PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
8-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
28-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2017 m. gegužės 31 d. Nr. T3-28
Palanga
Posėdis įvyko 2017 m. gegužės 31 d.
Posėdžio pradžia 9 val., pabaiga 10 val. 40 min.
Posėdžio pirmininkai – Šarūnas Vaitkus, Meras.
Posėdžio sekretorė – Diana Kniukštienė, Palangos miesto savivaldybės
administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė.
Posėdyje dalyvavo 16 Tarybos narių: Arvydas Dočkus, Donatas Elijošius, Edmundas
Krasauskas, Elena Kuznecova, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Danas Paluckas, Ilona Pociuvienė,
Antanas Sebeckas, Saulius Simė, Eugenijus Simutis, Mindaugas Skritulskas, Šarūnas Vaitkus,
Gediminas Valinevičius, Dainius Želvys, Eimutis Židanavičius, Julius Tomas Žulkus.
Posėdyje dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavo Tarybos nariai: Vaidotas Bacevičius,
Irena Galdikienė, Sondra Kulikauskienė, Vaidas Šimaitis, Bronius Vaitkus.
Posėdyje dalyvavo kviestieji ir kiti asmenys (sąrašas pridedamas).
Meras paskelbė 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 28-ojo posėdžio
pradžią.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Meras pagarsino, jog į 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 28-ojo
posėdžio darbotvarkę įtraukti 28 klausimai.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar Tarybos nariai turi kitų pasiūlymų dėl posėdžio
darbotvarkės.
Dainius Želvys siūlė išbraukti 27 darbotvarkės klausimą (Dėl žemės sklypo
Nemirsetos g. 47, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo), motyvuodamas tuo, jog detaliojo plano
organizatorius nėra pasirašęs infrastruktūros sutarties. Tarybos narys pažymėjo, jog reikia pagalvoti
apie alternatyvaus sprendimo projekto parengimą.
Meras teikė balsavimui Dainiaus Želvio pasiūlymą.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 12, prieš – nėra, susilaikė – nėra.
Nuspręsta išbraukti 27 (Dėl žemės sklypo Nemirsetos g. 47, Palangoje, detaliojo
plano patvirtinimo) klausimą iš darbotvarkės.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl darbotvarkės su pakeitimais
tvirtinimo.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14, prieš – nėra, susilaikė – nėra.
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.
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Eugenijus Simutis pagarsino, kad nusišalins nuo 19 (Dėl Tarybos 2012 m. gegužės 31
d. sprendimo Nr. T2-162 pakeitimo klausimo svarstymo ir balsavimo, kadangi jis susijęs su jo
darbovietė – Palangos miesto rinkliavų centru.
Arvydas Dočkus ir Saulius Simė pažymėjo, jog nedalyvaus 4 darbotvarkės klausimo
(Dėl lengvatos VšĮ „Palangos sambo akademija“ suteikimo) svarstyme, kadangi jis dirba Palangos
sporto centre.
Donatas Elijošius paskelbė, kad nedalyvaus 10 darbotvarkės klausimo (Dėl
dalyvavimo švietimo įstaigų modernizavimo programoje) svarstyme, kadangi jo žmona dirba
vienoje iš švietimo įstaigų.
Meras siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Eugenijaus Simučio nusišalinimo priėmimo.
Eugenijus Simutis išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 5 min. iki 9 val. 6 min.).
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
Tarybos nario nusišalinimas priimtas.
Posėdžio pirmininkas prašė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Arvydo Dočkaus ir Sauliaus
Simės nusišalinimo priėmimo.
Arvydas Dočkus ir Donatas Elijošius išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 6 min. iki 9
val. 7 min.).
Užsiregistravo 13 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 12, prieš – nėra, susilaikė – nėra.
Tarybos narių nusišalinimas priimtas.
Meras siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Donato Elijošiaus nusišalinimo priėmimo.
Donatas Elijošius išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 7 min. iki 9 val. 7 min.)
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
Tarybos nario 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.
Meras pagarsino, kad nori pasisakyti dėl viešųjų vietų, kuriose galima prekiauti
paveikslais Liudmila Baublienė, Arūnas Urniežius ir Saulius Birštonas.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, norinčių pasisakyti prieš pradedant
svarstyti darbotvarkės klausimus.
Saulius Birštonas skundėsi, kad Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius nederina
laikinų prekybos įrenginių, nors už leidimo išdavimą viešojoje vietoje, kurioje galima prekiauti
paveikslais, yra sumokėta. Prekybininkas pažymėjo, jog niekas jų neinformavo, kad reikės derinti
kitokius prekybinius įrenginius.
Šarūnas Vaitkus pažymėjo, kad nustojus galioti laikinų prekybos įrenginių terminui
(2017-05-31), jie yra derinami iš naujo. Meras pabrėžė, kad prekybininkų, prekiaujančių
paveikslais, buvę laikini įrenginiai gadina miesto estetinį vaizdą, todėl jis siūlė ieškoti sprendimo
būdų kaip gražinti Palangos miestą. Laikini įrenginiai („tvoros“), ant kurių tvirtinami paveikslai,
neturėtų būti baigus prekybą, jie turėtų būti išvežami. Jis siūlė laikytis Architektūros ir teritorijų
planavimo skyriaus išreikštos pozicijos dėl laikinų prekybos įrenginių.
Saulius Birštonas pabrėžė, kad laikini prekybos įrenginiai, skirti paveikslams išdėstyti,
turi būti tvirtinami ant tvirto pagrindo (žemės) ir turi būti saugūs, nes labai dažnai paveikslai nuo
jų nukrenta ir sudūžta.
Dainius Želvys kalbėjo, jog darbo grupės dėl prekybos ar paslaugų teikimo Palangos
mieste, sudarytos 2017 m. kovo 1 d. Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-242, kurios
narys yra jis, posėdyje buvo diskutuojama, kad iš viso reikėtų uždrausti prekybą prie Kurhauzo. Po
ilgų diskusiją buvo nuspręsta leisti prekybininkams prekiauti paveikslais iki tol, kol stovės tvora
ties Kurhauzu. Tarybos narys siūlė pagalvoti apie sandėliavimo galimybę, kad nekiltų
nusiskundimų dėl laikinų prekybos įrenginių. Jis priminė, kad verslininkai dalyvavo konkurse ne
dėl laikinų prekybos įrenginių, o dėl to, kad turėtų teisę prekiauti ar teikti paslaugas viešojoje
vietoje.
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Eugenijus Simutis kalbėjo, kad Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius nesugeba
per tris savaites nei suderinti laikinų prekybos įrenginių, nei patys pateikti pasiūlymų dėl jų.
Tarybos narys pabrėžė, jog jau prasidėjo kurortinis sezonas, o prekybininkai dar negali pradėti
dirbti, nes nėra suderinti su Architektūros ir teritorijų planavimo skyriumi laikini prekybos
įrenginiai. Tarybos narys kalbėjo, jog Administracija galėjo paskelbti mini konkursą ir pasiūlyti
sprendimo būdus dėl laikinų prekybos įrenginių prekiauti paveikslams prie Kurhauzo.
Administracijos direktorė Akvilė Kilijonienė kalbėjo, jog asmenys, prekiaujantys
paveikslais, nepateikė pasiūlymų dėl laikinų prekybos įrenginių vizualizacijos, o tik reikalavo, kad
būtų suderinti buvę laikini prekybos įrenginiai.
Eimutis Židanavičius svarstė, kam reikalingas Architektūros ir teritorijų planavimo
skyrius, jei patys prekybininkai turi teikti pasiūlymus dėl laikinų prekybos įrenginių. Jis priminė,
kad Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius kuria miesto vizualiciją, todėl galėjo pateikti
projektą, pagal kurį verslininkai galėtų pasidaryti laikinus prekybos įrenginius. Verslininkai
kreipiasi į Tarybą, kad ji padėtų išbristi iš beviltiškos situacijos.
Meras pažadėjo išspręsti šį klausimą.
Meras siūlė pradėti darbotvarkės klausimų svarstymą.
1. SVARSTYTA. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui. Pranešėjas –
Giedrius Ramonas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto ūkio komitetai
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.
2. SVARSTYTA. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties pakeitimui. Pranešėjas –
Robertas Trautmanas.
Tarybos narių klausimai.
Eimutis Židanavičius domėjosi, pagal ką buvo nustatyta iki 5000 (penkių tūkstančių)
€ suma iš dalies finansuoti scenos įrengimo išlaidas.
Robertas Trautmanas priminė, jog 2014 m. birželio 5 d. bendradarbiavimo sutartyje
Nr. 1-B ši suma nebuvo įrašyta, todėl ji buvo įtraukta į 2017 m. Savivaldybės biudžeto Kultūros
skyriaus programą. Sprendimo projektu yra koreguojama sutartis, kurioje aiškiai įvardijama, kad
Savivaldybė įsipareigoja iš dalies finansuoti scenos įrengimo išlaidas, be ne daugiau kaip už 5000
(penki tūkstančiai) €.
Eimutis Židanavičius kalbėjo, jog jis paskaičiavo, kad šiam renginiui reikia skirti apie
10 tūkst. Eur. iš Savivaldybės biudžeto. Jis klausė, ar šis sprendimo projektas yra ekonomiškai
pagrįstas.
Robertas Trautmanas atsakė, kad šis festivalis, į kuri atvažiuoja ir užsienio specialistai
ir pirtininkai iš viso pasaulio, neturi analogų pasaulyje. Tai yra reali suma, kuri gali būti
finansuojama iš Savivaldybės biudžeto.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eimutis Židanavičius kalbėjo, jog Palangoje yra daug socialiai remtinų žmonių bei
meno, sporto kolektyvų, kuriems daugiau reikia pinigų nei remti tokį komercinį renginį. Tarybos
narys siūlė susitarimo „Dėl 2014 m. birželio 5 d. bendradarbiavimo sutarties Nr. 1-B pakeitimo“
5.3 punkte vietoj skaičiaus „5000“ įrašyti skaičių „1000“.
Posėdžio pirmininkas pagarsino Administracijos direktorės bei Ekonomikos ir finansų
komiteto pasiūlymus dėl sprendimo projekto (pridedami prie posėdžio rengimo medžiagos).
Meras teikė balsavimui Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymą.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 14 (vienbalsiai).
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Pasiūlymui pritarta.
Meras teikė balsavimui Akvilės Kilijonienės pasiūlymą.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 15 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
Meras teikė balsavimui Eimučio Židanavičiaus pasiūlymą.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 2, prieš – 10, susilaikė – 2.
Pasiūlymui nepritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymais.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Eimutis Židanavičius).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymais susitarimo „Dėl 2014 m.
birželio 5 d. bendradarbiavimo sutarties Nr. 1-B pakeitimo“:
1. 5.1 punktą išdėstyti taip:
„5.1. leisti neatlygintinai skleisti festivalio reklamą biudžetinės savivaldybės įstaigos
Palangos kultūros ir jaunimo centro patikėjimo teise valdomuose reklaminiuose stenduose,
esančiuose Palangos miesto viešosiose erdvėse;“.
2. pakeisti 5.2 punktą, vietoj žodžių „apmokėti už“ įrašyti žodį „organizuoti“;
3. įrašyti 6.4 punktą ir išdėstyti jį taip „pagal Palangos miesto savivaldybės įgaliojimą
užtikrinti, kad perkant prekes, paslaugas, darbus Savivaldybės biudžeto lėšomis bus laikomasi
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytos tvarkos“.
3. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2011 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T2-197
pakeitimo. Pranešėja – Ilona Lingytė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Švietimo, kultūros ir sporto bei Ekonomikos ir
finansų komitetai 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.
Arvydas Dočkus ir Saulius Simė išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 30 min. iki 9 val.
31 min.)
4. SVARSTYTA. Dėl lengvatos VšĮ „Palangos sambo akademija“ suteikimo.
Pranešėja – Laima Valužienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas pagarsino Administracijos direktorės pasiūlymą dėl sprendimo
projekto (pridedamas prie posėdžio rengimo medžiagos) bei teikė jį balsavimui.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 14 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 13, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Ilona Pociuvienė).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu sprendimo projekto
preambulę išdėstyti taip:
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„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 29
punktu, Palangos sporto centro teikiamų sporto paslaugų įkainių, patvirtintų Palangos miesto
savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-22 1 punktu, 10 punktu ir
atsižvelgdama į Palangos VšĮ „Palangos sambo akademija“ 2017 m. balandžio 21d. prašymą „Dėl
atleidimo nuo universalios sporto arenos nuomos mokesčio pravedant vaikų nekomercines
varžybas „Palangos sambo – grappling taurė 2017“, Palangos miesto savivaldybės taryba
nusprendžia:“ .
5. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų
švietimo ir tęstinio mokymosi 2017 metų veiksmų plano ir 2016 metų veiklos ataskaitos
patvirtinimo. Pranešėja – Laima Valužienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, 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 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
6. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T2-233
pakeitimo ir papildymo. Pranešėja – Laima Valužienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių 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 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
7. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T2-150 1
punkto pakeitimo. Pranešėja – Laima Valužienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pažymėjo, jog visi komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Rimantas Antanas Mikalkėnas nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
8. SVARSTYTA. Dėl Palangos lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktoriaus.
Pranešėjas – Raimondas Andziulis.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio, Turizmo,
sveikatos ir socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui, Švietimo, kultūros ir sporto
komitetas pritarė sprendimo projektui su pasiūlymu.
Meras teikė balsavimui Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pasiūlymą.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
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Balsavo: už – 16 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
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:
1. 1 punkte vietoj skaičių „2017-05-26“ įrašyti skaičius „2017-05-31“.
2. 3 punktą išdėstyti taip:
„3. Kompensuoti Birutai Mazrimienei nepanaudotas kasmetines pailgintas atostogas
už laikotarpį nuo 2016-04-16 iki 2017-05-31 imtinai išmokant piniginę kompensaciją“.
3. 5 punkte vietoj skaičių „2017-05-27“ įrašyti skaičius „2017-06-01“.
Meras perdavė pirmininkavimą Mero pavaduotojui Rimantui Antanui Mikalkėnui.
Meras visos Palangos visuomenės vardu padėkojo Birutai Mazrimienei nuoširdžiai
padėkojo už jos atsidavimą darbui bei meilę vaikams, už brandaus geranoriško kolektyvo
sukūrimą, už darželio infrastruktūrą ir kt.
9. SVARSTYTA. Dėl dalyvavimo švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo
programoje. Pranešėja – Laima Valužienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui,
o Švietimo, kultūros ir sporto komitetas pritarė sprendimo projektui su pasiūlymu.
Meras teikė balsavimui Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdžio pasiūlymą.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 16 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
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 sprendimo projekte vietoj
žodžių „Vl. Jurgučio pagrindinės mokyklos“ įrašyti žodžius „Palangos Vlado Jurgučio pagrindinės
mokyklos“.
Donatas Elijošius išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 42 min. iki 9 val. 43 min.)
10. SVARSTYTA. Dėl dalyvavimo švietimo įstaigų modernizavimo programoje.
Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, 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 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
11. SVARSTYTA. Dėl Tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios.
Pranešėjas – Vytautas Korsakas.
Tarybos narių klausimai.
Elena Kuznecova domėjosi, kas tvarkys teritoriją: ar savivaldybė ar UAB
„Energetikas“.
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Vytautas Korsakas atsakė, kad klausimas bus sprendžiamas detaliuoju planu.
Šarūnas Vaitkus paaiškino, kad UAB „Energetikas“ nuosavybės teise turi žemės
sklypą, kuris nėra suformuotas. Žemės sklypų prie pastatų suformavimo klausimą spręs
Nacionalinė žemės tarnyba.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Meras informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas sprendimo nepriėmė.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 13 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Tarybos nariai: Danas Paluckas, Dainius
Želvys ir Julius Tomas Žulkus.
BALSAVO: už – 9, prieš – nėra, susilaikė – 4 (Edmundas Krasauskas, Elena
Kuznecova, Antanas Sebeckas, Eimutis Židanavičius).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
12. SVARSTYTA. Dėl pritarimo paraiškos „Žmonių saugumo didinimas per
institucijų bendradarbiavimą Vakarų Lietuvos-Latvijos regione“ teikimui Interreg Latvija-Lietuva
2014-2020 metų bendradarbiavimo per sieną programos finansavimui gauti. Pranešėja – Ramunė
Olšauskaitė-Urbonienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių 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).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
13. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2017 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-4
pakeitimo. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
Tarybos narių klausimai nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, kad Ekonomikos ir finansų, Švietimo, kultūros ir sporto 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).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
14. SVARSTYTA. Dėl pritarimo paraiškos „Modernių viešųjų paslaugų vystymas,
stiprinant gebėjimus, bendravimą ir bendradarbiavimą tarp vietos savivaldos ir policijos institucijų
Vakarų Lietuvos–Kuržemės regionuose“ teikimui Interreg Latvija–Lietuva 2014–2020 metų
bendradarbiavimo per sieną programos finansavimui gauti. Pranešėja – Ramunė OlšauskaitėUrbonienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio, Švietimo,
kultūros ir sporto 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).
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NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
15. SVARSTYTA. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2018 metams
nustatymo. Pranešėja – Regina Garadauskienė.
Tarybos narių klausimai.
Eugenijus Simutis klausė, ar nekilnojamojo turto mokestis bus didesnis įmonėms bei
organizacijoms lyginant su praeitais metais.
Regina Garadauskienė atsakė, kad mokesčio tarifai tokie patys kaip ir buvo praeitais
metais, išskyrus sprendimo 1.3.1 punkte minimam nekilnojamam turtui.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad visi komitetai pritarė sprendimo projektui su pasiūlymu
sprendimo projekto 1.1.2 punkte vietoj skaičiaus „0,2“ įrašyti skaičių „0,3“.
Meras teikė balsavimui komitetų pasiūlymą.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 15, prieš – nėra, susilaikė – 1.
Pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Eugenijus Simutis).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu sprendimo projekto 1.1.2
punkte vietoj skaičiaus „0,2“ įrašyti skaičių „0,3“.
16. SVARSTYTA. Dėl neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio 2017 metams
nustatymo. Pranešėja – Regina Garadauskienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras 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.
17. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto
patikslinimo. Pranešėja – Regina Garadauskienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui
bei pagarsino Administracijos direktorės pasiūlymą dėl sprendimo projekto.
Meras teikė balsavimui Akvilės Kilijonienės pasiūlymą (pridedamas prie posėdžio
rengimo medžiagos).
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 16 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
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 pakeisti sprendimo
projekto:
1. 1.1 punktą, vietoj skaičiaus „21475,3“ įrašyti skaičių „22467,2“ ir šį punktą
išdėstyti taip: „1.1. biudžeto pajamas – 22467,2 tūkst. eurų (1 priedas), iš jų biudžetinių įstaigų
pajamų įmokas į biudžetą – 1078 tūkst. eurų, iš jų: įmokas už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos
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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)“;
2. 1.2 punktą, vietoj skaičiaus „23448,3“ įrašyti skaičių „24440,2“, vietoj skaičiaus
„7805,1“ įrašyti skaičių „7805,9“, vietoj skaičiaus „2683,4“ įrašyti skaičių „3623,3“ ir šį punktą
išdėstyti taip: „1.2. biudžeto asignavimus – 24440,2 tūkst. eurų, iš jų: darbo užmokesčiui – 7805,9
tūkst. eurų ir turtui įsigyti – 3623,3 tūkst. eurų, asignavimai viršija pajamas – 1973 tūkst. eurų
praėjusių metų nepanaudota pajamų dalimi, kuri viršija panaudotus asignavimus (3 priedas), iš jų:“;
3. 1.3 punktą, vietoj skaičiaus „5689,7“ įrašyti skaičių „6681,6“, vietoj skaičiaus
„661,1“ įrašyti skaičių „662,1“, vietoj skaičiaus „642,4“ įrašyti skaičių „826,2“, vietoj skaičiaus
„1068,1“ įrašyti skaičių „1875,2“ ir šį punktą išdėstyti taip: „1.2.2. asignavimus iš valstybės
biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos – 6681,6 tūkst. eurų, iš jų: valstybinėms (valstybės
perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 662,1 tūkst. eurų (5 priedas), mokinio krepšeliui
finansuoti – 3318,1 tūkst. eurų (6 priedas), kitiems tikslams finansuoti – 826,2 tūkst. eurų,
valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms – 1875,2 tūkst. eurų (7
priedas) )“;
4. 1.4 punktą, vietoj skaičiaus „396,6“ įrašyti skaičių „498,6“ ir šį punktą išdėstyti
taip: „1.2.3. asignavimus iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų projektams finansuoti –
498,6 tūkst. eurų ir bendrosios dotacijos kompensacijos tikslinėms išlaidoms – 25 tūkst. eurų (7
priedas)“;
5. 1, 3, 5, 7, 9 priedus ir išdėstyti juos nauja redakcija.

18. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2011 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T2-240 1
punkto pakeitimo. Pranešėja – Žaneta Žulkuvienė.
Tarybos narių klausimai.
Eugenijus Simutis klausė, kas yra Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės. Anot
Tarybos nario, tai yra UAB „Palangos renginiai“, UAB „Palangos šilumos tinklai“, UAB
„Palangos klevas“ ir kt. Tarybos narys klausė, ar sprendimo projekte neegzistuoja didelė
korupcijos pasireiškimo tikimybė, nes jokia UAB negali turėti išskirtinių teisių.
Žaneta Žulkuvienė paaiškino, kad Savivaldybės kontroliuojama bendrovė prilygsta
Savivaldybės įstaigai. Šis sprendimo projektas, pasak pranešėjos, neturi korupcinių apraiškų, nes
tokio pobūdžio lengvatos yra taikomos daugeliui Lietuvos savivaldybių kontroliuojamų įstaigų.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eugenijus Simutis siūlė išbraukti iš sprendimo projekto žodžius „taip pat
Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės“.
Elena Kuznecova pažymėjo, jog sprendimo projekte reiktų pažymėti, kad
Savivaldybės kontroliuojamos įmonės gali reklamuoti savo teikiamas paslaugas, o ne skleisti
komercinę reklamą.
Šarūnas Vaitkus sutiko, kad negali būti skleidžiamos trečiųjų asmenų reklamos.
Administracijos direktorė Akvilė Kilijonienė paaiškino, jog vienas iš sprendimo
projekto tikslų ir yra leisti Savivaldybės įstaigoms gauti pajamų savo veiklai vykdyti.
Elena Kuznecova pabrėžė, jog Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės negali turėti
išskirtinių teisių nei kitos bendrovės. Tarybos narės nuomone, šis punktas yra įrašytas dėl UAB
„Palangos renginiai“.
Šarūnas Vaitkus siūlė atidėti sprendimo projektą ir pakoreguotą teikti kitam Tarybos
posėdžiui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto atidėjimo.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Rimantas Antanas Mikalkėnas ir Antanas
Sebeckas.
BALSAVO: už – 12, prieš – nėra, susilaikė – 2 (Saulius Simė, Mindaugas
Skritulskas).
NUSPRĘSTA. Atidėti sprendimo projektą.
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19. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-162
pakeitimo. Pranešėja – Žaneta Žulkuvienė.
Tarybos narių klausimai.
Eimutis Židanavičius klausė, kodėl sprendimo projekte nėra numatyta atleisti visus
Palangos gyventojus nuo vietinės rinkliavos už automobilių stovėjimą.
Žaneta Žulkuvienė atsakė, kad rinkliavos dydis yra už gyventojo leidimo išdavimą –
5,0 eurai, kurie padengtų leidimo išdavimo išlaidas. Visiems Palangos gyventojams išduoti
leidimus yra neįmanoma, nes vieni gyvena mokamose už automobilio stovėjimą zonose, kiti – ne.
Eimutis Židanavičius domėjosi, kaip buvo nustatytas 100 metrų spindulys nuo
gyvenamosios vietos statyti nemokamai automobilius.
Žaneta Žulkuvienė atsakė, kad tai yra pasiūlymas. Tarybos nariai turi teisę atstumą
didinti, mažinti arba palikti jį tokį patį.
Danas Paluckas klausė, ar bus išduodami ir elektromobilio leidimai.
Pranešėja atsakė, kad elektromobilio leidimai bus išduodami tiems elektromobiliams,
kurių valstybiniai numeriai yra įprastiniai kaip ir kitų automobilių. Nuo vietinės rinkliavos bus
atleidžiami tie elektromobiliai, kurių valstybiniai numeriai prasidės 2 raidėmis „EV“ ir 4
skaitmenimis.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eimutis Židanavičius pabrėžė, jog Palangos gyventojai turi būti atleidžiami nuo
vietinės rinkliavos už automobilių statymą. Tarybos narys pažymėjo, jog jeigu būtų nustatytas
automobilių statymas 2000-3000 metrų spinduliu mokamose vietose nuo gyvenamosios vietos
adreso, Palangos gyventojai galėtų statyti automobilius nemokamai. Kalbantysis siūlė atsisakyti
popierinių gyventojų leidimų, o pagalvoti apie šiuolaikiškus leidimus, kaip pavyzdį jis pateikė
banko ar asmens tapatybės korteles. Tarybos narys siūlė Vietinės rinkliavos už naudojimąsi
Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatų 2.2
punkte vietoj skaičiaus „100“ įrašyti skaičių „3000“; 8.5 ir 8.6 punktuose vietoj skaičių „5,0“
įrašyti skaičius „10,0“. Eimutis Židanavičius prašė atsižvelgti į jo ir į Palangos gyventojų prašymą
leisti automobilius statyti nemokamai Palangos mieste.
Edmundas Krasauskas, reaguodamas į Eimučio Židanavičiaus pasiūlymą, prisiminė,
kad Nidoje leidus gyventojams statyti automobilius nemokamai, vietoj 3 tūkst. atsirado 19 tūkst.
gyventojų, deklaravusių savo gyvenamą vietą. Tarybos narys pažymėjo, jog Palangos mieste leidus
nemokamai statyti automobilius gyventojams – apie 100 tūkst. gyventojų deklaruotų savo
gyvenamą vietą Palangoje. Edmundas Krasauskas nepritarė sprendimo projektui.
Meras pritarė Edmundo Krasausko siūlymui ir pažymėjo, kad sprendimo projektas
yra parengtas pagal galiojančius teisės aktus ir atsižvelgus į skundą dėl Neringos gatvės.
Šarūnas Vaitkus siūlė Eimučiui Židanavičiui parengti ir suderinti su Vyriausybės
atstove sprendimo projektą, kad Palangos gyventojai turėtų teisę nemokamai statyti automobilius
mokamose zonose.
Meras informavo, kad Statybos ir miesto ūkio bei Švietimo, kultūros ir sporto
komitetai pritarė sprendimo projektui, o Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo
projektui su pasiūlymu (pridedamas prie posėdžio rengimo medžiagos).
Meras pagarsino Administracijos direktorės pasiūlymą dėl sprendimo projekto
(pridedamas prie posėdžio rengimo medžiagos).
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymą.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 14 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
Meras teikė balsavimui Akvilė Kilijonienės pasiūlymą.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 14 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui Eimučio Židanavičiaus pasiūlymą Vietinės
rinkliavos už naudojimąsi Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis
automobiliams statyti nuostatų 2.2 punkte vietoj skaičiaus „100“ įrašyti skaičių „3000“.
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Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 3, prieš – 11, susilaikė – nėra.
Pasiūlymui nepritarta.
Meras teikė balsavimui Eimučio Židanavičiaus pasiūlymą Vietinės rinkliavos už
naudojimąsi Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti
nuostatų 8.5 ir 8.6 punktuose vietoj skaičių „5,0“ įrašyti skaičius „10,0“
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 1, prieš – 11, susilaikė – 2.
Pasiūlymui nepritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymais.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Eugenijus Simutis.
BALSAVO: už – 12, prieš – 1 (Edmundas Krasauskas), susilaikė – 2 (Ilona
Pociuvienė, Eimutis Židanavičius).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymais:
1. Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Palangos miesto savivaldybės tarybos
nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatų bei Gyventojo ir elektromobilio leidimų
išdavimo tvarkos aprašo 2.2 punktuose po žodžių „deklaravusiems savo gyvenamąją vietą“ įrašyti
žodžius „ne vėliau kaip prieš 90 kalendorinių dienų iki prašymo dėl leidimo išdavimo dienos“.
2. Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Palangos miesto savivaldybės tarybos
nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatų 9.3 punkte po žodžio „sudaro“ įrašyti žodį
„dvi“, po žodžių santrumpos „EV“ įrašyti žodžius „ir keturi skaičiai“, Gyventojo ir elektromobilio
leidimų išdavimo tvarkos aprašo 2.3 punkte po žodžio „sudaro“ įrašyti žodį „dvi“, po žodžių
santrumpos „EV“ įrašyti žodžius „ir keturi skaičiai“.
3. Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Palangos miesto savivaldybės tarybos
nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatų 2.2 punktą bei Gyventojo ir elektromobilio
leidimų išdavimo tvarkos aprašo 2.2 punktą papildyti nauja pastraipa ir ją išdėstyti taip:
„Fizinis asmuo, 2017 metais deklaravęs gyvenamąją vietą vėliau kaip prieš 90 dienų,
privalo pateikti Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytai darbo
grupei dokumentus, pagrindžiančius savo gyvenamąją vietą – pagrindinę vietą, kurioje asmuo
faktiškai dažniausiai gyvena ir su kuria jis yra labiausiai susijęs (pvz., darbovietės pažyma, vaiko
ugdymo įstaigos pažyma apie vaiko užregistravimą joje ar šios įstaigos lankymą ir pan.)“.
4. Gyventojo ir elektromobilio leidimų išdavimo tvarkos aprašo 10 punkte vietoj
žodžio „du“ įrašyti žodį „vienas“ ir šį punktą išdėstyti taip:
„10. Gyventojų leidimų skaičius yra ribojamas – apmokestintoje teritorijoje esančios
kiekvienos patalpos (buto) gyventojams, deklaravusiems joje savo gyvenamąją vietą, išduodamas
ne daugiau kaip vienas gyventojo leidimas“.
20. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-88
pakeitimo. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Švietimo, kultūros ir sporto komitetai
pritarė sprendimo projektui, o Statybos ir miesto ūkio komitetas – nepritarė.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Tarybos narys Mindaugas Skritulskas nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 2 (Ilona Pociuvienė, Eugenijus Simutis), prieš – 6 (Donatas
Elijošius, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Saulius Simė, Šarūnas Vaitkus, Dainius Želvys, Julius
Tomas Žulkus, susilaikė – 7 (Arvydas Dočkus, Edmundas Krasauskas, Elena Kuznecovas, Danas
Paluckas, Antanas Sebeckas, Gediminas Valinevičius, Eimutis Židanavičius).
NUSPRĘSTA. Sprendimas nepriimtas.
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21. SVARSTYTA. Dėl projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai organizavimas ir
teikimas Palangos miesto savivaldybėje“ rengimo ir paraiškos teikimo pagal priemonę Nr. 08.4.1ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“. Pranešėja – Genutė Kavarzienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui,
Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas pritarė sprendimo projektui su pasiūlymu
(pridedamas prie posėdžio rengimo medžiagos).
Meras teikė balsavimui Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pasiūlymą.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 13, prieš – nėra, susilaikė – 1.
Pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Tarybos narys Eimutis Židanavičius nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu sprendimo projektą
papildyti 4 punktu ir jį išdėstyti taip:
„4. Padengti nenumatytas ar netinkamas finansuoti, tačiau Projektui įgyvendinti
būtinas išlaidas, kurių nepadengia projektui skiriamas finansavimas“.
22. SVARSTYTA. Dėl techninės pagalbos priemonių nuomos tvarkos aprašo ir
nuomos kainos patvirtinimo. Pranešėja – Genutė Kavarzienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui,
Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas pritarė sprendimo projektui su pasiūlymu
lentelėje „Techninės pagalbos priemonių sąrašas ir įkainiai“ trečiame stulpelyje žodžių „Nuomos
kaina, Eur“ pabaigą pažymėti žvaigždute (*) ir po lentele įrašyti jos reikšmę: „* TPP nuomos
kaina asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą Palangos miesto savivaldybėje, mažinama 40
procentų“.
Antanas Sebeckas siūlė techninės pagalbos priemonių nuomos kainą Palangos
gyventojams sumažinti 50 procentų.
Meras teikė balsavimui Antano Sebecko pasiūlymą.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 14, prieš – nėra, susilaikė – 1.
Pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14, prieš – 1 (Edmundas Krasauskas), susilaikė – 1 (Eugenijus
Simutis).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu lentelėje „Techninės
pagalbos priemonių sąrašas ir įkainiai“ trečiame stulpelyje žodžių „Nuomos kaina, Eur“ pabaigą
pažymėti žvaigždute (*) ir po lentele įrašyti jos reikšmę: „* TPP nuomos kaina asmenims,
deklaravusiems gyvenamąją vietą Palangos miesto savivaldybėje, mažinama 50 procentų“.
23. SVARSTYTA. Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo Palangos kultūros
ir jaunimo centrui. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimai.
Eimutis Židanavičius domėjosi, kam Kultūros ir jaunimo centrui reikalingos radijo
stotelės.
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Administracijos direktorė Akvilė Kilijonienė paaiškino, jog jos yra naudojamos
susisiekimui tarp savanorių, kai vyksta dideli renginiai.
Elena Kuznecova klausė, kokia bus sėdmaišių paskirtis.
Akvilė Kilijonienė paaiškino, kad jie naudojami jaunimo organizuojamiems
renginiams.
Tarybos narių 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 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Eimutis Židanavičius.
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
24. SVARSTYTA. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise UAB
„Palangos renginiai“. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimai.
Eimutis Židanavičius domėjosi, kokia bus vykdoma veikla perdavus UAB „Palangos
renginiai“ Palangos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą – tradicinių amatų
studijos pastatą.
Kostas Jakubauskas atsakė, kad sprendimo projekto pridėtinėje medžiagoje yra
pateikta visa informacija: atkurti Palangos gintaro dirbtuves – galeriją vystant ir populiarinant
tarptautinį Gintaro kelio maršrutą, organizuoti reprezentatyvių edukacinių užsiėmimų galimybę ir
kt.
Elena Kuznecova klausė, ar Taryba yra gerai apsvarsčius galimybę perduoti
nekilnojamąjį turtą uždarai akcinei bendrovei. Tarybos narė pažymėjo, kad pagal teisinį aspektą
tokia bendrovė tampa nekilnojamo turto bei žemės mokesčio mokėtoja. Kalbėtoja svarstė, ar
nebuvo paprasčiau nekilnojamąjį turtą perduoti biudžetinei įstaigai nei Tarybai savo sprendimais
atleidinėti bendrovę nuo nekilnojamojo turto bei žemės mokesčių.
Eimutis Židanavičius pažymėjo, jog sprendimo projekto teikime minima, kad
tradicinių amatų studijos pastate įsikurs UAB „Palangos renginiai“ administracija. Tarybos narys
klausė, kaip veiks bendrovės veikla nešildomame pastate
Kostas Jakubauskas atsakė, kad būsimas valdytojas pritaikys pastatą savo veiklai.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eugenijus Simutis priminė, kad dar VšĮ „Palangos orkestras“ neturi savo patalpų. Jis
dėstė, kad Savivaldybės administracija galėjo pagalvoti ir apie tradicinių amatų studijos pastato
atnaujinimą, nes UAB „Palangos renginiai“ veikla yra kultūrinė ir nėra garantijos, kad ji gaus tiek
pajamų, kad galėtų renovuoti perduotą nekilnojamą turtą.
Eimutis Židanavičius kalbėjo, jog Savivaldybės taryba minimai bendrovei skyrė 100
tūkst. Eur, tačiau ji dar nevykdo savo veiklos. Tarybos narys mąstė, ar tikrai UAB „Palangos
renginiai“ sugebės organizuoti ne tik kultūrinius, bet ir sporto renginius, nes sklinda gandai, kad ši
bendrovė administruos Sporto bei Kurhauzo sales. Eimutis Židanavičius klausė, ar nereiks kitais
metais vėl šiai bendrovei skirti lėšų iš Savivaldybės biudžeto jos veiklos vykdymo užtikrinimui. Jis
nebalsuos už šį sprendimo projektą.
Šarūnas Vaitkus, reaguodamas į Eimučio Židanavičiaus pasisakymą, pabrėžė, jog
tradicinių amatų studijos pastatas stovi tuščias, todėl Taryba ir sprendžia kaip bus naudojamas
Savivaldybei priklausantis nekilnojamas turtas.
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 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Tarybos narys Danas Paluckas nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
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BALSAVO: už – 13, prieš – nėra, susilaikė – 2 (Elena Kuznecova, Eimutis
Židanavičius).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
25. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18
d. sprendimo Nr. T2-406 pakeitimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių 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).
BALSAVO: už – 15, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Julius Tomas Žulkus).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
26. SVARSTYTA. Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Palangos turizmo
informacijos centrui. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių 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 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
27. SVARSTYTA. Dėl žemės sklypo Šventosios g. 29 (kadastrinis Nr.
2501/0012:82), Palangoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjas – Vytautas
Indreika.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių 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 13 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Elena Kuznecova, Mindaugas Skritulskas, Eimutis Židanavičius nesiregistravo ir
nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 13 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas paskelbė posėdžio pabaigą.
Meras aptarė išvažiuojamojo Vyriausybės posėdžio, kuris vyko Kurhauzo salėje,
rezultatus.

Posėdžio pirmininkas

Šarūnas Vaitkus

Posėdžio sekretorė

Diana Kniukštienė

