas, Vaidas Šimaitis, Bronius Vaitkus, Šarūnas Vaitkus, Gediminas
Valinevičius, Dainius Želvys, Eimutis Židanavičius, Julius Tomas Žulkus.
Posėdyje dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavo Saulius Simė.
Posėdyje dalyvavo kviestieji ir kiti asmenys (sąrašas pridedamas).
Meras paskelbė 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 19-ojo posėdžio
pradžią.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Meras pagarsino, jog į 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 19-ojo
posėdžio darbotvarkę įtraukta 18 klausimų.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar Tarybos nariai turi kitų pasiūlymų dėl posėdžio
darbotvarkės.
Vaidas Šimaitis siūlė išbraukti 17 darbotvarkės klausimą (Dėl žemės sklypo S. Nėries
g. 15, Palangoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo), kadangi nuvykus prie nagrinėjamo
žemės sklypo paaiškėjo, jog jame yra statinių, apie kuriuos nebuvo pranešta.
Šarūnas Vaitkus siūlė išbraukti 9 darbotvarkės klausimą (Dėl draugystės ir
bendradarbiavimo sutarties), kadangi Savivaldybės partneriai nespėjo pateikti savo kalba sutarties
projekto, todėl jis bus svarstomas kitame Tarybos posėdyje.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad yra gautas 7 Tarybos narių (Arvydo Dočkaus,
Ilonos Pociuvienės, Broniaus Vaitkaus, Edmundo Krasausko, Eugenijaus Simučio, Šarūno
Vaitkaus, Rimanto Mikalkėno) pasirašytas prašymas į šios dienos Tarybos posėdžio darbotvarkę
įtraukti papildomą klausimą ,,Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“ (Pranešėjas – Kostas
Jakubauskas).
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl pasiūlymo išbraukti 17
darbotvarkės klausimą.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19, prieš – nėra, susilaikė – 1.
Klausimas išbrauktas iš darbotvarkės.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti, kad iš
darbotvarkės būtų išbrauktas 9 klausimas.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
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Klausimas išbrauktas iš darbotvarkės.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl pasiūlymo papildomai
įtraukti į posėdžio darbotvarkę sprendimo ,,Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“ projektą.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
Klausimas įtrauktas į posėdžio darbotvarkę.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl darbotvarkės tvirtinimo.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (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.
Arvydas Dočkus informavo, kad nusišalins nuo 1 (Dėl leidimo dirbti papildomą darbą
Romaldui Kazlauskui ir Valdai Šarkienei) ir 2 (Dėl Tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimo Nr.
T2-56 1 punkto pakeitimo) darbotvarkės klausimų svarstymo, kadangi klausimai susiję su jo
darbovietėmis (Sporto centru ir „Baltijos“ pagrindine mokykla).
Danas Paluckas informavo, kad nusišalins nuo 7 darbotvarkės klausimo (Dėl
didžiausio leistino darbuotojų pareigybių skaičiaus Palangos kurorto muziejuje patvirtinimo)
svarstymo ir balsavimo.
Irena Galdikienė pažymėjo, jog nedalyvaus 15 darbotvarkės klausimo (Dėl endoskopo
perdavimo pagal panaudos sutartį VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės Palangos departamentui)
svarstyme ir balsavime.
Elena Kuznecova pagarsino, kad nedalyvaus 4 darbotvarkės klausimo (Dėl Tarybos
2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T2-221 pakeitimo) svarstyme ir balsavime, kadangi ji turi
0,0038 UAB „Palangos vandenys“ akcijų.
Antanas Sebeckas informavo, kad nusišalins nuo 12 darbotvarkės klausimo (Dėl
Palangos miesto savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir
biudžetinių įstaigų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo) svarstymo, kadangi klausimas susijęs
su Botanikos parku, kuriame jis dirba.
Rimantas Antanas Mikalkėnas pagarsino, kad nusišalins nuo 4 darbotvarkės klausimo
(Dėl Tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T2-221 pakeitimo) svarstymo, kadangi UAB
„Palangos vandenys“ dirba jo žmona ir turi bendrovės akcijų.
Ilona Pociuvienė pažymėjo, jog nedalyvaus 2 darbotvarkės klausimo (Dėl leidimo
dirbti papildomą darbą Romaldui Kazlauskui ir Valdai Šarkienei) svarstyme ir balsavime, kadangi
kalbama apie švietimo įstaigas, iš kurių vienoje ji dirba.
Dainius Želvys informavo, kad nusišalins nuo 4 darbotvarkės klausimo (Dėl Tarybos
2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T2-221 pakeitimo) svarstymo, kadangi jis dirba UAB
„Palangos vandenys“.
Bronius Vaitkus ir Šarūnas Vaitkus pagarsino, kad nedalyvaus 12 darbotvarkės
klausimo (Dėl Palangos miesto savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų
rinkinio ir biudžetinių įstaigų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo) svarstyme ir balsavime,
kadangi Palangos botanikos parke dirba jų sesuo.
Meras siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Arvydo Dočkaus nusišalinimo.
Arvydas Dočkus išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 10 min. iki 9 val. 11 min.).
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
Arvydo Dočkaus nusišalinimas priimtas.
Meras siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Dano Palucko nusišalinimo priėmimo.
Danas Paluckas išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 11 min. iki 9 val. 12 min.).
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
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Dano Palucko nusišalinimas priimtas.
Posėdžio pirmininkas siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Irenos Galdikienės
nusišalinimo priėmimo.
Irena Galdikienė išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 12 min. iki 9 val. 12 min.).
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
Irenos Galdikienės nusišalinimas priimtas.
Meras siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Elenos Kuznecovos, Rimanto Antano
Mikalkėno ir Dainiaus Želvio nusišalinimo priėmimo.
Elena Kuznecova, Rimantas Antanas Mikalkėnas ir Dainius Želvys išėjo iš posėdžių
salės (nuo 9 val. 13 min. iki 9 val. 14 min.).
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
Elenos Kuznecovos, Rimanto Antano Mikalkėno ir Dainiaus Želvio nusišalinimas
priimtas.
Posėdžio pirmininkas siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Ilonos Pociuvienės
nusišalinimo priėmimo.
Ilona Pociuvienė išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 14 min. iki 9 val. 14 min.).
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
Ilonos Pociuvienės nusišalinimas priimtas.
Meras perdavė pirmininkavimą Mero pavaduotojui Rimantui Antanui Mikalkėnui.
Mero pavaduotojas siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Antano Sebecko, Broniaus
Vaitkaus ir Šarūno Vaitkaus nusišalinimo priėmimo.
Antanas Sebeckas, Bronius Vaitkus ir Šarūnas Vaitkus išėjo iš posėdžių salės (nuo 9
val. 14 min. iki 9 val. 15 min.).
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14, prieš – nėra, susilaikė – nėra.
Antano Sebecko, Broniaus Vaitkaus ir Šarūno Vaitkaus nusišalinimas priimtas.
Meras perėmė pirmininkavimą.
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.
Mindaugas Skritulskas perskaitė 2016 m. rugpjūčio 8 d. atsakymą į Tarybos narės
Elenos Kuznecovos 2016 m. liepos 28 d. paklausimą (pridedamas prie posėdžio rengimo
medžiagos).
Elena Kuznecova, reaguodama į Mindaugo Skritulsko pasisakymą, pabrėžė, kad
Eimutis Židanavičius buvo paskirtas UAB „Palangos Klevas“ vadovu atitinkamų asmenų prašymu,
o ne jos valia, kaip deklaruoja Tarybos narys. Tarybos narė pažymėjo, jog jos paklausimas buvo
adresuotas Administracijos direktoriui ir Merui.
Eimutis Židanavičius, išklausęs Mindaugo Skritulsko pranešimą, domėjosi, ar nėra
padaryta klaidų, kai UAB „Palangos komunalinis ūkis“ vadovavo Vidas Misiukonis. Tarybos narys
taip pat klausė, ar Stebėtojų tarybos pirmininkas Mindaugas Skritulskas nemano, kad jam reiktų
atsistatydinti iš pirmininko pareigų.
Elena Kuznecova pažymėjo, kad Palangos miesto socialinių paslaugų centras, įsikūręs
Gintaro g. 33A pastato antrame aukšte, negali pilnai atlikti savo funkcijų, kadangi jo patalpos
nepritaikytos neįgaliems asmenims. Žmonės, sėdintys invalido vežimėliuose, neturi galimybės
užvažiuoti į antrą aukštą ir laukia lauke, kol Palangos miesto socialinių paslaugų centro
darbuotojai juos aptarnaus. Ji pabrėžė, kad remdama baikerius, lenktyninkus, Taryba 2017 m.
biudžete numatytų lėšų keltuvams, pritaikytiems neįgaliems asmenims, įstaigose įrengti.
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Šarūnas Vaitkus informavo, jog Palangos asmens sveikatos priežiūros centre keltuvas
neįgaliems asmenims turi būti įrengtas dar šiais metais. Meras atkreipė dėmesį į Elenos
Kuznecovos išsakytą problemą ir pažadėjo ją spręsti.
Eimutis Židanavičius pagarsino pirmą paklausimą: „Šiais metais, praktiškai be
konkursų, prisidengiant patvirtinta Savivaldybės tarybos tvarka, vasaros sezonui buvo išnuomoti
patrauklūs komerciniai objektai. Manau, kad visuomenė turėtų žinoti, kaip šis procesas vyko, ar jis
buvo skaidrus, kiek pasipildė įstaigų ir savivaldybės biudžetas. Todėl, mere, prašau atsakyti į šiuos
klausimus apie Birutės parko sargo namelio, kavinės „Vaidilutė“, vietos kavinei Palangos
gelbėjimo stoties teritorijoje ir atrakcionų Šventojoje nuomą:
1. Kaip buvo organizuojami nuomos konkursai ir kur buvo skelbiama informacija
apie šių objektų nuomą?
2. Koks nuomos dydis buvo sumokėtas už kiekvieną šį objektą (manau, kad sužinojus
nuomos kainas visuomenė bus šokiruota)?
3. Mieste sklando kalbos, kad savivaldybės tarybos nariai ar jų šeimos nariai siejami
su atskirų objektų nuoma. Kas jums, mere, yra apie tai žinoma ir ar tame nėra korupcijos
apraiškų?
4. Ar jūs, mere, nepažeidėte etikos reikalavimų dalyvaudamas partiniuose
renginiuose, kurie vyko pigiai išnuomotoje Gelbėjimo stoties kavinėje?
5. Prašau viešai informuoti, kaip, kokiomis sąlygomis ir kada visi verslininkai ir
amatininkai galės išsinuomoti minėtus objektus 2017 metų vasaros sezonui.
6. Ar, jūsų nuomone, nereikėtų vardan skaidrumo pakeisti tvarką ir tokius paklausius
objektus nuomoti įprasto konkurso būdu?“
Eimutis Židanavičius perskaitė antrą paklausimą: „Šiais metais rugpjūčio 14 d.
spaudoje scenos virtuozas Gytis Paškevičius išsakė negatyvią nuomonę apie Palangos koncertų
salę. Keletą pacituosiu: „O juk teisus yra G. Paškevičius, sakydamas, kad salė tikrai prastai
suprojektuota: prastas matomumas, prastas ir netolygus garsas, reto ankštumo vestibiuliai, rūbinės,
įėjimai/išėjimai, trūksta patalpų atlikėjams dekoracijoms...O jau parteris...“, „Naujojoje salėje
buvau keletą kartų, tačiau tokio neapgalvoto išplanavimo niekur nėra tekę matyti. Pradedant tuo,
kad rūbinėje pakabint ir atsiimt rūbus reikia vienoje vietoje (2000 žmonių, jei pilna salė), tai
tiesiog jovalas kažkoks – protu nesuvokiama. Parteryje sėdėti yra absoliuti nesąmonė ir ten pirkt
bilietus galima nebent jie kainuotų po 1 Eur, nuolydžio praktiškai nėra jokio, tada matai tik
pakaušius prieky sėdinčių, o vaizdo scenoje nelabai matyti. Galima vardinti krūvas visokių
„liapsusų“, bet kaip šitaip neapgalvoti krūvos dalykų, kad rodos, kad tą koncertų salę projektavo
žmogus, kuris prieš tai buvo projektavęs pradinę mokyklą kokioje gyvenvietėje, na ir gal kokius
kultūros namus miestelyje....Aišku, valdžiai viskas visada bus gerai, nes jie sėdi tik balkono
pirmoje eilėje, bet turbūt visi 2 tūkst. klausytojų į vieną eilę netilps? Tad gal savivaldybės klerkai
tegu išmėgina visus sektorius, tada jiems „dašus“, kokį šlamštą įsigijo už krūvą milijonų...“, „Gėda
gėda gėda. Nuvažiuokite į Liepoją ir pasižiūrėkite, kaip turi atrodyti šiuolaikinės koncertų erdvės.
Palangos salė – 1980 metų sovietų statinių pavyzdys“. Iš paskaitytų komentarų matyti, kad dalis
visuomenės kritiškai vertina naują Palangos koncertų salę. Kadangi jūs, mere, labai rūpinotės šios
salės statyba ir iš jūsų lūpų teko girdėti, kokia moderni naujoji Palangos koncertų salė, kaip ji
buvo pompastiškai atidaryta, tai prašome patvirtinti arba paneigti Gyčio Paškevičiaus ir dalies
komentatorių išsakytą kritinę nuomonę apie šią salę. Keista, kodėl iki šiol jūs to nepadarėte ir ar
tai nereiškia, kad jūsų žinios apie tokio objekto statybą buvo labai paviršutinės, kritika teisinga, o
milijonai buvo panaudoti neracionaliai ir, kaip sakė vienas komentatorius, „karalius nuogas“. Tai
ar apginsite, mere, Palangos garbę ir pripažinsite projektuojant ir statant salę padarytas klaidas?“
Šarūnas Vaitkus pasipiktino Eimučio Židanavičiaus pasisakymu apie Palangos
koncertų salę. Meras kalbėjo, jog yra skaudu, kai Palangos miesto savivaldybės taryba kartu su
Vyriausybe, Premjeru dėjo visas pastangas atgaivinti Palangos koncertų salę, o Tarybos narys
Eimutis Židanavičius skaito neoficialius ir nepagrįstus komentarus. Tarybos pirmininkas
pažymėjo, jog ekspertai bei Tarptautinė komisija pripažino, kad salė yra puikiai sumodeliuota ir
pasižymi labai gera akustika. Kai kurie atlikėjai patys kalti, kad nesinaudoja Palangos koncertų
salėje esančia aparatūra, o naudojasi savo, po to komentuoja, kad, neva, yra bloga akustika.
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Eimutis Židanavičius skaitė savo trečią paklausimą: „Į mane kreipėsi Palangos miesto
gyventojas, todėl perskaitysiu jo kreipimąsi: „Kreipiuosi į Jus, kuriam palangiškiai suteikė mandatą
atstovauti jiems ir dirbti miesto labui. Palangoje Pavėsio–Našlaičių tako sankirtoje (buvę
„Pavėsio“ sodai) privačioje valdoje neseniai apsigyveno teisininkas, 2011 m. savivaldybių tarybų
rinkimuose kartu su Tėvynės Sąjungos-krikščionių demokratų sąjunga kandidatavęs į Palangos
miesto tarybą, todėl, manau, gerai žinomas dabartinei savivaldybės vadovybei – Eligijus
Karbauskis. Šis asmuo už sklypą juosiančios tvoros valstybinėje žemėje dekoratyvine skalda
išgrindė aikštelę, pasodino tujas ir šią „savo nuosavybę“, pasirodo, saugo visiems praeiviams, ypač
mažiems vaikams, kurių čia gyvena tikrai nemažai, pavojingu būdu – valstybinę žemę apjuosęs
„elektriniu piemeniu“. Negana to, rugpjūčio 21 d. sekmadienį kaimynų mažametį vaiką (kuris
žinomas ir jo asmenybė esant reikalui bus atskleista), grįžinėjusį po mišių bažnyčioje namo, E.
Karbauskis kitų suaugusiųjų akivaizdoje iškeikė necenzūriniais žodžiais, kodėl jis eina per jo
supiltą skaldą. Prašau miesto savivaldybėje išsiaiškinti:
– ar E. Karbauskis suderino su atsakingomis institucijomis ir turi leidimus užimti
valstybinę žemę ją išgrindžiant skalda, pasodinant tujas, viską apjuosiant laidais („elektriniu
piemeniu“) ir paleidžiant ja tekėti elektros srovę;
– jeigu E. Karbauskis veikė savavališkai, pareikalauti iš Palangos miesto savivaldybės
vadovybės, kad būtų neatidėliojant ir veiksmingai reaguota į jiems žinomo asmens neteisėtus
veiksmus bei neatidėliojant tol, kol neįvyko nelaimė – panaikinti laidai, kuriais viešoje vietoje teka
elektros srovė;
– pareikalauti iš Palangos miesto savivaldybės vadovybės paaiškinimo, kaip jie
reaguoja į tokius buvusio kolegos – politiko, su kuriuo 2011 metų rinkimuose kartu kandidatavo į
Palangos miesto savivaldybės tarybą, veiksmus. Ar viešoje vietoje paleidžiant laidais tekėti elektrą
ir sukeliant pavojų praeiviams yra mylima Palanga, kas pastoviai deklaruojama. Keturias foto bei
ištrauką iš VRK internetinio puslapio, kurios patvirtina mano teiginius - pridedu. Tikimės sulaukti
greito atsakymo“. Kaip partijos pirmininko G. Lansbergio pavaduotojo ir Palangos miesto mero
norėčiau paklausti Š. Vaitkaus, ar konservatorių partijos nariams, rinkėjams, rėmėjams jų
artimiesiems galioja teisinės normos, ar nebus „elektriniais piemenimis“ aptverta visa Palanga, o
jos gyventojai nepasijaus kaip nepaklusnios avelės, ganomos vienintelio piemens?“
Meras replikavo, kad jis nežino kiekvieno miesto gyventojo, kuris užsitvėrė ar
neužsitvėrė tvoros. Eimutis Židanavičius kaip Tarybos narys, ginantis gyventojų interesus, turi
pilną teisę kreiptis į Statybos inspekciją ar kitas institucijas ir išsiaiškinti esamą situaciją.
Elena Kuznecova informavo, jog praeitame posėdyje ji prašė Etikos komisijos
išsiaiškinti, ar Vaidas Šimaitis nepažeidė etikos taisyklių kalbėdamas Tarybos posėdyje
necenzūriniais žodžiais. Tarybos narė pažymėjo, jog ji gavusi raštišką Etikos komisijos sprendimą,
kuriame Vaidui Šimaičiui rekomenduojama viešai atsiprašyti.
Vaidas Šimaitis pažymėjo, jog jis atsiprašys tada, kai išsiaiškins, ar jo pavartoti žodžiai
ką nors įžeidė.
Elena Kuznecova pabrėžė, jog Tarybos narys įžeidė ją, nes Vaidas Šimaitis
necenzūrinius žodžius vartojo po jos pasisakymo.
Meras siūlė pradėti darbotvarkės klausimų svarstymą.
Tarybos narys Arvydas Dočkus išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 40 min. iki 9 val. 41
min.).
1. SVARSTYTA. Dėl leidimo dirbti papildomą darbą Romaldui Kazlauskui ir Valdai
Šarkienei. Pranešėja – Nijolė Vargonienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir sporto
komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Danas Paluckas).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
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Tarybos nariai Arvydas Dočkus ir Ilona Pociuvienė išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val.
41 min. iki 9 val. 43 min.).
2. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-56 1 punkto
pakeitimo. Pranešėja – Nijolė Vargonienė.
Klausimų nebuvo.
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 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
3. SVARSTYTA. Dėl priešmokyklinio ugdymo grupės nustatymo Palangos
sanatorinei mokyklai 2016-2017 metams. Pranešėja – Nijolė Vargonienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir
sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Ilona Pociuvienė nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos nariai Elena Kuznecova, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Dainius Želvys išėjo
iš posėdžių salės (nuo 9 val. 44 min. iki 9 val. 46 min.).
4. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T2-221
pakeitimo. Pranešėjas – Virgilijus Beržanskis.
Klausimai.
Eimutis Židanavičius domėjosi, kaip UAB „Palangos vandenys“ kovoja su vandens
tiekimo nuostoliais.
Virgilijus Beržanskis aiškino, jog UAB „Palangos vandenys“ sprendžia problemas,
susijusias su nelegaliais prisijungimais ir pan.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras 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 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Ilona Pociuvienė nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
5. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-13
pakeitimo. Pranešėja – Genutė Kavarzienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir sporto
komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
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Ilona Pociuvienė nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
6. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2013 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T2-93
pakeitimo. Pranešėja – Genutė Kavarzienė.
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 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos narys Danas Paluckas išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 49 min. iki 9 val. 50
min.).
7. SVARSTYTA. Dėl didžiausio leistino darbuotojų pareigybių skaičiaus Palangos
kurorto muziejuje patvirtinimo. Pranešėjas – Vygantas Rekašius.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir sporto
komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
8. SVARSTYTA. Dėl UAB „Palangos renginiai“ teikiamų paslaugų kainų
nustatymo. Pranešėjas – Vygantas Rekašius.
Klausimai.
Eugenijus Simutis klausė, ar sprendimo projektas buvo vertintas antikorupciniu
požiūriu.
Vygantas Rekašius atsakė, kad parengtas sprendimo projektas nepatenka į korupcijos
pasireiškimo rizikai priklausančių teisės aktų kategoriją ir antikorupciniu požiūriu vertintas
nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Eugenijus Simutis siūlė nesvarstyti šio klausimo, kadangi jame nėra nurodyta tikslių
kainų už teikiamas paslaugas. Tarybos narys aiškino, kad UAB „Palangos renginiai“ teikiamų
paslaugų kainas turėjo patvirtinti 2015 m., kai Tarybos sprendimu buvo įsteigta įmonė.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir sporto
komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras pagarsino Administracijos direktoriaus pasiūlymą (pridedamas prie posėdžio
rengimo medžiagos).
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Akvilės Kilijonienės
pasiūlymo.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 16, prieš – nėra, susilaikė – nėra.
Administracijos direktorės pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
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Elena Kuznecova, Danas Paluckas, Eimutis Židanavičius nesiregistravo ir nebalsavo
šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 15, prieš – 1 (Eugenijus Simutis), susilaikė – 1 (Sondra
Kulikauskienė).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu UAB „Palangos renginiai“
teikiamų paslaugų kainų lentelėje:
1. 3 punkto stulpelyje „Pastabos / komentarai“ įrašyti:
„2 EUR — ne vasaros sezono metu (nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio 30 d. ir nuo sausio
1 d. iki gegužės 15 d.) paslaugos teikėjo siūlomuose stenduose; 4 EUR — ne vasaros sezono metu
(nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio 30 d. ir nuo sausio 1 d. iki gegužės 15 d.) užsakovo pasirinktuose
stenduose; 7 EUR – vasaros sezono metu (nuo gegužės 15 d. iki rugpjūčio 31 d. ir nuo gruodžio 1
d. iki gruodžio 31 d.) paslaugos teikėjo siūlomuose stenduose; 10 EUR – vasaros sezono metu
(nuo gegužės 15 d. iki rugpjūčio 31 d. ir nuo gruodžio 1 d. iki gruodžio 31 d.) užsakovo
pasirinktuose stenduose.“;
2. 4 punkto stulpelyje „Pastabos / komentarai“ vietoj žodžių „bet ne mažiau kaip 300
EUR už renginį“ įrašyti:
„60 EUR – Konferencijų ir priėmimų vedimas, moderavimas, sporto renginių
komentavimas;
150 EUR – Miesto švenčių vedimas;
200 EUR – Iškilmingų renginių (atidarymo ceremonijų, apdovanojimų, inauguracijų
ir premijų teikimo) vedimas;
300 EUR — Verslo renginių, susitikimų vedimas, naujametinių renginių vedimas,
televizijos projektų vedimas, komentavimas.“
9. SVARSTYTA. Dėl pritarimo projekto ,,Amber coast“ paraiškos teikimui Interreg
Latvija–Lietuva 2014–2020 metų bendradarbiavimo per sieną programos finansavimui gauti.
Pranešėja - Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras 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 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Mindaugas Skritulskas ir Julius Tomas Žulkus nesiregistravo ir nebalsavo šiuo
klausimu.
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
10. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-9
pakeitimo. Pranešėja - Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, 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 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Eugenijus Simutis ir Mindaugas Skritulskas nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
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11. SVARSTYTA. Dėl pritarimo teikti projektinį pasiūlymą ir paraišką pagal
priemonę „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“. Pranešėja – Ramunė OlšauskaitėUrbonienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras 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 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Tarybos narys Eugenijus Simutis.
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Meras perdavė pirmininkavimą Mero pavaduotojui Rimantui Antanui Mikalkėnui.
Tarybos nariai Antanas Sebeckas, Bronius Vaitkus ir Šarūnas Vaitkus išėjo iš posėdžių
salės (nuo 9 val. 56 min. iki 9 val. 57 min.).
12. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinio ir biudžetinių įstaigų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo.
Pranešėja – Regina Garadauskienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas informavo, kad Švietimo, kultūros ir sporto bei Ekonomikos ir
finansų komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininko pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl
sprendimo projekto.
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Tarybos nariai Eugenijus Simutis ir
Mindaugas Skritulskas.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Meras perėmė pirmininkavimą.
13. SVARSTYTA. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų 2016 metams
nustatymo. Pranešėja – Regina Garadauskienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, 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 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Tarybos nariai Eugenijus Simutis ir
Bronius Vaitkus.
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
14. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2016 metų biudžeto
patikslinimo. Pranešėja – Regina Garadauskienė.
Klausimų nebuvo.
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.
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Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Tarybos nariai Elena Kuznecova, Eugenijus
Simutis ir Eimutis Židanavičius.
BALSAVO: už – 17, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Danas Paluckas).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos narė Irena Galdikienė išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 59 min. iki 10 val.).
15. SVARSTYTA. Dėl endoskopo perdavimo pagal panaudos sutartį VšĮ Klaipėdos
jūrininkų ligoninės Palangos departamentui. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras 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 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Tarybos nariai Edmundas Krasauskas,
Eugenijus Simutis ir Eimutis Židanavičius.
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
16. SVARSTYTA. Dėl teritorijos, pagal Palangos miesto bendrąjį planą
patenkančios į N6 rajoną, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjas – Vytautas
Indreika.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė sprendimo projektui
su pastaba detaliojo plano sprendiniuose gyvenamųjų pastatų (GV) teritorijose numatyti užstatymo
tankį iki 20 proc.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Statybos ir miesto ūkio
komiteto pasiūlymo.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 17 (vienbalsiai).
Statybos ir miesto ūkio komiteto pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Tarybos nariai Sondra Kulikauskienė,
Eugenijus Simutis ir Eimutis Židanavičius.
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA:
1. Pritarti sprendimo projektui.
2. Detaliojo plano rengėjams detaliojo plano sprendiniuose gyvenamųjų pastatų (GV)
teritorijose planuoti užstatymo tankį iki 20 proc.
17. SVARSTYTA. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą. Pranešėjas – Kostas
Jakubauskas.
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 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
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NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas paskelbė posėdžio pabaigą.

Posėdžio pirmininkai

Šarūnas Vaitkus
Rimantas Antanas Mikalkėnas

Posėdžio sekretorė

Diana Kniukštienė

