PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
8-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
17-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2016 m. birželio 30 d. Nr. T3-17
Palanga
Posėdis įvyko 2016 m. birželio 30 d.
Posėdžio pradžia 9 val., pabaiga 10 val.
Posėdžio pirmininkas – Šarūnas Vaitkus, Palangos miesto savivaldybės meras.
Posėdžio sekretorė – Renata Liaudanskytė, Palangos miesto savivaldybės
administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė.
Posėdyje dalyvavo 21 Tarybos narys: Vaidotas Bacevičius, Arvydas Dočkus, Donatas
Elijošius, Irena Galdikienė, Edmundas Krasauskas, Sondra Kulikauskienė, Elena Kuznecova,
Rimantas Antanas Mikalkėnas, Danas Paluckas, Ilona Pociuvienė, Antanas Sebeckas, Saulius Simė
(nuo 9 val. 5 min.), Eugenijus Simutis (nuo 9 val. 4 min.. iki 9 val. 54 min.), Mindaugas
Skritulskas, Vaidas Šimaitis, Bronius Vaitkus, Šarūnas Vaitkus, Gediminas Valinevičius, Dainius
Želvys, Eimutis Židanavičius (iki 9 val. 54 min.), Julius Tomas Žulkus.
Posėdyje dalyvavo kviestieji ir kiti asmenys (sąrašas pridedamas).
Meras paskelbė 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 17-ojo posėdžio
pradžią.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Meras informavo, kad į posėdį vėluoja atvykti Tarybos nariai Saulius Simė ir
Eugenijus Simutis.
Šarūnas Vaitkus pagarsino, jog į 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos
17-ojo posėdžio darbotvarkę įtraukti 18 klausimų.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar Tarybos nariai turi kitų pasiūlymų dėl posėdžio
darbotvarkės.
Rimantas Antanas Mikalkėnas siūlė išbraukti iš darbotvarkės 7 klausimą (Dėl
triukšmo prevencijos Palangos miesto savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo),
kadangi dėl šio sprendimo projekto gauta nemažai pasiūlymų, kuriuos reikia apsvarstyti.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Rimanto Antano Mikalkėno
pasiūlymo nesvarstyti 7 darbotvarkės klausimo.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 19 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta, 7 klausimas išbrauktas iš darbotvarkės.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl pakeistos
darbotvarkės tvirtinimo.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
Darbotvarkės su pakeitimu patvirtinta.
Meras klausė, ar yra Tarybos narių, asmeniškai suinteresuotų šios darbotvarkės
klausimų svarstymu.
Sondra Kulikauskienė informavo, kad nedalyvaus 11 darbotvarkės klausimo (Dėl
pastato Vytauto g. 92, Palangoje, paskirties keitimo ir sujungimo į vieną turtinį vienetą)
svarstyme, nes šis klausimas susijęs su jos įmone konkuruojančia įmone.
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Arvydas Dočkus pranešė, kad nusišalins nuo 10 darbotvarkės klausimo (Dėl
mokyklinio autobuso perėmimo Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo
valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise) svarstymo, kadangi jis dirba ,,Baltijos“ pagrindinėje
mokykloje.
Edmundas Krasauskas pagarsino, kad nedalyvaus 10 darbotvarkės klausimo (Dėl
mokyklinio autobuso perėmimo Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo
valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise) svarstyme, kadangi su šiuo klausimu susijusi jo
žmona Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo viceministrė Genoveita Krasauskienė.
Eugenijus Simutis pranešė, kad nusišalins nuo 18 darbotvarkės klausimo (Dėl
teritorijos Bangų g., Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo).
Posėdžio pirmininkas siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Sondros Kulikauskienės
nusišalinimo priėmimo.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 19 (vienbalsiai).
Sondros Kulikauskienės nusišalinimas priimtas.
Sondra Kulikauskienė buvo išėjusi iš posėdžių salės vykstant balsavimo procedūrai
(nuo 9 val. 4 min. iki 9 val. 5 min.).
Meras kvietė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Arvydo Dočkaus ir Edmundo Krasausko
nusišalinimų priėmimo.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 17, prieš – nėra, susilaikė – nėra, nebalsavo – 1.
Arvydo Dočkaus ir Edmundo Krasausko nusišalinimai priimti.
Arvydas Dočkus ir Edmundas Krasauskas buvo išėję iš posėdžių salės vykstant
balsavimo procedūrai (nuo 9 val. 5 min. iki 9 val. 6 min.).
Posėdžio pirmininkas siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Eugenijaus Simučio
nusišalinimo priėmimo.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 19 (vienbalsiai).
Eugenijaus Simučio nusišalinimas priimtas.
Eugenijus Simutis buvo išėjęs iš posėdžių salės vykstant balsavimo procedūrai nuo 9
val. 6 min. iki 9 val. 7 min.).
Meras 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.
Eugenijus Simutis pastebėjo, kad sprendimo ,,Dėl triukšmo prevencijos Palangos
miesto savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ projekte yra daug netikslumų, kurie
turėtų būti ištaisyti, jei klausimas bus teikiamas iš naujo Tarybai svarstyti.
Šarūnas Vaitkus pažymėjo, jog šis klausimas yra išbrauktas iš darbotvarkės ir visi gauti
pasiūlymai dėl jo bus apsvarstyti.
Saulius Simė atkreipė dėmesį, jog žmonės prie kolumbariumo gali patekti tik eidami
per pievą, kurią UAB ,,Palangos komunalinis ūkis“ turėtų nušienauti, ir Savivaldybė savo ruožtu
galėtų pasirūpinti, kad iki š. m. lapkričio 1 d. būtų įrengtas praėjimas į kapines iš Vytauto g.
Meras informavo, kad šis klausimas jau pradėtas spręsti: greitu metu bus įrengtas
takelis nuo vartelių, esančių prie kolumbariumo, iki Vytauto g. (netoli autobusų stotelės).
Šarūnas Vaitkus siūlė pradėti darbotvarkės klausimų svarstymą.
1. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-14
pakeitimo. Pranešėja – Genutė Kavarzienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Turizmo, sveikatos ir socialinės
apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
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Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
2. SVARSTYTA. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties papildymui. Pranešėjas
– Vygantas Rekašius.
Klausimai.
Eimutis Židanavičius domėjosi, kokia lėšų suma būtų galima įvertinti leidimą VšĮ
,,Promo Events“ neatlygintinai naudotis Savivaldybei priklausančiais reklaminiais stendais
lenktynių reklamos sklaidai.
Pranešėjas atsakė, kad šiuo atveju nėra paskaičiuota tiksli lėšų suma, nes
organizatoriai vis dar nepateikė informacijos apie numatomas renginio reklamos apimtis. Vygantas
Rekašius pabrėžė, jog iki šiol problemų dėl reklaminių plotų nebuvo iškilę, nes šis klausimas
suderinamas iš anksto ir skiriami tuo metu laisvi plotai.
Eimutis Židanavičius pažymėjo, jog panašaus pobūdžio sutartyse turėtų būti nurodyti
konkretūs skaičiai, įvardintos tikslios vietos ir datos bei apimtys, nes renginiai remiami iš
Savivaldybės biudžeto lėšų.
Kultūros skyriaus vedėjas sakė, kad renginio organizatorius iš savo lėšų pasigamina
reklaminius plakatus ar iškabas, o Savivaldybė pagal galimybes suteikia reklaminius plotus jai
priklausančiuose stenduose ir tai įvertinti tikslia lėšų suma yra gana sunku.
Elena Kuznecova klausė, kokiais paskaičiavimais ar kriterijais remiantis skiriamas
renginiui papildomas finansavimas.
Pranešėjas atsakė, kad šiukšlių ir komunalinių atliekų surinkimas renginio metu
paskaičiuoti pagal ankstesniais metais UAB ,,Palangos komunalinis ūkis“ pateiktas sąskaitas,
lenktynių trasos plovimas įkainotas pagal UAB ,,Palangos komunalinis ūkis“ įkainius, o scenos
įrengimo ir komercinės įrangos pateikimo kaštai sumažinti tris kartus lyginant su pirminiais
organizatorių pageidavimais.
Saulius Simė teiravosi, ar VšĮ ,,Promo Events“ organizuojamos lenktynės yra
komercinis renginys.
Vygantas Rekašius atsakė, kad renginio atidarymo šventė yra atvira visuomenei, o kita
renginio dalis yra komercinė.
Saulius Simė pažymėjo, jog tokiu atveju galėtų būti taikomos nuolaidos Palangos
miesto gyventojams, nes renginį remia Savivaldybė.
Elena Kuznecova klausė, kodėl siūloma prisiimti įsipareigojimą pastatyti sceną, jei
įėjimas bus mokamas.
Kultūros skyriaus vedėjas pažymėjo, jog Savivaldybė šiuo atveju prisideda prie scenos
pastatymo išlaidų padengimo. Vygantas Rekašius pastebėjo, kad buvo suorganizuotas susitikimas
dėl šios sutarties papildymo ir jo metu buvo atsakyta į daugelį iškilusių klausimų, todėl buvo
apsispręsta skirti papildomai lėšų vienam iš labiausiai žinomų ir reklamuojamų renginių, kuris
vyksta Palangoje.
Eugenijus Simutis pastebėjo, kad šiukšlių ir komunalinių atliekų surinkimui skirtų
lėšų užtektų 64 tonoms šiukšlių išvežti.
Vygantas Rekašius pabrėžė, jog į minėtą sumą įtrauktas ir pavojingų atliekų
sutvarkymas.
Eugenijus Simutis klausė, kokios atliekos laikomos pavojingomis.
Kultūros skyriaus vedėjas atsakė, kad pavojingomis atliekomis laikomos tepalai,
padangos.
Pasiūlymai ir pasisakymai.
Eimutis Židanavičius kalbėjo, kad jau anksčiau buvo keliamas klausimas ir
diskutuojama dėl lenktynių datos pakeitimo, tačiau ši problema nesprendžiama net ir dabar, kai
renginio organizatoriai prašo papildyti sutartį.
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Elena Kuznecova pastebėjo, kad neatsakingai vienas po kito tenkinami komercinių
renginių (baikerių suvažiavimo, dabar – lenktynių) organizatorių prašymai, tinkamai neįvertinus
biudžeto galimybių ir įsipareigojimų. Tarybos narė atkreipė dėmesį, kad organizatoriai po renginių
nepateikia ataskaitų apie lėšų panaudojimą.
Eugenijus Simutis siūlė nepritarti sprendimo projektui, nes remti komercinius
renginius nėra Savivaldybės funkcija.
Meras informavo, kad visi Tarybos nariai buvo pakviesti į pasitarimą, kurio metu
renginio organizatoriai plačiai pristatė renginį ir jo naudą Palangai. Šarūnas Vaitkus pabrėžė, jog
renginio, vykstančio Palangoje, reklamos sklaida yra plati, be to, jis pritraukia į kurortą didelį
srautą žmonių.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Turizmo, sveikatos
ir socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui, o Švietimo, kultūros ir sporto
komitetas nepritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14, prieš – 2 (Elena Kuznecova, Eugenijus Simutis), susilaikė – 4
(Edmundas Krasauskas, Sondra Kulikauskienė, Bronius Vaitkus, Eimutis Židanavičius).
Tarybos narys Saulius Simė nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
3. SVARSTYTA. Dėl Palangos senosios gimnazijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja
– Laima Valužienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad yra gautas Administracijos direktorės Akvilės
Kilijonienės 2016 m. birželio 28 d. pasiūlymas dėl sprendimo projekto pakeitimo.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl šio pasiūlymo.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
Šarūnas Vaitkus informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Turizmo, sveikatos ir
socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pataisomis.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu papildyti 1 punktu
tvirtinamų Palangos senosios gimnazijos nuostatų punktus ir juos išdėstyti taip:
„8.4. priima sprendimą dėl Gimnazijos reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo;
...
23.10. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu
jų mokamas papildomas paslaugas (klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita);
...
25.8. reikalauti iš mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) atsakomybės už materialinės
žalos padarymą.
...
27.1. Gimnazijos strateginį planą, suderinęs su Palangos miesto savivaldybės
administracijos direktoriumi, tvirtina Gimnazijos direktorius;
...
27.3. Gimnazijos ugdymo planą, kurį aprobuoja Gimnazijos taryba, ir, suderinęs su
Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriumi, tvirtina Gimnazijos direktorius.
...
29.21. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui,
mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų,
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sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos skyriais ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko
teisių apsaugos srityje;
...
33. Gimnazijos taryba – aukščiausia Gimnazijos savivaldos institucija, kuri atstovauja
mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjais, rūpintojams), socialiniams partneriams ir vietos
bendruomenei.
34. Gimnazijos tarybą sudaro 5 mokinių, 5 mokytojų, 5 tėvų (globėjų, rūpintojų), 1
socialinių partnerių ir 1 vietos bendruomenės atstovas.
...
35.5. tėvus (globėjus, rūpintojus) į Gimnazijos tarybą renka Tėvų atstovybė atviru
balsavimu;
...
39.1. nustatyti Gimnazijos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis, aprobuoti
Gimnazijos strateginį ir metinį veiklos planus, nuostatus, darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą,
ugdymo organizavimo tvarką;
...
46.2. diskutuoti dėl Gimnazijos strateginio ir metinio veiklos planų, nuostatų, aptarti
ugdymo planų, bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimo ir bendrojo išsilavinimo standartų
pasiekimo klausimus;
...
54. Gimnazijos tėvų atstovybė (toliau tekste – Tėvų atstovybė) yra Gimnazijos
mokinių tėvų savivaldos institucija, vienijanti Gimnazijos tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovus ir
atstovaujanti jų interesams.“
4. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-9 pakeitimo.
Pranešėja - Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
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 21 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
5. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2015 metų biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinio tvirtinimo. Pranešėja – Regina Garadauskienė.
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 21 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
6. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2016 metų biudžeto
patikslinimo. Pranešėja - Regina Garadauskienė.
Klausimai.
Elena Kuznecova klausė, kiek iki šių metų pabaigos reikia grąžinti paskolų bankams.
Pranešėja atsakė, kad per metus bankams reikia grąžinti apie 1 mln. Eur paskolų.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
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Meras informavo, kad yra gautas Administracijos direktorės Akvilės Kilijonienės
2016 m. birželio 28 pasiūlymas dėl sprendimo projekto pakeitimo.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl šio
pasiūlymo.
Užsiregistravo 20 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto su
pataisomis.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
Tarybos narė Ilona Pociuvienė nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su šiais 4 priedo pakeitimais:
,,1. 31 eilutėje 5 skiltyje vietoj skaičiaus „660,5“ įrašyti skaičių „650,5“, 6 skiltyje
vietoj skaičiaus „129,9“ įrašyti skaičių „119,9“;
2. 32 eilutėje 5 skiltyje vietoj skaičiaus „129,9“ įrašyti skaičių „119,9“, 6 skiltyje
vietoj skaičiaus „129,9“ įrašyti skaičių „119,9“;
3. 34 eilutėje 5 skiltyje vietoj skaičiaus „113,8“ įrašyti skaičių „123,8“, 6 skiltyje
vietoj skaičiaus „112,3“ įrašyti skaičių „122,3“.
7. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo
specialiosios programos 2016 metų priemonių plano patvirtinimo. Pranešėja – Reda Kairienė.
Klausimų nebuvo.
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 21 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
8. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T2-310
pakeitimo. 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 21 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos nariai Arvydas Dočkus ir Edmundas Krasauskas nusišalino nuo sprendimo
,,Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo
valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“ projekto svarstymo ir išėjo iš posėdžių salės (nuo 9
val. 33 min. iki 9 val. 34 min.).
9. SVARSTYTA. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Palangos miesto savivaldybės
nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Pranešėjas – Kostas
Jakubauskas.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
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Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui,
o Švietimo, kultūros ir sporto komitetas šio klausimo neapsvarstė, nes nebuvo kvorumo.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
Tarybos nariai Eugenijus Simutis ir Julius Tomas Žulkus nesiregistravo ir nebalsavo
dėl šio klausimo.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos narė Sondra Kulikauskienė nusišalino nuo sprendimo ,,Dėl pastato Vytauto
g. 92, Palangoje, paskirties keitimo ir sujungimo į vieną turtinį vienetą“ projekto svarstymo ir
išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 34 min. iki 9 val. 35 min.).
10. SVARSTYTA. Dėl pastato Vytauto g. 92, Palangoje, paskirties keitimo ir
sujungimo į vieną turtinį vienetą. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, kad Ekonomikos ir finansų komitetas 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).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
Tarybos narys Danas Paluckas nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
11. SVARSTYTA. Dėl sutikimo perduoti nekilnojamąjį turtą Kretingos rajono
savivaldybei. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Klausimų nebuvo.
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 21 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
12. SVARSTYTA. Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais biudžetinėms
įstaigoms ir asociacijai. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto ūkio komitetai
pritarė sprendimo projektui, o Švietimo, kultūros ir sporto komitetas pritarė sprendimo projektui
su pasiūlymu 3 punkte vietoj žodžių ,,bet ne ilgiau kaip trejiems metams“ įrašyti žodžius ,,bet ne
ilgiau kaip penkeriems metams“.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Švietimo,
kultūros ir sporto komiteto pasiūlymo.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 21 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto su
pataisa.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
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BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pataisa 3 punkte vietoj žodžių ,,bet
ne ilgiau kaip trejiems metams“ įrašyti žodžius ,,bet ne ilgiau kaip penkeriems metams“.
13. SVARSTYTA. Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo – Latvių, Estų, Lenkų gatvės
ir jų geografinės charakteristikos patvirtinimo. Pranešėja – Rima Tchir.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad yra gautas Administracijos direktorės Akvilės Kilijonienės
2016 m. birželio 28 pasiūlymas dėl sprendimo projekto pakeitimo.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl šio
pasiūlymo.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 19 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto su
pasiūlymu.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu preambulėje vietoje
žodžių ir skaičių „18 straipsnio 1 dalimi“ įrašyti „16 straipsnio 2 dalies 34 punktu“ ir ją išdėstyti
taip:
„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27
dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 34 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų
ir jų ribų įstatymo 9 straipsniu, Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams,
kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų
statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministro 2014 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 1V-178, Palangos miesto savivaldybės taryba
nusprendžia“.
14. SVARSTYTA. Dėl žemės sklypo Jūros g. 22, Palangoje, detaliojo plano
koncepcijos patvirtinimo. Pranešėja – Rima Tchir.
Klausimų nebuvo.
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 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
Tarybos nariai Danas Paluckas, Antanas Sebeckas, Saulius Simė, Eugenijus Simutis ir
Eimutis Židanavičius nesiregistravo ir nebalsavo dėl sprendimo projekto.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
15. SVARSTYTA. Dėl teritorijos prie žemės sklypo Kregždžių g. 26, Palangoje,
detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėja – Rima Tchir.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė sprendimo projektui
su pasiūlymu papildyti sprendžiamąją dalį 4 punktu (buvusį 4 punktą laikyti 5 punktu) ir jį
išdėstyti taip:
,,4. Nustatyti, kad detaliojo plano iniciatoriai įsipareigoja savo lėšomis iki statybos
leidimo išdavimo parengti gatvės atkarpos nuo Jonpaparčio gatvės iki sankryžos su C1 kategorijos
gatve techninį projektą.“
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Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Statybos ir
miesto ūkio komiteto pasiūlymo.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 19 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto su
pasiūlymu.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
Tarybos nariai Edmundas Krasauskas, Danas Paluckas ir Eimutis Židanavičius
nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu papildyti sprendžiamąją
dalį 4 punktu (buvusį 4 punktą laikyti 5 punktu) ir jį išdėstyti taip:
,,4. Nustatyti, kad detaliojo plano iniciatoriai įsipareigoja savo lėšomis iki statybos
leidimo išdavimo parengti gatvės atkarpos nuo Jonpaparčio gatvės iki sankryžos su C1 kategorijos
gatve techninį projektą.“
16. SVARSTYTA. Dėl žemės sklypo J. Simpsono g. 21, Palangoje, detaliojo plano
patvirtinimo. Pranešėja – Rima Tchir.
Klausimai.
Vaidas Šimaitis klausė, ar žemės sklypo savininkai atvyko pasirašyti Palangos miesto
infrastruktūros plėtojimo sutartį.
Pranešėja atsakė, kad jie neatvyko į Savivaldybę.
Julius Tomas Žulkus teiravosi, ar minėta sutartis yra parengta.
Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja atsakė, kad savininkai nepateikė
prašymo dėl šios sutarties sudarymo.
Eimutis Židanavičius domėjosi, kokie pakeitimai buvo atlikti šiame detaliajame plane
lyginant su prieš tai teiktu detaliuoju planu.
Rima Tchir atsakė, kad detaliojo plano sprendiniai nepasikeitė.
Eimutis Židanavičius klausė, ar buvo atsižvelgta į anksčiau išsakytas pastabas dėl šio
detalaus plano (pušų dydis, aukštis, senatis).
Rima Tchir prašė leisti pasisakyti vedėjo pavaduotojui Vytautui Indreikai, kuris šiuo
metu atlieka vyriausiojo architekto funkcijas.
Vytautas Indreika pažymėjo, jog Teritorijų planavimo komisija suderino šį detalųjį
planą ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos Klaipėdos teritorinis padalinys
išdavė teigiamą išvadą dėl jo, todėl sprendiniai nebegali būti keičiami.
Meras paaiškino, kad Tarybos posėdyje klausimas nebuvo svarstytas, nes Valstybinė
teritorijų planavimo ir statybos inspekcija panaikino savo išvadą dėl šio detaliojo plano ir taip pat
paprašė panaikinti Teritorijų planavimo komisijos suderinimą, tačiau Inspekcija, pakartotinai
susipažinusi su šiuo dokumentu, galiausiai pateikė teigiamą išvadą.
Antanas Sebeckas klausė, ar pakankamai įvertinta šios vietos želdinių, kurie savo
laiku buvo prilyginami parkui, reikšmė, ar įvertinta tai, kad statyba, vykdoma brandžiuose
želdynuose, ateityje pastariesiems turės neigiamos žalos.
Vytautas Indreika neatsakė į klausimus.
Pasiūlymai ir pasisakymai.
Elena Kuznecova siūlė nepritarti sprendimo projektui ir užkirsti kelią statybų
invazijai į žaliuosius plotus.
Saulius Simė siūlė atidėti sprendimo projekto svarstymą, nes nėra pasirašyta
infrastruktūros plėtojimo sutartis.
Vaidas Šimaitis sakė, kad savininkai ne kartą buvo atvykę į Komiteto posėdžius, dar
svarstant detalųjį planą koncepcijos stadijoje, ir žadėjo sutvarkyti ne tik pačią teritoriją, bet ir
prieigas, gatves ir kt. Statybos ir miesto ūkio komiteto pirmininkas sakė, kad jie savanoriškai kelis
kartus buvo atvykę derėtis dėl infrastruktūros plėtojimo sutarties, pateikė savo siūlymus, tačiau ji
iki šiol nėra pasirašyta. Vaidas Šimaitis pažymėjo, jog ne tik šalia šio žemės sklypo esančios, bet ir
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naujai nutiestos, gatvės bus gadinamos vežant statybinį laužą iš teritorijos. Tarybos narys siūlė
nepritarti sprendimo projektui.
Julius Tomas Žulkus siūlė įpareigoti Savivaldybės administraciją iki kito Tarybos
posėdžio parengti alternatyvų sprendimo projektą dėl žemės sklypo J. Simpsono g. 21, Palangoje,
detaliojo plano netvirtinimo.
Dainius Želvys siūlė nepritarti sprendimo projektui, nes šiuo atveju nebuvo
atsižvelgta į koncepcijos svarstymo stadijoje išsakytas pastabas ir pasiūlymus dėl želdinių,
infrastruktūros, užstatymo tankio rodiklių mažinimo ir kt.
Eugenijus Simutis sakė palaikantis Tarybos narių poziciją, kad negalima leisti
urbanizuoti jautrios teritorijos. Tarybos narys pastebėjo, kad kai kurių Tarybos narių išsakyta
pozicija dėl šio detalaus plano kardinaliai skiriasi nuo nuomonės, išreikštos balsuojant Statybos ir
miesto ūkio komiteto 2016 m. birželio 20 d. posėdyje.
Elena Kuznecova pabrėžė, jog šiuo atveju nepritarimo motyvas turėtų būti ne
infrastruktūros plėtojimo sutartis, kuri nėra pasirašyta, o tikslas išsaugoti žaliuosius plotus.
Mindaugas Skritulskas siūlė kreiptis į Inspekciją išdėstant nepritarimo motyvus.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – nėra, prieš – 21, susilaikė – nėra.
NUSPRĘSTA:
1. Nepritarti sprendimo projektui.
2. Įpareigoti Savivaldybės administraciją parengti kreipimąsi Valstybinei teritorijų
planavimo ir statybos inspekcijai dėl žemės sklypo J. Simpsono g. 21, Palangoje, detaliojo plano
netvirtinimo.
3. Įpareigoti Savivaldybės administraciją iki kito Tarybos posėdžio parenti alternatyvų
sprendimo ,,Dėl žemės sklypo J. Simpsono g. 21, Palangoje, detaliojo plano netvirtinimo“
projektą.
17. SVARSTYTA. Dėl teritorijos Bangų g., Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo.
Pranešėja – Rima Tchir.
Klausimų nebuvo.
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 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
Tarybos nariai Eugenijus Simutis ir Eimutis Židanavičius nesiregistravo ir nebalsavo
dėl šio sprendimo projekto.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

Posėdžio pirmininkas

Šarūnas Vaitkus

Posėdžio sekretorė

Renata Liaudanskytė

