PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
8-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
15-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2016 m. balandžio 28 d. Nr. T3-15
Palanga
Posėdis įvyko 2016 m. balandžio 28 d.
Posėdžio pradžia 9 val., pabaiga 12 val. 15 min.
Posėdžio pirmininkai – Rimantas Antanas Mikalkėnas, Mero pavaduotojas,
Mindaugas Skritulskas, Tarybos narys.
Posėdžio sekretorė – Renata Liaudanskytė, Palangos miesto savivaldybės
administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė.
Posėdyje dalyvavo 19 Tarybos narių: Vaidotas Bacevičius, Arvydas Dočkus, Donatas
Elijošius, Irena Galdikienė, Edmundas Krasauskas, Elena Kuznecova (9 val. iki 10 val. 30 min.,
nuo 11 val. 08 min. iki 12 val.), Rimantas Antanas Mikalkėnas, Danas Paluckas (iki 11 val. 25
min.), Ilona Pociuvienė, Antanas Sebeckas, Saulius Simė (9 val. iki 10 val. 30 min., nuo 11 val.
10 min. iki 12 val. 15 min.), Eugenijus Simutis, Mindaugas Skritulskas, Vaidas Šimaitis, Bronius
Vaitkus, Gediminas Valinevičius (iki 10 val. 30 min.), Dainius Želvys, Eimutis Židanavičius (iki
12 val.), Julius Tomas Žulkus.
Posėdyje dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavo Meras Šarūnas Vaitkus ir Tarybos
narė Sondra Kulikauskienė.
Posėdyje dalyvavo kviestieji ir kiti asmenys (sąrašas pridedamas).
Mero pavaduotojas paskelbė 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 15ojo posėdžio pradžią.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Rimantas Antanas Mikalkėnas informavo, kad posėdyje dėl pateisinamų priežasčių
nedalyvauja Tarybos nariai Sondra Kulikauskienė (atostogauja) ir Šarūnas Vaitkus (išvykęs).
Mero pavaduotojas informavo, kad jis pirmininkaus posėdžiui, nes Meras dėl
pateisinamų priežasčių jame nedalyvauja, ir siūlė posėdžio pirmininko pavaduotoju (padėjėju)
skirti Tarybos narį Mindaugą Skritulską.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti, kad Tarybos
narys Mindaugas Skritulskas būtų paskirtas pirmininko pavaduotoju (padėjėju).
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 17, prieš – nėra, susilaikė – nėra, nebalsavo – 1.
Mindaugas Skritulskas paskirtas pirmininko pavaduotoju.
Mero pavaduotojas pagarsino, jog į 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės
tarybos 15-ojo posėdžio darbotvarkę įtraukti 34 klausimai.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar Tarybos nariai turi kitų pasiūlymų dėl posėdžio
darbotvarkės.
Rimantas Antanas Mikalkėnas informavo, kad yra gautas 7 Tarybos narių (Broniaus
Vaitkaus, Ilonos Pociuvienės, Edmundo Krasausko, Eugenijaus Simučio, Arvydo Dočkaus, Juliaus
Tomo Žulkaus ir Dano Palucko) pasirašytas 2016 m. balandžio 25 d. prašymas papildomai įtraukti
į šios dienos posėdžio darbotvarkę sprendimo ,,Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Neformaliojo
vaikų švietimo paslaugų plėtra“ partnerio teisėmis ir įgaliojimo Palangos miesto savivaldybės
administracijos direktoriui“ projektą (Pranešėja – Laima Valužienė).
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Mero pavaduotojas taip pat informavo, kad yra gautas 7 Tarybos narių (Mindaugo
Skritulsko, Elenos Kuznecovos, Rimanto Mikalkėno, Vaido Šimaičio, Antano Sebecko, Broniaus
Vaitkaus ir Donato Elijošiaus) pasirašytas 2016 m. balandžio 27 d. prašymas papildomai įtraukti į
šios dienos posėdžio darbotvarkę sprendimo ,,Dėl pritarimo Palangos miesto savivaldybės
dalyvavimui Klaipėdos miesto savivaldybės rengiamame projekte ,,Klaipėda – Europos kultūros
sostinė“ projektą (Pranešėjas – Vygantas Rekašius).
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti, kad į posėdžio
darbotvarkę būtų papildomai įtrauktas sprendimo ,,Dėl pritarimo dalyvauti projekte
,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ partnerio teisėmis ir įgaliojimo Palangos miesto
savivaldybės administracijos direktoriui“ projektas.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas yra).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
Sprendimo projektas įtrauktas į posėdžio darbotvarkę.
Mero pavaduotojas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti, kad į posėdžio
darbotvarkę būtų papildomai įtrauktas sprendimo ,,Dėl pritarimo Palangos miesto savivaldybės
dalyvavimui Klaipėdos miesto savivaldybės rengiamame projekte ,,Klaipėda – Europos kultūros
sostinė“ projektas.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas yra).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
Sprendimo projektas įtrauktas į posėdžio darbotvarkę.
Antanas Rimantas Mikalkėnas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl
darbotvarkės su pakeitimais tvirtinimo.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas yra).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
Darbotvarkė su pakeitimais patvirtinta.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, asmeniškai suinteresuotų šios
darbotvarkės klausimų svarstymu. Rimantas Antanas Mikalkėnas priminė, kad Tarybos nariai,
pagal Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos rekomendacijas, turi nurodyti, dėl kokios
priežasties ir nuo kokio klausimo nusišalina ir balsuojant dėl jo nusišalinimo priėmimo turi išeiti iš
salės.
Mero pavaduotojas informavo, jog jis 2016 m. balandžio 27 d. raštu pateikė
pareiškimą dėl nusišalinimo nuo 1 darbotvarkės klausimo (Dėl pritarimo UAB „Palangos
vandenys“ 2015 metų vadovo ataskaitai), perdavė pirmininkavimą Mindaugui Skritulskui ir išėjo
iš posėdžių salės (nuo 9 val. 9 min. iki 9 val. 10 min.).
Mindaugas Skritulskas siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Rimanto Antano Mikalkėno
nusišalinimo priėmimo.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
Rimanto Antano Mikalkėno nusišalinimas priimtas.
Dainius Želvys pranešė, kad nusišalina nuo 1 darbotvarkės klausimo (Dėl pritarimo
UAB „Palangos vandenys“ 2015 metų vadovo ataskaitai) svarstymo, nes dirba UAB ,,Palangos
vandenys“ direktoriaus pavaduotoju, ir išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 10 min. iki 9 val. 11
min.).
Mero pavaduotojas siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Dainiaus Želvio nusišalinimo
priėmimo.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
Dainiaus Želvio nusišalinimas priimtas.
Elena Kuznecova informavo, kad nusišalina nuo 1 darbotvarkės klausimo (Dėl
pritarimo UAB „Palangos vandenys“ 2015 metų vadovo ataskaitai) svarstymo, nes turi 0,0038
proc. UAB ,,Palangos vandenys“ akcijų, ir išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 11 min. iki 9 val. 12
min.).
Posėdžio pirmininkas siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Elenos Kuznecovos
nusišalinimo priėmimo.
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Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
Elenos Kuznecovos nusišalinimas priimtas.
Antanas Sebeckas pranešė, kad nusišalina nuo 26 darbotvarkės klausimo (Dėl Tarybos
2015 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. T2-216 pakeitimo) svarstymo, nes dirba Palangos botanikos
parke, ir išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 12 min. iki 9 val. 13 min.).
Mero pavaduotojas siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Antano Sebecko nusišalinimo
priėmimo.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
Antano Sebecko nusišalinimas priimtas.
Arvydas Dočkus informavo, kad nusišalina nuo 9 darbotvarkės klausimo (Dėl
viešosios įstaigos „Palangos futbolo klubas“ atleidimo nuo mokesčių) svarstymo, nes dirba
Palangos sporto centre, ir išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 13 min. iki 9 val. 14 min.).
Posėdžio pirmininkas siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Arvydo Dočkaus
nusišalinimo priėmimo.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
Arvydo Dočkaus nusišalinimas priimtas.
Bronius Vaitkus pranešė, kad nusišalina nuo 3 (Dėl pritarimo UAB ,,Palangos
komunalinis ūkis“ 2015 metų vadovo ataskaitai) ir 25 (Dėl Tarybos 2011 m. rugsėjo 8 d.
sprendimo Nr. T2-152 papildymo ir pakeitimo) darbotvarkės klausimų svarstymo, nes UAB
,,Palangos komunalinis ūkis“ dirba jo šeimos narys, ir išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 14 min.
iki 9 val. 15 min.).
Mero pavaduotojas siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Broniaus Vaitkaus nusišalinimo
priėmimo.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
Broniaus Vaitkaus nusišalinimas priimtas.
Saulius Simė informavo, kad nusišalina nuo 9 darbotvarkės klausimo (Dėl viešosios
įstaigos „Palangos futbolo klubas“ atleidimo nuo mokesčių) svarstymo, nes dirba Palangos sporto
centre, ir išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 15 min. iki 9 val. 16 min.).
Posėdžio pirmininkas siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Sauliaus Simės nusišalinimo
priėmimo.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
Sauliaus Simės nusišalinimas priimtas.
Julius Tomas Žulkus pranešė, kad nusišalina nuo 14 (Dėl Tarybos 2013 m. vasario 28
d. sprendimo Nr. T2-57 pakeitimo) ir 15 (Dėl Tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-101
pakeitimo) darbotvarkės klausimų svarstymo, nes įmonė, kurios akcijų jis turi, dalyvauja
konkursuose, ir išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 16 min. iki 9 val. 17 min.).
Mero pavaduotojas siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Julius Tomas Žulkus
nusišalinimo priėmimo.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
Juliaus Tomo Žulkaus 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.
Rimantas Antanas Mikalkėnas pagarsino, kad 28 darbotvarkės klausimu (Dėl žemės
sklypo Lietaus g. 9, Palangoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo) yra užsirašęs pasisakyti
Jonas Liutkus. Mero pavaduotojas priminė, kad norintiems pasisakyti miestui aktualiais klausimais
žodis bus suteiktas posėdžio pradžioje (tam skiriama iki 30 min.), o užsirašiusiems kalbėti
konkrečiais darbotvarkės klausimais – juos svarstant.
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Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, norinčių pasisakyti prieš pradedant
svarstyti darbotvarkės klausimus.
Elena Kuznecova pasveikino Tarybos narius ir Merą, pirmą kartą tiesiogiai išrinktą
rinkėjų, išdirbusius 1-erius metus, ir palinkėjo tolimesnės sėkmės puoselėjant miestą
beiįgyvendinant kitus svarius sprendimus, atstovaujant ir garsinant Palangą. Tarybos narė pateikė
paklausimą: ,,Kaip žinia, nei liberalai, nei Darbo partija, nei socialdemokratai nėra pasiskelbę
opozicija. Skaitant Vietos savivaldos įstatymą paraidžiui, šios partijos turėtų būti laikomos esančios
Tarybos daugumoje. Sakykite prašau, kokiais vertinimo kriterijais vadovaujantis buvo sudarytos
įmonių ir įstaigų stebėtojų tarybos ir kodėl į jas nebuvo įtraukti jau minėtų partijų atstovai, o jos
sudarytos išimtinai tik iš konservatorių partijos Tarybos narių, Savivaldybės administracijos
tarnautojų arba sąraše buvusių partiečių. Tiesa, išimtis sudaryta Tvarkos ir teisingumo partijos
atstovei Irenai Galdikienei.“
Mero pavaduotojas siūlė pradėti darbotvarkės klausimų svarstymą.
Rimantas Antanas Mikalkėnas perdavė pirmininkavimą Mindaugui Skritulskui ir išėjo
iš posėdžių salės (9 val. 19 min. iki 9 val. 23 min.).
Tarybos nariai Elena Kuznecova ir Dainius Želvys taip pat išėjo iš posėdžių salės (9
val. 19 min. iki 9 val. 23 min.).
1. SVARSTYTA. Dėl pritarimo UAB „Palangos vandenys“ 2015 metų vadovo
ataskaitai. Pranešėjas – Virgilijus Beržanskis.
Klausimai.
Eimutis Židanavičius domėjosi, ar padidėjusios aptarnavimo paslaugų kainos
kompensuos lėšų trūkumą, susidariusį Tarybai nepatvirtinus didesnių, kaip buvo siūlyta, įkainių
daugiabučių namų gyventojams.
Pranešėjas atsakė, kad kainos diferencijavosi pagal atskirus vartotojų, abonentų
segmentus, todėl, vidutiniškai skaičiuojant, realaus pabrangimo nėra. Virgilijus Beržanskis
pažymėjo, jog negautos pajamos, skirtumas, atsiradęs sumažinus kainą atskirai vartotojų grupei –
gyventojams, kurie atsiskaito pagal skaitiklių parodymus daugiabučių namų butuose, bus
kompensuoti iš kitos veiklos pelno.
Eimutis Židanavičius pastebėjo, jog pajamos, gautos iš kitos veiklos, nėra pakankamai
didelės, kad iš jomis būtų galima padengti minėtą skirtumą. Tarybos narys teiravosi, ką numatoma
daryti siekiant padidinti pajamas, gautas iš kitos veiklos, ir ateityje išlaikyti tokias pat vandens
kainas Palangos mieste.
UAB ,,Palangos vandenys“ vadovas sakė, kad 2015 m. iš kitos veiklos buvo gauta virš
200 tūkst. Eur pajamų, iš kurių 40 tūkst. Eur pelno, ir numatoma, jog šių pajamų 2016 m. bus
surinkta daugiau.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mindaugas Skritulskas informavo, kad Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos,
Statybos ir miesto ūkio, Ekonomikos ir finansų komitetai pritarė sprendimo projektui, Švietimo,
kultūros ir sporto komitetas pritarė sprendimo projektui su pasiūlymu UAB „Palangos vandenys“
2015 metų vadovo ataskaitos skyriaus ,,Klientų aptarnavimas“ poskyryje ,,Abonentų (vartotojų)
įsiskolinimai“ ištaisyti įsivėlusias spausdinimo klaidas: vietoj skaičių ,,22‘639,12“ ir ,,14‘874,28“
įrašyti skaičius ,,22639,12“ ir ,,14874,28“.
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui Švietimo, kultūros ir sporto komiteto siūlomas
pataisas.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 14 (vienbalsiai).
Švietimo, kultūros ir sporto komiteto siūlomoms pataisoms pritarta.
Mindaugas Skritulskas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pataisomis.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
Nesiregistravo ir nebalsavo Tarybos nariai Danas Paluckas ir Ilona Pociuvienė.
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NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu UAB „Palangos
vandenys“ 2015 metų vadovo ataskaitos skyriaus ,,Klientų aptarnavimas“ poskyryje ,,Abonentų
(vartotojų) įsiskolinimai“ ištaisyti įsivėlusias spausdinimo klaidas: vietoj skaičių ,,22‘639,12“ ir
,,14‘874,28“ įrašyti skaičius ,,22639,12“ ir ,,14874,28“.
Mindaugas Skritulskas perdavė pirmininkavimą posėdžiui Rimantui Antanui
Mikalkėnui.
2. SVARSTYTA. Dėl pritarimo UAB ,,Palangos šilumos tinklai“ 2015 metų vadovo
ataskaitai. Pranešėjas – Artūras Mažrimas.
Klausimai.
Eimutis Židanavičius klausė, ar tiesa, kad UAB ,,Palangos šilumos tinklai“ dirbo
Violeta Staskonienė ir Narine Danijelianc, kokias pareigas jos užėmė ir kokius konkrečius darbus
nuveikė šioje įmonėje.
Pranešėjas atsakė, kad minėti asmenys, jam pradėjus dirbti vadovu (2015 m. rugsėjo
14 d.), įmonėje nedirbo ir tiesioginių darbo santykių su jais neturėjo.
Eimutis Židanavičius prašė plačiau pakomentuoti kai kurias bendrovės veiklos
sąnaudas 2015 m.: ,,Skelbimų ir reklamos sąnaudos“ – 1395 Eur, ,,Teisinės sąnaudos“ – 1365
Eur. Tarybos narys klausė, kodėl buvo reikalinga papildomai pirkti teisines paslaugas, jei įmonėje
jau dirbo teisininkė, ir ar tokios išlaidos, t.y. minėtų darbuotojų samdymas, nėra tik lėšų
švaistymas žinant sunkią įmonės finansinę padėtį.
Artūras Mažrimas sakė, kad reklaminis stendas ir teisinės paslaugos buvo pirktos iki
jam pradėjus vadovauti įmonei
Eugenijus Simutis domėjosi, ar tikrai UAB ,,Palangos šilumos tinklai“ būtina įsigyti
net 15 automobilių.
UAB ,,Palangos šilumos tinklai“ vadovas atsakė, kad tiek automobilių šiuo metu
naudoja UAB ,,Litesko“ darbuotojai savo tiesioginių funkcijų vykdymui.
Pasiūlymai ir pasisakymai.
Mero pavaduotojas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio,
Švietimo, kultūros ir sporto, Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo
projektui.
Eimutis Židanavičius kalbėjo: ,,Gerb. Kolegos, iš pateiktos UAB ,,Palangos šilumos
tinklai“ direktoriaus ataskaitos bei atsakymų į klausimus darytina išvada, kad įmonėje nebuvo
racionaliai planuojamos įmonės sąnaudos, kas galėjo turėti neigiamos įtakos vienam iš įmonės
tikslų – gauti ekonominės naudos. Man sunkiai suvokiama, kaip aukštas pareigas užimantys ir
didžiulius priedus prie atlyginimų gaunantys administracijos darbuotojai dar randa laiko, o,
svarbiausia, jėgų, dirbti pačiai Savivaldybei pavaldžiose įmonėse. Kyla pagrįsti klausimai: ar
direktorius savo valia į darbą priėmė aukštas pareigas Savivaldybės administracijoje užimančias
darbuotojas, ar jam nebuvo daromas spaudimas, ar tai nebuvo piktnaudžiavimas; ar teisėtai Violeta
Staskonienė tapo įmonės, kurioje ji dirbo, valdymo organo (stebėtojų tarybos) nare. Manau, kad
tokie faktai tikrai turėtų sudominti kai kurias teisėsaugos institucijas. Baigdamas norėčiau
direktoriui palinkėti sėkmingai perimti visą šilumos ūkį į Savivaldybės rankas ir atsargiai žadėti
naujo katilo paleidimą birželio 1 d., kad neatsitiktų kaip su Meru Šarūnu Vaitkumi ir kitais, nes
dar 2013 m. laikraštyje ,,Palangos tiltas“ buvo skelbta informacija apie greitą katilinės statybą ir
šilumos atpigimą, nors katilinė iki šiandien dar nepaleista. Net ir po gražių rinkiminių pažadų visą
šią žiemą gyventojai mokėjo vieną iš didžiausių Lietuvoje šilumos kainų. Norėčiau tikėti, kad bent
jau šį šildymo sezoną bus kitaip, ir miestiečių neskurdins šilumos kainos.“
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.
Tarybos narys Bronius Vaitkus išėjo iš posėdžių salės (9 val. 15 min. 32 min. iki 9
val. 59 min.).
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3. SVARSTYTA. Dėl pritarimo UAB ,,Palangos komunalinis ūkis“ 2015 metų
vadovo ataskaitai. Pranešėjas – Konstantinas Skierus.
Klausimai.
Eugenijus Simutis pastebėjo, kad UAB ,,Palangos komunalinis ūkis“ atliekami
papildomi darbai gyventojams ar įmonėms pajamų struktūroje sudaro tik 1,13 proc. Tarybos narys
teiravosi, ar nereikėtų pakeisti įmonės statuso iš uždarosios akcinės bendrovės į biudžetinę, nes ji
yra išlaikoma iš Savivaldybės biudžeto.
Pranešėjas atsakė, kad praeitais metais bendrovei teko didelės darbų apimtys dėl
papildomų susitarimų su Savivaldybe, todėl trūko žmogiškųjų resursų kitiems papildomiems
darbams atlikti. Konstantinas Skierus pažymėjo, jog praeitais metais buvo susikoncentruota į trys
objektus – Palangos miesto savivaldybės administracinį pastatą, kempingą ir muzikinį fontaną.
Eugenijus Simutis atkreipė dėmesį, kad ataskaitoje nurodoma, jog mišrių atliekų
sumažėjo dėl žmonių sąmoningumo, rūšiavimo, tačiau padidėjo žaliųjų atliekų kiekiai. Tarybos
narys klausė, kas sąlygojo tokį žaliųjų atliekų kiekio didėjimą.
UAB ,,Palangos komunalinis ūkis“ vadovas sakė, kad žaliųjų atliekų vidutiniškai per
metus išvežama apie 2500 tonų, jos buvo kompostuojamos, siekiant sutaupyti ir nemokėti
vadinamojo sąvartyno ,,vartų“ mokesčio. Konstantinas Skierus pažymėjo, jog praeitais metais jų
kiekis buvo didesnis todėl, kad bendrovėje pagal skundą buvo atliktas patikrinimas dėl nelegalių
žaliųjų atliekų sandėliavimo bei kompostavimo ir reikėjo dalį jų išvežti į sąvartyną.
Edmundas Krasauskas domėjosi, kaip bendrovė užbaigė 2015 m. – pelningai ar
nuostolingai.
Konstantinas Skierus atsakė, kad bendrovė 2015 m. baigė turėdama 138 tūkst. Eur
nuostolį.
Edmundas Krasauskas klausė, kas turėjo įtakos tokiems bendrovės rezultatams.
Pranešėjas atsakė, kad jo ir ankstesnio vadovo netinkami veiksmai vadybos srityje.
Eimutis Židanavičius prašė pakomentuoti, kokia situacija (moralinis klimatas ir
finansiniai rodikliai) buvo UAB ,,Palangos komunalinis ūkis“, kai jai vadovavo Vidas Misiukonis
ir dabar, kai į vadovo pareigas sugrįžo Konstantinas Skierus, vadovavęs bendrovei ir anksčiau.
Konstantinas Skierus pažymėjo, jog 4 mėnesius įmonei vadovavo Vidas Misiukonis ir
8 mėnesius – jis, o vadovų kaita, jo nuomone, leido pažvelgti į situaciją, pamatyti klaidas ir
padaryti tam tikras išvadas.
Eimutis Židanavičius klausė, kaip pasielgs vadovas su Vidu Misiukoniu, kuris šiuo
metu dirba įmonėje direktoriaus pavaduotoju, ir yra įtariamas finansiniais nusikaltimais.
UAB ,,Palangos komunalinis ūkis“ vadovas atsakė, kad sprendimas dėl minėto
asmens bus priimtas, kai bus gauta teismo nutartis.
Saulius Simė teiravosi, kokios dydžio išeitinė kompensacija buvo išmokėta vadovui ir
kokį finansinį nuostolį patyrė įmonė.
Konstantinas Skierus neatsakė į klausimą, nes, jo nuomone, šis klausimas yra
neetiškas. UAB ,,Palangos komunalinis ūkis“ direktorius pažymėjo, jog jis, pradirbęs įmonėje 9
metus, nusipelnė gauti išeitinę kompensaciją.
Saulius Simė domėjosi, ar šiais metais įmonė planuoja metus baigti pelningai.
Pranešėjas atsakė, kad vienas iš pagrindinių jo uždavinių, grįžus į vadovo pareigas –
užbaigti šiuo metus pelningai.
Edmundas Krasauskas klausė, kas yra atsakingas už įmonės vadovų kaitą ir neigiamus
finansinius jos rezultatus.
Konstantinas Skierus atsakė, kad 2 metus atitinkamų institucijų buvo tiriama jo
veikla, todėl vadovauti 140 darbuotojų kolektyvui, kol vyko teisminiai procesai, jam atrodė
amoralu. UAB ,,Palangos komunalinis ūkis“ vadovas pabrėžė, jog minėtas tyrimas pasibaigė 2015
m. rugpjūčio mėn., jis pripažintas nekaltu, todėl sugrįžo į įmonės bendrovės vadovo pareigas.
Pasiūlymai ir pasisakymai.
Eugenijus Simutis kalbėjo, kad už susidariusią situaciją įmonėje turėtų būti atsakingi
UAB ,,Palangos komunalinis ūkis“ stebėtojų taryba ir jos pirmininkas Mindaugas Skritulskas,
kuris nepasidomėjo ir paskyrė nauju vadovu direktoriaus pavaduotoją Vidą Misiukonį, įtariamą
padarius tam tikrus pažeidimus. Tarybos narys pastebėjo, jog didėja išlaidos už atliekų išvežimą,
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kurias padengia gyventojai, ir didinamas ,,pagalvės“ mokestis, iš kurio surinktą dalį lėšų
numatoma skirti atliekų tvarkymui.
Saulius Simė atkreipė dėmesį, kad minėtų objektų (Savivaldybės administracinio
pastato, kempingo) statybos darbus atliko ne pats UAB ,,Palangos komunalinis ūkis“, o jo samdyta
UAB ,,Arkosta“.
Eimutis Židanavičius pasidžiaugė, kad į įmonės vadovo pareigas sugrįžo Konstantinas
Skierus, nes, jo nuomone, iki jo vadovavęs UAB ,,Palangos komunalinis ūkis“ stebėtojų tarybos
paskirtas direktorius nepateisino nei gyventojų, nei įmonėje dirbusių darbuotojų, nei Tarybos
narių lūkesčių. Tarybos narys klausė, kokiais kriterijais vadovavosi stebėtojų taryba bei jos
pirmininkas Mindaugas Skritulskas skirdami į direktoriaus pareigas asmenį, kuriam pareikšti
įtarimai, ir pabrėžė, jog Mindaugas Skritulskas turi tiesiogiai prisiimti atsakomybę už susiklosčiusią
situaciją įmonėje bei atsistatydinti iš pirmininko pareigų. Eimutis Židanavičius sakė netikintis, kad
direktorius atleis savo pavaduotoją, kadangi, jo nuomone, ne viskas nuo jo priklauso.
Dainius Želvys pažymėjo, jog stebėtojų taryba niekaip negalėjo įtakoti Konstantino
Skieraus apsisprendimo pasitraukti iš užimamų pareigų susiklosčius aplinkybėms, kurias jis pats
paminėjo, ir padėkojo jam, kad po ilgų įkalbinėjimų sutiko grįžti į ankstesnes pareigas.
Mindaugas Skritulskas, reaguodamas į tai, kas buvo pasakyta apie jį, siūlė paskaityti
Akcinių bendrovių įstatymą, kuriame nustatyta, jog stebėtojų taryba yra stebėjimo, o ne valdymo,
organas. Tarybos narys pažymėjo, jog sprendimą dėl direktoriaus paskyrimo reikėjo priimti
skubiai, netikėtai gavus Konstantino Skieraus prašymą atleisti iš pareigų, o Vidas Misiukonis tuo
metu ėjo įmonės direktoriaus pavaduotojo pareigas ir logiška, kad jam buvo pasiūlyta užimti
direktoriaus vietą, be to, toks buvo ir paties vadovo siūlymas. Mindaugas Skritulskas sakė, kad
sudėtingą situaciją įmonėje nulėmė ir kitos priežastys – tarifai, kurie nėra didinami, kad nedidėtų
mokesčiai gyventojams, ir tai sąlygoja įmonės pajamas bei galutinius finansinius rezultatus.
Tarybos narys pabrėžė, jog stebėtojų taryba paprašė vadovo pateikti veiksmų planą, kaip įmonę
padaryti pelninga, ir sakė tikintis, kad tai pavyks.
Gediminas Valinevičius pastebėjo, kad Tarybos narys Eimutis Židanavičius posėdžio
pradžioje kritikavęs vadovų kaitą, visgi pasveikino Konstantiną Skierų sugrįžus į vadovo pareigas.
Tarybos narys atkreipė dėmesį, kad įmonės darbo rezultatams svarbų vaidmenį turi įmonės
mikroklimatas, vadovo požiūris į darbuotojus, o Konstantinas Skierus, kuriam sunku pačiam
įvertinti savo kaip vadovo darbą, darbuotojų apibūdinamas tik teigiamais žodžiais.
Elena Kuznecova sakė, kad šiandien situacija būtų visai kitokia, jei į stebėtojų tarybos
sudėtį būtų įtraukti ir kitų politinių partijų atstovai, nes darbuotojai sutikę gatvėje kai kuriuos
Tarybos narius skundėsi daromu poveikiu ir bendru neigiamu mikroklimatu įmonėje vadovaujant
Vidui Misiukoniui.
Eugenijus Simutis patvirtino, kad, UAB ,,Palangos komunalinis ūkis“ darbuotojų
teigimu, įtampos darbuotojų kolektyve nebėra sugrįžus į vadovo pareigas Konstantinui Skierui.
Tarybos narys iškėlė klausimą, ar teisėtai Vidas Misiukonis 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr.
V-118 3,5 karto padidino mokesčius, susijusius su daugiabučių namų administravimu.
Rimantas Antanas Mikalkėnas pabrėžė, jog komunalinis ūkis, kuriame jis pradirbo 18
metų nuo inžinieriaus iki generalinio direktoriaus, yra sudėtinga sritis, todėl ne kiekvienas gali joje
dirbti, ir Konstantinas Skierus, jo nuomone, išmano šį darbą.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio, Ekonomikos ir finansų
komitetai pritarė sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17, prieš – 1 (Dainius Želvys), susilaikė – nėra.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
4. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Palangos kultūros ir jaunimo centro vadovo 2015
metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – Monika Jarulytė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
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Mero pavaduotojas 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 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Tarybos nariai Danas Paluckas ir Eugenijus
Simutis.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
5. SVARSTYTA. Dėl pritarimo VšĮ Antano Mončio namų-muziejaus vadovo 2015
metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – Loreta Birutė Turauskaitė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas 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 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Tarybos nariai Danas Paluckas ir Eugenijus
Simutis.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
6. SVARSTYTA. Dėl Palangos turizmo informacijos centro teikiamų paslaugų
kainų nustatymo. Pranešėja – Egidija Smilingienė.
Klausimai.
Saulius Simė domėjosi, kodėl nėra nustatytas konkretus dydis suvenyrams taikomam
antkainiui ir viešbučių paslaugų užsakymo komisiniam mokesčiui.
Pranešėja atsakė, kad kiekvienas viešbutis yra nusistatęs skirtingo dydžio komisinius
mokesčius ir jų Palangos turizmo informacijos centras įtakoti negali.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas 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 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Saulius Simė).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Tarybos nariai Danas Paluckas ir Eugenijus
Simutis.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
7. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos, mero ir administracijos
direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitų. Pranešėjai – Rimantas Antanas Mikalkėnas ir Akvilė
Kilijonienė.
Mero pavaduotojas Rimantas Antanas Mikalkėnas pristatė Tarybos ir Mero veiklos
ataskaitas.
Klausimai.
Eugenijus Simutis pastebėjo, kad 7-ojo šaukimo Tarybos sudėtis pagal politinių
partijų turimų mandatų skaičių nurodyta netiksliai: Arvydas Dočkus, pradėjęs dirbti Taryboje,
priklausė Liberalų sąjūdžiui, nepaminėti Liberalų ir centro sąjungos atstovai, Eimutis Židanavičius
priskirtas prie nepartinių.
Akvilė Kilijonienė paaiškino, kad tokia buvo Tarybos sudėtis 2015 m.
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Elena Kuznecova pastebėjo, kad ataskaitoje trūksta išsamesnės informacijos apie
gyventojų klausimus, iškeltus priėmimų pas Merą metu, ir dėl jų priimtus sprendimus. Tarybos
narė klausė, su kokiais klausimais gyventojai kreipėsi į Merą, kokias problemas iškėlė ir kaip jas
pavyko išspręsti bei kokius jų siūlymus Savivaldybė ėmėsi įgyvendinti.
Rimantas Antanas Mikalkėnas sakė, kad jis nedalyvauja gyventojų priėmimuose pas
Merą, tačiau pas jį vykstančių priėmimų metu gyventojai daugiausiai iškelia problemas dėl eismo
saugumo mieste, kurios sprendžiamos Saugaus eismo komisijoje. Mero pavaduotojas sutiko, kad
reikėtų atlikti gyventojų klausimų bei problemų, iškeltų priėmimų metu, analizę ir apibendrintus
duomenis pateikti ataskaitoje.
Eimutis Židanavičius teiravosi, ar Tarybos, Mero ir Administracijos direktoriaus
ataskaitas negalima būtų pateikti atskirais Tarybos sprendimais.
Mero pavaduotojas atsakė, kad galima šias ataskaitas pateikti atskirais Tarybos
sprendimo projektais ir šis pasiūlymas bus svarstomas.
Akvilė Kilijonienė pristatė Administracijos direktoriaus ataskaitą.
Klausimai.
Elena Kuznecova padėkojo Administracijos direktorei už atliktus didelius darbus ir
siūlė kitais metais ataskaitą pateikti kitokioje formoje, nes šioje ataskaitoje pateikta daug
statistikos. Tarybos narė pastebėjo, jog ataskaitoje nepaminėti Mero nukreipti 198 gyventojų
prašymai Administracijai vykdyti ir nėra informacijos apie gyventojų priėmimus. Elena Kuznecova
prašė atsakyti į šiuos klausimus: kokie Mero nukreipti gyventojų prašymai ir siūlymai perduoti
Administracijai vykdyti, kaip jie įvykdyti; kiek gyventojų apsilankė priėmimų pas Administracijos
direktorę metu ir kokie pagrindiniai jų klausimai.
Akvilė Kilijonienė pripažino, kad ataskaitoje nėra pateikta informacijos apie
gyventojų priėmimus, nes ji nebuvo apibendrinta, ir ateityje į tai bus atkreiptas dėmesys.
Administracijos direktorė pažymėjo, jog būtų sunku atskirti informaciją apie priėmimų pas Merą
metu gyventojų išsakytų problemų ar pasiūlymų vykdymą, bet visa tai atspindi Administracijos
struktūrinių padalinių veikla. Akvilė Kilijonienė sakė, kad gyventojai pas ją kreipiasi daugiausia
dėl architektūrinių, miesto tvarkymo ir socialinių klausimų.
Elena Kuznecova prašė kitais metais ataskaitoje išskirti ataskaitoje tuos gyventojų
prašymus, kurie turėjo įtakos bendruomenės interesams. Tarybos narė pastebėjo, kad ataskaitoje
taip pat nėra informacijos apie sudarytas infrastruktūros sutartis, ir prašė atsakyti, kiek sudaryta
sutarčių, kokiai lėšų sumai ar kokiems darbams. Elena Kuznecova pabrėžė, jog ši informacija yra
aktuali, nes ne kartą iš Tarybos posėdžių darbotvarkių buvo išbraukti klausimai, susiję su detaliųjų
planų tvirtinimu, motyvuojant šių sutarčių nesudarymu. Tarybos narė teiravosi, kur galima
susipažinti su Vėžių g. daugiabučių namų statytojų infrastruktūros sutartimis, kadangi
ankstesniuose Tarybos posėdžiuose į šį klausimą nebuvo atsakyta.
Administracijos direktorė atsakė, kad visos Administracijos sutartys, kurių skaičius
pakankamai didelis, yra saugomos Bendrajame skyriuje ir pažadėjo šią informaciją pateikti
artimiausiu metu.
Elena Kuznecova siūlė kitų metų ataskaitoje pateikti minėtą informaciją.
Eugenijus Simutis klausė, kada interneto svetainėje bus viešai skelbiama visa
informacija (priedai, Tarybos komitetų nutarimai), susijusi su Tarybos sprendimų projektais, kad
su ja galėtų susipažinti ne tik Tarybos nariai, bet ir gyventojai.
Akvilė Kilijonienė atsakė, kad minėta informacija gali būti skelbiama viešai, jei nebus
atskleisti asmenų duomenys.
Eimutis Židanavičius prašė paaiškinti, kuo vadovaujantis skiriami priedai
Savivaldybės tarnautojams (vid. 35,5 proc.) ir darbuotojams (vid. 53 proc.) bei biudžetinių įstaigų
darbuotojams (Sporto centrui 0,2 proc., ,,Baltijos“ pagrindinei mokyklai 2 proc.).
Administracijos direktorė atsakė, kad valstybės tarnautojams darbo užmokestis
nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, kuriame numatyta, jog
valstybės tarnautojai, dirbantys labai gerai, yra vertinami kvalifikacinėmis klasėmis, t. y. priedu
prie darbo užmokesčio. Akvilė Kilijonienė pažymėjo, jog švietimo, kultūros ar kitų biudžetinių
įstaigų darbuotojų priedų prie atlyginimų skyrimo tvarka numatyta jau visai kitame teisės akte.
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Elena Kuznecova pastebėjo, kad Savivaldybės darbuotojams buvo skirtos premijos šv.
Kalėdų proga, tačiau biudžetinių įstaigų darbuotojams jas išmokėti nebuvo leista. Tarybos narė
klausė, kokia bendra lėšų suma buvo išmokėta Savivaldybės darbuotojams.
Akvilė Kilijonienė atsakė, kad darbuotojams buvo išmokėta vienodo dydžio priemoka
prie darbo užmokesčio.
Eimutis Židanavičius teiravosi, ar kai kurių darbuotojų darbo krūvis nėra per mažas,
jei jie po darbo valandų dar gali dirbti ir kitose įmonėse.
Administracijos direktorė atsakė, kad Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir
valstybės tarnybos įstatymas neuždraudžia darbuotojams dirbti po darbo, ir tai yra jų teisė, gavus
darbdavio sutikimą.
Elena Kuznecova domėjosi, kur būtu galima susipažinti su sutikimais, leidžiančiais
valstybės tarnautojams dirbti kitame darbe.
Akvilė Kilijoninė atsakė, kad tai įforminama įsakymais, kurie yra viešai skelbiami
Savivaldybės interneto svetainėje.
Elena Kuznecova pabrėžė, jog nerado nei vieno Administracijos direktoriaus
įsakymo, susijusio su leidimu kuriam nors tarnautojui dirbti kitame darbe.
Eugenijus Simutis klausė, ar galima kur nors susipažinti su priedų ir priemokų
skyrimo metodika, nes kokiais teisės aktais vadovaujantis apskaičiuojamas darbo užmokestis yra
aišku.
Akvilė Kilijonienė atsakė, kad valstybės tarnautojams priedas (kvalifikacinė klasė)
suteikia vadovaujantis jau minėtu įstatymu ir atskiros metodikos nėra.
Pasiūlymai ir pasisakymai.
Eimutis Židanavičius sakė pakeitęs savo nuomonę dėl šio sprendimo projekto, nes
Mero pavaduotojas Rimantas Antanas Mikalkėnas pažadėjo, kad kitais metais šios ataskaitos bus
pateiktos atskirais Tarybos sprendimais.
Mero pavaduotojas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio,
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 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Tarybos narys Dainius Želvys.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Dainius Želvys iškėlė klausimus: ar Taryba gali vertinti savo darbą ir balsuoti dėl šio
sprendimo projekto; ar situacija nebūtų dviprasmiška, jei šios ataskaitos bus pateiktos atskirais
sprendimų projektais ir Tarybai reikės tvirtinti savo veiklos ataskaitą.
Mero pavaduotojas paskelbė pusės valandos pertrauką.
Po pertraukos posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
8. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2016 metų visuomenės
sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo. Pranešėja – Milda Gedvilienė.
Klausimai.
Eimutis Židanavičius klausė, ar Savivaldybės gydytoja parengs programą dėl
skiepijimo nuo erkinio encefalito.
Savivaldybės gydytoja atsakė teigiamai.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas 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).
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BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos narys Arvydas Dočkus išėjo iš posėdžių salės (nuo 11 val. 07 min. iki 11 val.
08 min.).
9. SVARSTYTA. Dėl viešosios įstaigos „Palangos futbolo klubas“ atleidimo nuo
mokesčių. Pranešėja – Laima Valužienė.
Klausimai.
Eimutis Židanavičius klausė, ar viešajai įstaigai ,,Palangos sportas“ ankstesniu
sprendimu buvo suteiktos tokios pat lengvatos, kaip ir siūloma suteikti viešajai įstaigai „Palangos
futbolo klubas“.
Pranešėja atsakė, kad įstaigos vienodomis sąlygomis atleistos nuo mokesčių, bet VšĮ
,,Palangos futbolo klubas“ daugiau laiko treniruojasi Klaipėdoje, nes jiems reikalinga dirbtinė
futbolo aikštė.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas informavo, kad Švietimo, kultūros ir sporto, Ekonomikos ir
finansų, Statybos ir miesto ūkio komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
10. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-87
pakeitimo. Pranešėja – Regina Garadauskienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas pagarsino, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
11. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2016 metų biudžeto
patikslinimo. Pranešėja – Regina Garadauskienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas 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).
Nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo Tarybos narys Julius Tomas Žulkus.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
12. SVARSTYTA. Dėl leidimo atlikti kapitalinio remonto darbus. Pranešėjas –
Vytautas Korsakas.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto ūkio
komitetai pritarė sprendimo projektui.
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Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17, prieš – 1 (Mindaugas Skritulskas), susilaikė – nėra.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
13. SVARSTYTA. Dėl Savivaldybės atstovo išrinkimo į Lietuvos savivaldybių
asociacijos narių atstovų suvažiavimą. Pranešėjas – Raimondas Andziulis.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas pagarsino, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio,
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 – 13, prieš – nėra, susilaikė – 3 (Vaidotas Bacevičius, Eugenijus
Simutis, Eimutis Židanavičius).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Tarybos nariai Elena Kuznecova ir Danas
Paluckas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Julius Tomas Žulkus išėjo iš posėdžių salės (nuo 11 val. 14 min. iki 11 val. 30 min.).
14. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-57
pakeitimo. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.
Klausimai.
Eugenijus Simutis klausė, ar siūloma nustatyti naujas viešąsias vietas Palangos
paplūdimyje atsižvelgus į gautą prašymą vykdyti veiklą jose. Tarybos narys domėjosi, kaip reikėtų
vertinti spaudoje pasirodžiusią informaciją, kad niekas neketina jose vykdyti veiklos, jei joms bus
nustatyta didelio dydžio rinkliava.
Pranešėja atsakė, kad sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į gautą fizinio
asmens prašymą, ir bus organizuojama atranka dėl leidimo išdavimo, jei Taryba nustatys šias
viešąsias vietas. Aušra Dangėlaitienė nekomentavo spaudoje pasirodžiusios informacijos.
Eimutis Židanavičius teiravosi, kaip nustatomos viešųjų vietų nuomos kainos.
Aušra Dangėlaitienė atsakė, kad vietinei rinkliavai nustatyti nereikalingas ekonominis
pagrindimas ir Taryba pati nusprendžia, kokio dydžio rinkliavą nustatyti už leidimo išdavimą.
Elena Kuznecova domėjosi, kaip paskaičiuojamas pirminis rinkliavos dydis.
Pranešėja sakė, kad ankstesniame sprendimo projekte buvo siūloma nustatyti 500 Eur
rinkliavos dydį metams už leidimo išdavimą, tačiau, atsižvelgus į išsakytas pastabas, rinkliava
sumažinta iki 100 Eur.
Eugenijus Simutis klausė, kodėl pradinis rinkliavos dydis negali būti 0 Eur, juk vis
tiek bus skelbiamas konkursas ir laimėtoju taps tas, kuris pasiūlys didesnį infrastruktūros mokestį.
Rinkliavų skyriaus vyresnioji specialistė pažymėjo, jog reikia nustatyti vietinę
rinkliavą, norint tinkamai surinkti lėšas į Savivaldybės biudžetą.
Eimutis Židanavičius pastebėjo, kad rinkliavų dydžiai kai kuriais atvejais yra
nustatomi nelogiškai ir ekonomiškai nepagrįstai.
Aušra Dangėlaitienė pažymėjo, jog ankstesniais metais pats paslaugos teikėjas ar
prekiautojas siūlydavo kainą, kokią jis galėtų mokėti už leidimo išdavimą, ir tai buvo pati
tiksliausia kaina, tačiau teismas pasisakė, kad toks būdas yra neteisingas. Rinkliavų skyriaus
vyresnioji specialistė sakė, kad metodikos, kuri tiktų kiekvienai konkrečiai viešajai vietai nustatyti,
nėra ir neaišku, kokiais kriterijais vadovaujantis reikėtų ją kurti, nes kiekviena viešoji vieta turi
savo specifiką ir jose vykdoma veikla yra skirtinga.
Eugenijus Simutis klausė, kaip pagerėjo asmenų, laimėjusių viešąsias vietas ir
sumokėjusių infrastruktūros mokestį, darbo sąlygos.
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Pranešėja atsakė, kad infrastruktūros sutartyse numatyta, jog lėšos skiriamos ne
konkrečiai viešajai vietai, o visų viešųjų vietų verslo aplinkai gerinti.
Danas Paluckas domėjosi, ar nebūtų tikslinga prie kiekvienos viešosios vietos priskirti
vietą daiktų saugojimui, kad paslaugų teikėjai turėtų galimybę išsipirkti leidimą ir šiai paslaugai
teikti.
Aušra Dangėlaitienė atsakė, kad 2018 m. gegužės 31 d. baigsis nustatytos rinkliavos
galiojimo terminas ir toks pasiūlymas bus svarstomas.
Edmundas Krasauskas atkreipė dėmesį, kad anksčiau šio pasiūlymo buvo atsisakyta,
nes jis pagal apklausų duomenis nebūtų pasiteisinęs.
Pasiūlymai ir pasisakymai.
Dainius Želvys siūlė pritarti sprendimo projektui, nes kiekvienais metais
diskutuojama dėl vietinės rinkliavos dydžių, o dabartinė tvarka yra naudinga miestui.
Mero pavaduotojas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Eugenijus Simutis).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Julius Tomas Žulkus išėjo iš posėdžių salės (nuo 11 val. 14 min. iki 11 val. 30 min.).
15. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-101
pakeitimo. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui su pasiūlymu išbraukti sprendimo projekto 1, 3.1 punktus, sprendimo
projekto 2, 3, 4 punktus laikyti atitinkamai 1, 2, 3 punktais, 3.2, 3.2.1, 3.2.2 punktus laikyti
atitinkamai 2.1, 2.2.1, 2.2.2 punktais.
Rimantas Antanas Mikalkėnas teikė balsavimui Ekonomikos ir finansų komiteto
pasiūlymą.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 16, prieš – nėra, susilaikė – nėra, nebalsavo – 1.
Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pataisomis.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pataisomis: išbraukti sprendimo
projekto 1, 3.1 punktus, sprendimo projekto 2, 3, 4 punktus laikyti atitinkamai 1, 2, 3 punktais,
3.2, 3.2.1, 3.2.2 punktus laikyti atitinkamai 2.1, 2.2.1, 2.2.2 punktais.
16. SVARSTYTA. Dėl VšĮ Antano Mončio namų-muziejaus eilinio visuotinio
dalininkų susirinkimo. Pranešėjas – Vygantas Rekašius.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas 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).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
Nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo Tarybos nariai Eimutis Židanavičius ir
Julius Tomas Žulkus.
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NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
17. SVARSTYTA. Dėl bendradarbiavimo sutarties (su VšĮ ,,Klasikinio baleto
fondas“). Pranešėjas – Vygantas Rekašius.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio,
Švietimo, kultūros ir sporto komitetai pritarė sprendimo projektui, Turizmo, sveikatos ir socialinės
apsaugos komitetas pritarė sprendimo projektui su pataisymu: bendradarbiavimo sutarties projekto
5.1 punkte vietoj žodžio ,,išnuomoti“ įrašyti žodį ,,suteikti“ .
Rimantas Antanas Mikalkėnas teikė balsavimui Turizmo, sveikatos ir socialinės
apsaugos komiteto pasiūlymą.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 15 (vienbalsiai).
Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto siūlomai pataisai pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pataisa.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
Nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo Tarybos narys Eimutis Židanavičius.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pataisymu: bendradarbiavimo
sutarties projekto 5.1 punkte vietoj žodžio ,,išnuomoti“ įrašyti žodį ,,suteikti“ .
18. SVARSTYTA. Dėl bendradarbiavimo sutarties (su asociacija šokių studija
,,Palangos vėtrungė“). Pranešėjas – Vygantas Rekašius.
Klausimai.
Eugenijus Simutis domėjosi, ar renginys bus mokamas.
Pranešėjas atsakė, kad iki šiol įėjimas į šokių festivalį „Ant bangos“ būdavo
nemokamas.
Pasiūlymai ir pasisakymai.
Saulius Simė pastebėjo, kad visame bendradarbiavimo sutarties tekste turėtų būti
vienodai nurodytos asociacijos šokių studijos ,,Palangos vėtrungė“, atstovaujamos vadovės Birutės
Gikarienės, pareigos.
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui Sauliaus Simės siūlomą pataisą.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 17 (vienbalsiai).
Sauliaus Simės pasiūlymui pritarta.
Mero pavaduotojas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio,
Švietimo, kultūros ir sporto komitetai pritarė sprendimo projektui, Turizmo, sveikatos ir socialinės
apsaugos komitetas pritarė sprendimo projektui su pataisymu: bendradarbiavimo sutarties projekto
5.1 punkte vietoj žodžio ,,išnuomoti“ įrašyti žodį ,,suteikti“ .
Rimantas Antanas Mikalkėnas teikė balsavimui Turizmo, sveikatos ir socialinės
apsaugos komiteto pasiūlymą.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 16 (vienbalsiai).
Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto siūlomai pataisai pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pataisomis.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
Nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo Tarybos narys Eugenijus Simutis.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pataisymais:
1. visame bendradarbiavimo sutarties tekste vienodai nurodyti asociacijos šokių
studijos ,,Palangos vėtrungė“, atstovaujamos vadovės Birutės Gikarienės, pareigas;
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2. bendradarbiavimo sutarties projekto 5.1 punkte vietoj žodžio ,,išnuomoti“ įrašyti
žodį ,,suteikti“.
19. SVARSTYTA. Dėl bendradarbiavimo sutarties (su VšĮ ,,Baltijos ugdymo
centras“). Pranešėjas – Vygantas Rekašius.
Klausimai.
Elena Kuznecova domėjosi, kodėl Savivaldybė neplatina informacijos apie labdaringą
renginį, nors šioje bendradarbiavimo sutartyje toks įsipareigojimas numatytas.
Pranešėjas atsakė, kad išsiaiškins, kodėl minėta informacija nėra skelbiama ir
platinama. Vygantas Rekašius pažymėjo, jog visų pirma akcijos organizatoriai turi parengti
medžiagą ir ją išplatinti.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas informavo, 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).
Nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo Tarybos narys Eugenijus Simutis.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
20. SVARSTYTA. Dėl pritarimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties projektui.
Pranešėjas – Vygantas Rekašius.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas informavo, 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 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
21. SVARSTYTA. Dėl kempingo nuomos konkurso organizavimo. Pranešėjas –
Kostas Jakubauskas.
Klausimai.
Eugenijus Simutis klausė, ar Savivaldybė yra PVM (pridėtinės vertės mokesčio)
mokėtoja, jei jį skaičiuoja skelbdama konkursą.
Pranešėjas atsakė, kad kaina paskaičiuota be PVM.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Turizmo, sveikatos ir
socialinės apsaugos, Statybos ir miesto ūkio komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Vaidas Šimaitis).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
22. SVARSTYTA. Dėl skolų nurašymo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Klausimai.
Eugenijus Simutis domėjosi, ar neplanuojama rengti tvarkos aprašo dėl beviltiškų
skolų (žemės mokesčių ir kt.) nurašymo.
Pranešėjas atsakė, kad Ūkio ir turto skyrius rengia Tarybos sprendimus, kurie susiję
su jo kuruojamomis sritimis, o žemės mokestį administruoja kitas skyrius.
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Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas 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).
Nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo Tarybos narys Mindaugas Skritulskas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
23. SVARSTYTA. Dėl dviejų butų – patalpų Ganyklų g. 69-27 ir Ganyklų g. 6927B, Palangoje, sujungimo į vieną turtinį vienetą. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas pagarsino, jog 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 – 16 (vienbalsiai).
Nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo Tarybos narys Mindaugas Skritulskas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
24. SVARSTYTA. Dėl Savivaldybės biudžetinių staigų valdomų pastatų kapitalinio
remonto ar rekonstrukcijos darbų perdavimo ir jų balansinės vertės didinimo. Pranešėjas – Kostas
Jakubauskas.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas pagarsino, jog Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio,
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 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
Nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo Tarybos nariai Elena Kuznecova ir
Mindaugas Skritulskas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos narys Bronius Vaitkus išėjo iš posėdžių salės (11 val. 49 min. iki 11 val. 58
min.).
25. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T2-152
papildymo ir pakeitimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Klausimai.
Eugenijus Simutis atkreipė dėmesį, kad šiuo sprendimu nustatomi įkainiai UAB
,,Palangos komunalinis ūkis“ už paslaugas, kurias ji pati perka, ir klausė, ar teikiami tvirtinti
įkainiai atitinka realias kainas.
Pranešėjas atsakė, kad Tarybai teikiami tvirtinti jau sumažinti įkainiai, kuriuos
apsvarstė Derybų dėl Palangos miesto savivaldybės komunalinio ūkio tvarkymo ir priežiūros
paslaugų įkainių nustatymo komisija.
Saulius Simė pastebėjo, kad specifinių darbų atlikimą (kelio ženklų statymą) būtų
tikslingiau pirkti tiesiogiai iš pačio paslaugos teikėjo.
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Kostas Jakubauskas pažymėjo, jog kelio ženklų negalima nupirkti nenurodant tikslaus
jų skaičiaus, kuris keičiasi, o pirkimų procedūros užtrunka ir apsunkina operatyvų reagavimą į tam
tikras susiklosčiusias situacijas.
Saulius Simė atkreipė dėmesį, kad siūlomi tvirtinti įkainiai yra per dideli, jei UAB
,,Palangos komunalinis ūkis“ gali už patvirtintus įkainius samdyti subrangovus.
Pasiūlymai ir pasisakymai.
Eugenijus Simutis kalbėjo, jog BĮ Rinkliavų centras, kuriame jis dirba direktoriaus
pavaduotoju, pirko kelio ženklus už puse kainos nei už juos sumoka UAB ,,Palangos komunalinis
ūkis“, todėl galima daryti išvadą, kad Savivaldybės lėšos naudojamos netikslingai.
Eimutis Židanavičius pažymėjo, jog UAB ,,Palangos komunalinis ūkis“ stebėtojų
taryba turėtų atkreipti į tai dėmesį.
Mero pavaduotojas pagarsino, jog 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 – 13, prieš – 1 (Vaidas Šimaitis), susilaikė – 2 (Saulius Simė,
Eugenijus Simutis).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Antanas Sebeckas išėjo iš posėdžių salės (nuo 11 val. 58 min. iki 12 val.).
26. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2015 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. T2-216
pakeitimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas pagarsino, jog Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto ūkio
komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Tarybos narys Eimutis Židanavičius.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
27. SVARSTYTA. Dėl teritorijos prie Nemirsetos Kurhauzo, Palangoje, ir greta jo
esančios teritorijos detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjas – Vidmantas Danta.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas pagarsino, jog Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
Nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo Tarybos narys Julius Tomas Žulkus.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
28. SVARSTYTA. Dėl žemės sklypo Lietaus g. 9, Palangoje, detaliojo plano
koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjas – Vidmantas Danta.
Architektas Jonas Liutkus kalbėjo: ,,Pristatomas projektas yra viena iš sudėtinių
kvartalo dalių, kuris vystosi tarp Palangos ir Šventosios. Noras buvo pateikti problemos, su kuria
kurortas susiduria kiekvieną vasarą, sprendimo būdą, t. y. patenkinti į kurortą atvažiuojančių
poilsiautojų ir vietinių gyventojų norus. Dėl to buvo pasiūlytas sprendimas vystyti projektą taip,
kad atsirastų verslo gatvelės, kuriose vystytųsi verslo paslaugų objektai, ir ramaus poilsio gatvelės,
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kuriose būtų statomi gyvenamieji namai ramiam poilsiui. Toks sprendimas yra priimtinas
sprendžiant gyventojų ir poilsiautojų sandūros konfliktus ir tai leis vystyti gerą infrastruktūrą,
kurortinę industriją, neskriaudžiant vietos gyventojų“.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymai ir pasisakymai.
Mero pavaduotojas pagarsino, jog Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė
sprendimo projektui su pastaba detaliojo plano sprendiniuose numatyti, kad būtų panaikinti prie
planuojamų žemės sklypų privažiavimai (TK Nr. 74/1476, TK Nr. 73/1627, visi servitutai Nr. S2).
Rimantas Antanas Mikalkėnas siūlė šį klausimą atidėti iki kito Tarybos posėdžio.
Statybos ir miesto ūkio komiteto pirmininkas Vaidas Šimaitis sakė, kad Komitetas,
numatydamas kylančias grėsmes ateityje dėl galimo žemės sklypų dalijimo į mažesnius sklypus bei
jų užstatymo tankinimo, siūlo panaikinti perteklines gatves, kas leistų ir savininkams grąžinti
didesnius žemės sklypus.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl siūlymo
atidėti šio klausimo svarstymą.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Atidėti sprendimo projekto svarstymą.
29. SVARSTYTA. Dėl sutikimo priimti dovanojamą žemės sklypo, kurio kadastrinis
Nr. 2501/0041:46, Palangoje, dalį. Pranešėjas – Vidmantas Danta.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas pagarsino, jog Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
Nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo Tarybos narys Eugenijus Simutis.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
30. SVARSTYTA. Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:46 (prie
Didžiosios g.), Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjas – Vidmantas Danta.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas pagarsino, jog Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
31. SVARSTYTA. Dėl sutikimo priimti dovanojamą žemės sklypo, kurio kadastrinis
Nr. 2501/0041:124, Palangoje, dalį. Pranešėjas – Vidmantas Danta.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas pagarsino, jog Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
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BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
32. SVARSTYTA. Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:124 (prie
Didžiosios g.), Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjas – Vidmantas Danta.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas pagarsino, jog Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
33. SVARSTYTA. Dėl sutikimo priimti dovanojamą žemės sklypo, kurio kadastrinis
Nr. 2501/0041:194, Palangoje, dalį. Pranešėjas – Vidmantas Danta.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas pagarsino, jog Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
34. SVARSTYTA. Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:194 (prie
Pavėsio tako), Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjas – Vidmantas Danta.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas pagarsino, jog Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
35. SVARSTYTA. Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Neformaliojo vaikų švietimo
paslaugų plėtra“ partnerio teisėmis ir įgaliojimo Palangos miesto savivaldybės administracijos
direktoriui. Pranešėja – Laima Valužienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas pagarsino, jog Švietimo, kultūros ir sporto komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
Nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo Tarybos narys Saulius Simė.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
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36. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Palangos miesto savivaldybės dalyvavimui
Klaipėdos miesto savivaldybės rengiamame projekte ,,Klaipėda – Europos kultūros sostinė“.
Pranešėjas – Vygantas Rekašius.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas pagarsino, jog Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo
projektui su pasiūlymu pakeisti sprendimo projektą ir jį išdėstyti taip:

„
PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PRITARIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS DALYVAVIMUI
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS RENGIAMAME PROJEKTE „KLAIPĖDA –
EUROPOS KULTŪROS SOSTINĖ“
2016 m. balandžio d. Nr. T2Palanga
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 13 ir 38
punktais ir 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Palangos miesto strateginiu plėtros planu iki 2020
metų, patvirtintu Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T219 „Dėl Palangos miesto strateginio plėtros plano iki 2020 metų patvirtinimo“, atsižvelgdama į
Kvietimą teikti paraiškas dalyvauti 2022 m. Europos Sąjungos veiksmuose „Europos kultūros
sostinė“ Lietuvos Respublikoje, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. liepos
20 d. įsakymu Nr. ĮV-486, ir Klaipėdos miesto savivaldybės mero 2016 m. kovo 2 d. raštą Nr.
(4.78.)-R2-647 „Dėl kvietimo tapti Europos kultūros sostinės projekto partneriais“, Palangos
miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pritarti Palangos miesto savivaldybės dalyvavimui partnerio teisėmis Klaipėdos
miesto savivaldybės rengiamame projekte „Klaipėda – Europos kultūros sostinė.
2. Suteikus Klaipėdai 2022 metų Europos kultūros sostinės vardą, įgalioti Palangos
miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti visus dokumentus, susijusius su 1 punkte
nurodyto projekto įgyvendinimu“.
Rimantas Antanas Mikalkėnas teikė balsavimui Ekonomikos ir finansų komiteto
pasiūlymą.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 14 (vienbalsiai).
Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu pakeisti sprendimo
projektą ir jį išdėstyti taip:

„
PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
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SPRENDIMAS
DĖL PRITARIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS DALYVAVIMUI
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS RENGIAMAME PROJEKTE „KLAIPĖDA –
EUROPOS KULTŪROS SOSTINĖ“
2016 m. balandžio d. Nr. T2Palanga
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 13 ir 38
punktais ir 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Palangos miesto strateginiu plėtros planu iki 2020
metų, patvirtintu Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T219 „Dėl Palangos miesto strateginio plėtros plano iki 2020 metų patvirtinimo“, atsižvelgdama į
Kvietimą teikti paraiškas dalyvauti 2022 m. Europos Sąjungos veiksmuose „Europos kultūros
sostinė“ Lietuvos Respublikoje, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. liepos
20 d. įsakymu Nr. ĮV-486, ir Klaipėdos miesto savivaldybės mero 2016 m. kovo 2 d. raštą Nr.
(4.78.)-R2-647 „Dėl kvietimo tapti Europos kultūros sostinės projekto partneriais“, Palangos
miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pritarti Palangos miesto savivaldybės dalyvavimui partnerio teisėmis Klaipėdos
miesto savivaldybės rengiamame projekte „Klaipėda – Europos kultūros sostinė.
2. Suteikus Klaipėdai 2022 metų Europos kultūros sostinės vardą, įgalioti Palangos
miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti visus dokumentus, susijusius su 1 punkte
nurodyto projekto įgyvendinimu“.
Eugenijus Simutis atkreipė dėmesį į skirtingus atliekamų darbų – medžių genėjimo
nuo žemės – įkainius: UAB ,,Palangos komunalinis ūkis“ 1 vnt. – 110 Eur, Palangos botanikos
parkas 1 val. – 9 Eur.
Posėdžio pirmininkas paskelbė posėdžio pabaigą.

Posėdžio pirmininkai

Rimantas Antanas Mikalkėnas
Mindaugas Skritulskas

Posėdžio sekretorė

Renata Liaudanskytė

