PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
8-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
37-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2018 m. vasario 15 d. Nr. T3-2
Palanga
Posėdis įvyko 2018 m. vasario 15 d.
Posėdžio pradžia 9 val., pabaiga 9 val. 30 min.
Posėdžio pirmininkai – Šarūnas Vaitkus, Meras, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Mero
pavaduotojas.
Posėdžio sekretorė – Diana Kniukštienė, Palangos miesto savivaldybės
administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė.
Posėdyje dalyvavo 19 Tarybos narių: Arvydas Dočkus, Donatas Elijošius, Irena
Galdikienė, Edmundas Krasauskas, Sondra Kulikauskienė, Elena Kuznecova, Rimantas Antanas
Mikalkėnas, Danas Paluckas, Ilona Pociuvienė (dalyvavo nuo 9 val. 10 min.), Antanas Sebeckas,
Saulius Simė, Mindaugas Skritulskas, Vaidas Šimaitis, Bronius Vaitkus, Šarūnas Vaitkus,
Gediminas Valinevičius, Dainius Želvys, Eimutis Židanavičius, Julius Tomas Žulkus.
Posėdyje dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavo Tarybos nariai: Vaidotas Bacevičius
ir Eugenijus Simutis.
Posėdyje dalyvavo kviestieji ir kiti asmenys (sąrašas pridedamas).
Meras paskelbė 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 37-ojo posėdžio
pradžią bei informavo apie renginius Lietuvos Nepriklausomybės 100-mečio proga.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Meras pagarsino, jog į 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 37-ojo
posėdžio darbotvarkę įtraukta 11 klausimų.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar Tarybos nariai turi pasiūlymų dėl posėdžio
darbotvarkės.
Meras informavo, kad yra gautas 7 Tarybos narių (Rimanto Antano Mikalkėno,
Mindaugo Skritulsko, Irenos Galdikienės, Gedimino Valinevičiaus, Dano Palucko, Vaido
Šimaičio, Juliaus Tomo Žulkaus) pasirašytas prašymas į šios dienos Tarybos posėdžio darbotvarkę
įtraukti papildomą klausimą „Dėl UAB „Palangos šilumos tinklai“ 2018–2020 m. investicijų plano
derinimo“ (Pranešėja – Giedrė Juršėnė).
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl pasiūlymo
papildomai įtraukti į posėdžio darbotvarkę sprendimo ,,Dėl UAB „Palangos šilumos tinklai“
2018–2020 m. investicijų plano derinimo“ projektą.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas yra).
BALSAVO: už – vienbalsiai.
Klausimas įtrauktas į posėdžio darbotvarkę.
Kadangi daugiau pasiūlymų nebuvo, Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir
balsuoti dėl darbotvarkės su pakeitimais tvirtinimo.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
Darbotvarkė patvirtinta.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, asmeniškai suinteresuotų šios
darbotvarkės klausimų svarstymu.
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Sondra Kulikauskienė pagarsino, kad nusišalins nuo 4 darbotvarkės klausimo (Dėl
VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centro vadovo 2017 metų ataskaitos) svarstymo ir
balsavimo, kadangi šis klausimas susijęs su įmone, kurioje ji dirba.
Antanas Sebeckas, Bronius Vaitkus ir Šarūnas Vaitkus informavo, kad nusišalins nuo
3 darbotvarkės klausimo (Dėl pritarimo Palangos miesto botanikos parko vadovo 2017 metų
veiklos ataskaitai) svarstymo ir balsavimo. Antanas Sebeckas nusišalino, kadangi Botanikos parkas
yra jo buvusi darbovietė, Bronius ir Šarūnas Vaitkai – jų sesers esama darbovietė.
Posėdžio pirmininkas prašė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Sondros Kulikauskienės
nusišalinimo priėmimo.
Sondra Kulikauskienė išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 5 min. iki 9 val. 6 min.).
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
Tarybos narės nusišalinimas priimtas.
Meras siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Antano Sebecko, Broniaus Vaitkaus ir
Šarūno Vaitkaus, kurie nedalyvaus 3 darbotvarkės klausimo svarstyme, nusišalinimo priėmimo.
Nusišalinantys Tarybos nariai išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 6 min. iki 9 val. 7
min.).
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
Tarybos narių nusišalinimas priimtas.
Posėdžio pirmininkas priminė dėl Tarybos posėdžio darbo eigos: pagal Tarybos
veiklos reglamentą kas 1,5 val. daroma 30 min. pertrauka, o po 3 darbo valandų – 1,5 val. pietų
pertrauka.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, norinčių pasisakyti prieš pradedant
svarstyti darbotvarkės klausimus.
Elena Kuznecova Lietuvos Respublikos Seimo nario Antano Vinkaus vardu
pasveikino Merą bei Palangos ir Šventosios gyventojus su Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio
švente.
Posėdžio pirmininkas siūlė pradėti darbotvarkės klausimų svarstymą.
1. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Palangos miesto globos namų vadovo 2017 metų
veiklos ataskaitai. Pranešėja – Irena Biriukaitė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Turizmo, sveikatos
ir socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
2. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Palangos miesto socialinių paslaugų centro vadovo
2017 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – Daiva Dekontaitė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Turizmo, sveikatos
ir socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
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Meras perdavė pirmininkavimą Mero pavaduotojui Rimantui Antanui Mikalkėnui.
3. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Palangos miesto botanikos parko vadovo 2017 metų
veiklos ataskaitai. Pranešėjas – Valdas Pakusas.
Tarybos narių klausimai.
Eimutis Židanavičius atkreipė dėmesį dėl kelio dangos broko po renovacijos.
Valdas Pakusas atsakė, kad tai yra gamtos padarinys, kadangi pusę metų diena iš
dienos lijo. Bet kuris gruntinis takas ar kelias polaidžio metu suminkštėja. Šiuo metu kelius
remontuoti būtų netikslinga, nes dar nėra išėjęs polaidis.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininko pavaduotojas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei
Statybos ir miesto ūkio komitetai pritarė sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Meras perėmė pirmininkavimą.
4. SVARSTYTA. Dėl VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centro vadovo
2017 metų ataskaitos. Pranešėja – Jūratė Mikutienė.
Tarybos narių klausimai.
Elena Kuznecova domėjosi, kokia yra situacija dėl gripo epidemijos.
Jūratė Mikutienė atsakė, kad padėtis yra kontroliuojama.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas 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).
Vaidas Šimaitis užsiregistravo, bet nebalsavo šiuo klausimu.
Antanas Sebeckas nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
5. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2018 metų biudžeto
patvirtinimo. Pranešėja – Regina Garadauskienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui su
pasiūlymu pakoreguoti sprendimo projektą.
Meras prašė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymo
(pridedamas prie posėdžio rengimo medžiagos).
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 18 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pataisymais.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pataisymais.
6. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2018–
2020 metų programos patvirtinimo. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
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Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Rimantas Antanas Mikalkėnas nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
7. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T2-219
papildymo. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
Tarybos narių klausimai.
Eimutis Židanavičius klausė, koks yra šio sprendimo projekto tikslas.
Robertas Trautmanas atsakė, kad pagal Vyriausybės atstovės Klaipėdos apskrityje
pastabas (nediferencijuoti mokesčio dydžių) buvo pakoreguotas sprendimo projekto 6 punktas.
Eimutis Židanavičius klausė, ar, įsigaliojus sprendimui, verslininkų mokestinė našta
sumažės.
Robertas Trautmanas atsakė, kad taip.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eimutis Židanavičius paskelbė, kad nebalsuos dėl šio sprendimo projekto, nes juo yra
daroma įtaka verslui.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Švietimo, kultūros ir sporto komitetas pritarė
sprendimo projektui, o Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui su pasiūlymu
papildyti sprendimo projekto lentelėje paslaugos pavadinimą „Mugės dalyvio mokestis“ žodžiu
„renginio“ ir jį išdėstyti taip: „Mugės/renginio dalyvio mokestis“.
Meras pagarsino Administracijos direktorės pasiūlymą dėl sprendimo projekto
(pridedamas prie posėdžio rengimo medžiagos).
Mindaugas Skritulskas atkreipė dėmesį, kad jeigu bus pritarta Administracijos
direktorės pasiūlymui, Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymas dėl sprendimo projekto
nebetenka prasmės, todėl siūlė neteikti balsavimui pastarojo pasiūlymo.
Meras prašė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Akvilės Kilijonienės pasiūlymo.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 16, prieš – nėra, susilaikė – 2.
Pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pakeitimais.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Eimutis Židanavičius nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 16, prieš – nėra, susilaikė – 2 (Edmundas Krasauskas, Elena
Kuznecova).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu sprendimo projekto 6
punktą išdėstyti taip:
Eil.
Nr.

„6.

Paslaugos
pavadinimas

Mato vnt.

Komercinio 1 fizinis ar
renginio
juridinis
organizavimas asmuo/dalyvis
*

Kaina
KieEUR
be
kis
PVM

1

Nuo 0
iki 70
Eur

Pastabos / komentarai

0 Eur – neįgaliems asmenims,
turintiems tautodailininkų pažymėjimus
ir patiems prekiaujantiems tik savo
pagamintais gaminiais;
40 Eur – komercinio renginio
dalyviui (kai dalyvių skaičius nuo 300
dalyvių)
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50 Eur – komercinio renginio
dalyviui (kai dalyvių skaičius nuo 200 iki
300 dalyvių)
60 Eur – komercinio renginio
dalyviui (kai dalyvių skaičius nuo 100 iki
200)
70 Eur – komercinio renginio
dalyviui (kai dalyvio skaičius iki 100
dalyvių)
Pastaba: dalyvio mokestis taikomas už
dalyvavimą mugėje ne daugiau nei 3
dienas. Už kiekvieną papildomą dieną
taikomas papildomas 25 proc. dydžio nuo
mokesčio sumos papildomas mokestis.
*Pastaba: komercinio renginio organizavimo paslaugos vienam dalyviui kainos dydis skaičiuojamas
atsižvelgiant į mugės dalyvių skaičių ir mugės organizavimo, viešinimo, administravimo būtinąsias prognozuojamas
išlaidas. Mokestyje įskaičiuojama numatomos išlaidos – organizavimui (viešos tvarkos užtikrinimui, šventės teritorijos
tvarkymui, organizavimui, registracijos administravimui, dalyvių turinio atrankai ir pan.) – 75 proc., viešinimui – 10
proc., šventės reprezentacijai laikotarpiu iki kitos šventės – 5 proc., įstaigos veiklos išlaidoms – 10 proc.“

8. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų
patvirtinimo. Pranešėjas – Mindaugas Skritulskas.
Tarybos narių klausimai.
Elena Kuznecova prašė išsamiau paaiškinti sprendimo projekto esmę.
Mindaugas Skritulskas paaiškino, kad sprendimo projektas buvo parengtas
atsižvelgiant ir į kitų savivaldybių patirtis.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Švietimo, kultūros ir sporto komitetas pritarė
sprendimo projektui, o Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui su pasiūlymu
sprendimo projekto preambulėje išbraukti žodžius ir skaičius „15 straipsnio 4 dalimi“.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti už Ekonomikos ir finansų
komiteto pasiūlymą.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 19 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu sprendimo projekto
preambulėje išbraukti žodžius ir skaičius „15 straipsnio 4 dalimi“.
9. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo
specialiosios programos 2017 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja – Reda
Kairienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas 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 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
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10. SVARSTYTA. Dėl teritorijos prie Vytauto g. 112 ir gretimos teritorijos prie
Jūratės gatvės, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjas – Vytautas Indreika.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
11. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Palangos miesto savivaldybės bendrojo plano
sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) 2012–2016 metų ataskaitai. Pranešėjas –
Vytautas Indreika.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
12. SVARSTYTA. Dėl UAB „Palangos šilumos tinklai“ 2018–2020 m. investicijų
plano derinimo. Pranešėja – Giedrė Juršėnė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas 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 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Mindaugas Skritulskas nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas paskelbė posėdžio pabaigą.

Posėdžio pirmininkai

Šarūnas Vaitkus
Rimantas Antanas Mikalkėnas

Posėdžio sekretorė

Diana Kniukštienė

