PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
8-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
44-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2018 m. rugsėjo 27 d. Nr. T3-9
Palanga

Posėdis įvyko 2018 m. rugsėjo 27 d.
Posėdžio pradžia 10 val., pabaiga 11 val. 30 min.
Posėdžio pirmininkai – Šarūnas Vaitkus, Meras, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Mero
pavaduotojas.
Posėdžio sekretorė – Renata Liaudanskytė, Palangos miesto savivaldybės
administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė.
Posėdyje dalyvavo 17 Tarybos narių: Arvydas Dočkus, Donatas Elijošius, Irena
Galdikienė, Aleksandras Jokūbauskas, Sondra Kulikauskienė, Rimantas Antanas Mikalkėnas,
Aurelija Podlipskytė, Antanas Sebeckas, Saulius Simė, Eugenijus Simutis, Mindaugas Skritulskas,
Vaidas Šimaitis, Irena Švanienė, Šarūnas Vaitkus, Dainius Želvys, Eimutis Židanavičius, Julius
Tomas Žulkus.
Posėdyje dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavo Tarybos nariai: Edmundas
Krasauskas, Elena Kuznecova, Ilona Pociuvienė ir Bronius Vaitkus.
Posėdyje dalyvavo kviestieji ir kiti asmenys (sąrašas pridedamas).
Meras paskelbė 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 44-ojo posėdžio
pradžią.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Meras pagarsino, jog į 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 44-ojo
posėdžio darbotvarkę įtraukta 19 klausimų.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar Tarybos nariai turi pasiūlymų dėl posėdžio
darbotvarkės.
Kadangi pasiūlymų nebuvo, Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl
darbotvarkės tvirtinimo.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
Darbotvarkė patvirtinta.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, asmeniškai suinteresuotų šios
darbotvarkės klausimų svarstymu.
Donatas Elijošius pagarsino, kad nusišalina nuo 1 (Dėl Tarybos 2017 m. birželio 22 d.
sprendimo Nr. T2-159 pakeitimo), 2 (Dėl Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigų direktorių
pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų nustatymo) ir 3 (Dėl Palangos miesto savivaldybės
mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo) darbotvarkės
klausimų svarstymo, kadangi jie susiję su švietimo įstaigomis, o vienoje iš jų dirba jo sutuoktinė.
Arvydas Dočkus informavo, kad nedalyvaus 1 (Dėl Tarybos 2017 m. birželio 22 d.
sprendimo Nr. T2-159 pakeitimo), 2 (Dėl Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigų direktorių
pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų nustatymo), 3 (Dėl Palangos miesto savivaldybės
mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo) ir 8 (Dėl
Palangos miesto savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir
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biudžetinių įstaigų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo) darbotvarkės klausimų svarstyme,
kadangi jis dirba Baltijos pagrindinėje mokykloje.
Saulius Simė pranešė, kad nusišalina nuo 1 (Dėl Tarybos 2017 m. birželio 22 d.
sprendimo Nr. T2-159 pakeitimo), 2 (Dėl Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigų direktorių
pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų nustatymo), 3 (Dėl Palangos miesto savivaldybės
mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo) ir 8 (Dėl
Palangos miesto savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir
biudžetinių įstaigų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo) darbotvarkės klausimų svarstymo,
kadangi jis dirba švietimo sistemoje.
Irena Švanienė pagarsino, kad nedalyvaus 1 (Dėl Tarybos 2017 m. birželio 22 d.
sprendimo Nr. T2-159 pakeitimo), 2 (Dėl Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigų direktorių
pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų nustatymo), 3 (Dėl Palangos miesto savivaldybės
mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo) ir 8 (Dėl
Palangos miesto savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir
biudžetinių įstaigų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo) darbotvarkės klausimų svarstyme,
kadangi ji taip pat dirba švietimo sistemoje.
Posėdžio pirmininkas prašė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Arvydo Dočkaus, Sauliaus
Simės ir Irenos Švanienės, kurie nedalyvaus 1, 2, 3 ir 8 darbotvarkės klausimų svarstyme,
nusišalinimo priėmimo.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
Tarybos narių nusišalinimas priimtas.
Meras siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Donato Elijošiaus, kuris nedalyvaus 1, 2 ir 3
darbotvarkės klausimų svarstyme, nusišalinimo priėmimo.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
Tarybos nario nusišalinimas priimtas.
Meras priminė Tarybos posėdžio darbo eigą: 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.
Aleksandras Jokūbauskas pateikė Administracijos direktorei ir Merui du klausimus:
1. Dėl Tarybos narės Elenos Kuznecovos birželio mėn. prašymo dėl stendo skyrimo
Lietuvos socialdemokratų darbo partijai.
2. Dėl 2018 m. liepos 19 d. paklausimo ,,Dėl statinių Vytauto g. 84, priklausančių
Rąžės kavinei“.
Tarybos narys pažymėjo, kad į pastarąjį paklausimą gavo trumpą atsakymą, kad
statybos leidimai nėra išduoti ir šiuo klausimu siūloma kreiptis į Valstybinę teritorijų ir planavimo
ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos. Aleksandras Jokūbauskas prašė nustatytais
terminais atsakyti į jo paklausimą (pridedamas prie rengimo medžiagos), nes Savivaldybė, o ne
Tarybos nariai, pagal priskirtas funkcijas turi kreiptis į valstybines institucijas ir išsiaiškinti bei
išspręsti iškeltas problemas.
Administracijos direktorė informavo, kad statybos leidimai statiniams, esantiems
Vytauto g. 84, nebuvo išduoti, buvo užregistruota savavališka statyba, tačiau Savivaldybei nėra
žinoma, kokius įpareigojimus Valstybinė teritorijų ir planavimo ir statybos inspekcija pateikė
statytojui, privačiam verslininkui. Akvilė Kilijonienė pažymėjo, jog Tarybos nario paklausime
buvo prašoma pateikti informaciją apie minėtus statinius, todėl jis nebuvo persiųstas Inspekcijai.
Meras siūlė persiųsti Tarybos nario Aleksandro Jokūbausko paklausimą Valstybinei
teritorijų ir planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.
Eimutis Židanavičius perskaitė raštišką paklausimą ,,Dėl Savivaldybės tarybos narių ir
Savivaldybės administracijos darbuotojų kelionių“ (pridedamas prie rengimo medžiagos).
Saulius Simė domėjosi, ar Tarybos narys Eimutis Židanavičius pateikė ataskaitą apie
kelionę į Svetlogorską.
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Julius Tomas Žulkus sakė norintis paneigti praeitame Tarybos posėdyje Tarybos nario
Aleksandro Jokūbausko paskelbtą tikrovės neatitinkančią informaciją apie tai, kad jis viešai
nedeklaravo viešųjų ir privačių interesų. Tarybos narys pareiškė, kad jis deklaravo savo privačius
interesus ir turi tai įrodančias deklaracijas, kurios patvirtintos EDS sistemoje 2015 m. liepos 8 d.
Dainius Želvys perskaitė Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos Palangos miesto
taryboje 2018 m. rugsėjo 27 d. prašymą ,,Dėl advokato, Tarybos nario Aleksandro Jokūbausko
veiklos“, adresuotą Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie
Finansų ministerijos, Vyriausiosios rinkimų komisijos ir Lietuvos advokatūros advokatų tarybai:
,,Advokatas, Palangos miesto savivaldybės tarybos narys (toliau – Tarybos narys)
Aleksandras Jokūbauskas praėjusiame miesto tarybos posėdyje viešai kreipėsi į Vyriausiąją
tarnybinės etikos komisiją dėl Palangos miesto tarybos narių viešųjų ir privačių interesų
deklaracijų tyrimo. Šis kreipimasis paskatino pasidomėti ir Aleksandro Jokūbausko viešųjų ir
privačių interesų deklaracija (toliau – Deklaracija). O Deklaracijoje pateikta informacija kelia
įvairių klausimų: ir dėl sudarytų sandorių skaidrumo, ir dėl gyventojų pajamų, ir kitų mokesčių
mokėjimo. Manome, kad Advokato, Tarybos nario deklaracija ir veikla turėtų sudominti ne tik
Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją, bet taip pat ir Valstybinę mokesčių inspekciją, Vyriausiąją
rinkimų komisiją, Advokatų tarybą.
Dėl sutuoktinio nedeklaravimo. Oficialiame Vyriausiosios rinkimų komisijos
puslapyje yra nurodyta, kad Aleksandro Jokūbausko sutuoktinė yra Rūta Jokūbauskienė, tačiau
Deklaracijoje apie sutuoktinę jokios informacijos nėra. Žiniasklaidoje pateiktoje informacijoje yra
nurodyta, kad Aleksandro Jokūbausko sutuoktinė dažnai ir sistemingai savo vardu, bent jau
praeityje, sudarydavo nekilnojamojo turto sandorius. Manome, kad ši aplinkybė verčia manyti apie
dar didesnę grėsmę supainioti viešuosius ir privačius interesus. Todėl kyla klausimas, kodėl
Vyriausiosios rinkimų komisijos puslapyje sutuoktinis nurodomas, o Deklaracijoje ne.
Dėl gyvenamosios vietos galimo fiktyvaus deklaravimo ir (ar) galimo gyventojų
pajamų mokesčio vengimo. Primintina. kad Tarybos nariui privalomoji sąlyga yra gyvenamosios
vietos deklaravimas toje savivaldybėje, kurioje tarybos narys yra renkamas. Šią sąlygą, bent jau
formaliai, Aleksandras Jokubauskas yra įvykdęs – praėjusiame Tarybos posėdyje patvirtino, kad
gyvena ir yra deklaravęs gyvenamąją vietą ne pas sutuoktinę, bet pas seserį Palangoje. Tačiau
aplinkybių visuma leidžia įtarti, kad tai yra apsimestinis gyvenamosios vietos deklaravimas. Jei
Aleksandras Jokūbauskas tikrai gyvena Palangoje, tai kyla klausimas, kodėl jis, nenurodydamas
priežasties, nuo balandžio iki rugpjūčio mėnesio nedalyvavo nė viename Statybos ir miesto ūkio
komiteto posėdyje bei kituose Tarybos renginiuose, išskyrus Tarybos posėdžius. Prašome
Vyriausiąją rinkimų komisiją įvertinti šias aplinkybes ir, joms pasitvirtinus, spręsti klausimą dėl
Tarybos nario statuso panaikinimo.
Jei vis dėlto A. Jokūbauskas gyvena pas seserį, kuri yra tik giminė, bet ne šeimos
narė, ir su ja neveda bendro ūkio, kyla dar įdomesni klausimai. Viena vertus, deklaracijoje privalu
nurodyti visus sandorius, sudarytus tiek raštu, tiek žodžiu. Jei toks asmuo A. Jokūbauskui yra
suteikęs naudotis savo gyvenamąja vieta, t. y. nekilnojamąjį turtą, ar jo dalį, tuomet A.
Jokūbauskas privalėjo tokį sandorį nurodyti savo Deklaracijoje, o jo nurodyta nėra. Antra vertus,
ir tai pirmiausia turėtų sudominti Valstybinę mokesčių inspekciją, ar A. Jokūbauskas tokiu būdu
galimai nevengia mokėti gyventojų pajamų mokesčio už gautinas pajamas natūra. Gyventojų
pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnis pakankamai aiškiai tokius sandorius reglamentuoja kaip
gautinas pajamas natūra, už kurias privalu mokėti 15 procentų gyventojų pajamų mokestį nuo
apskaičiuotos gautos natūra pajamų vertės. Tai prieš porą metų viešai buvo patvirtinusi ir A.
Jokūbausko kolegė Tarybos narė Elena Kuznecova, kuri tada, kaip Valstybinės mokesčių
inspekcijos atstovė, komentavo dar griežčiau, maždaug taip: gyventojų pajamų mokestį privalu
mokėti net ir nuo medaus statinaitės, gautos kaip dovana, vertės.
Dėl galimai fiktyvaus nekilnojamojo turto pardavimo sandorio sudarymo, galimai
siekiant išvengti didesnio gyventojo pajamų mokesčio mokėjimo. A. Jokūbausko deklaracijoje yra
nurodyta, kad 2018 m. sausio 11 d. sudarė pardavimo sandorį už 90 500 eurų. Tam tikros
aplinkybės leidžia manyti, kad tai galėjo būti nuosavybės teise valdomo A. Jokūbausko namo
Palangoje, prestižinėje Šarūno gatvėje, pardavimas. Tikėtina, kad A. Jokūbauskas, pardavęs namą,
tiesiog buvo priverstas nurodyti savo gyvenamąją vietą pas seserį, kurią minėjome aukščiau. Jei yra
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būtent taip, tada kyla klausimas, ar nurodyta dviejų aukštų namo prestižinėje Palangos vietoje 90
tūkstančių eurų kaina yra reali, nes šioje vietoje už maždaug tokią kainą yra pardavinėjami ne
dviejų aukštų dideli namai, bet maži dviejų kambarių butai. Jei būtent taip yra, manome, kad ir
Valstybinei mokesčių inspekcijai turėtų kilti klausimas, ar nebuvo sąmoningai nurodoma mažesnė
sandorio kaina tam, kad nereikėtų mokėti didesnio gyventojų pajamų mokesčio.
Dėl galimai neskaidraus sandorio sudarymo, vykdant advokato veiklą. A. Jokūbausko
Deklaracijoje yra nurodyta, kad 2018 m. gegužės 25 d. fizinis asmuo, kuris nėra nei advokato
giminaitis, nei šeimos narys, padovanojo jam nekilnojamąjį turtą, kurio vertė 3300 eurų. Tikėtina,
kad panašius A. Jokūbausko sandorius ir jų sudarymo schemas prieš keletą metų atskleidė
žurnalistas Tomas Čyvas straipsnyje ,,STT pensininko nuotykiai“. Šiame straipsnyje, pasiremiant
liudininkų pasakojimais, skaitytojai buvo supažindinti, kaip advokatas, Tarybos narys Aleksandras
Jokūbauskas, galimai pasinaudodamas savo, kaip Tarybos nario ir advokato statusu, lyg koks
verteiva, įvairiais rafinuotais būdais, pasitelkiant net žemėtvarkos darbuotojus, galimai
pasinaudodamas turima Tarybos nario informacija, įkalbėdavo garbingo amžiaus žmones už jų
interesų atstovavimą atkuriant nuosavybę į turėtą žemę, perleisti, t. y. padovanoti dalį atgautos
žemės jam ar jo jau aukščiau minėtai sutuoktinei Rūtai Jokūbauskienei, ar kitiems šeimos nariams.
Todėl neatmetame galimybės, kad ir šis nekilnojamojo turto sandoris gali būti sudarytas teikiant
advokato paslaugas. Prašome Lietuvos advokatūros advokatų tarybą įvertinti, ar Asmuo,
padovanojęs nekilnojamąjį turtą, nebuvo ir tas pats asmuo, kurio interesams atstovavo advokatas
A. Jokūbauskas. Ar tokiais veiksmais nebuvo pažeista Lietuvos advokatų etikos kodekso 6
straipsnio 5 dalis, 7 straipsnio 6 dalis, 10 straipsnio 5 dalis, kitos teisės aktų normos,
reglamentuojančios advokatų veiklą. Taip pat prašome Valstybinę mokesčių inspekciją išnagrinėti,
ar tokiu būdu, t. y. gaunant pajamas natūra, nebuvo nesumokėti kiti mokėtini mokesčiai.
Pridedama. Žurnalisto Tomo Čyvo straipsnis ,,STT pensininko nuotykiai“. Pasirašo Tėvynės
sąjungos–Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pirmininkas Dainius Želvys“.
Aleksandras Jokūbauskas sakė, kad dar 2015 m. Lietuvos krikščionių demokratų
frakcija Palangos miesto taryboje parašė panašaus pobūdžio raštą, kuriame taip pat minimas
žurnalisto Tomo Čyvo straipsnis. Tarybos narys teigė, kad visos šiame rašte išdėstytos aplinkybės
yra tik prielaidos ir jis gali viską paaiškinti. Aleksandras Jokūbauskas pastebėjo, kad dalis Tarybos
narių, tarp kurių ir Julius Tomas Žulkus, viešai deklaravo savo privačius interesus tik tada, kai
opozicija apie tokią prievolę pranešė praeitame Tarybos posėdyje.
Tarybos nariai Arvydas Dočkus, Donatas Elijošius, Saulius Simė, Irena Švanienė išėjo
iš posėdžių salės, nes nusišalino nuo sprendimo ,,Dėl Tarybos 2017 m. birželio 22 d. sprendimo
Nr. T2-159 pakeitimo“ projekto svarstymo (nuo 10 val. 24 min. iki 10 val. 25 min.).
1. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2017 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T2-159
pakeitimo. Pranešėjas – Raimondas Andziulis.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui, Švietimo, kultūros ir sporto komitetas nesvarstė šio klausimo, nes nebuvo
kvorumo.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 13 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 13 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos nariai Arvydas Dočkus, Donatas Elijošius, Saulius Simė, Irena Švanienė išėjo
iš posėdžių salės, nes nusišalino nuo sprendimo ,,Dėl Palangos miesto savivaldybės švietimo
įstaigų direktorių pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų nustatymo“ projekto svarstymo
(nuo 10 val. 25 min. iki 10 val. 26 min.).
2. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigų direktorių
pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų nustatymo. Pranešėja – Laima Valužienė.
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, Švietimo, kultūros ir sporto komitetas nesvarstė šio klausimo, nes nebuvo
kvorumo.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 13 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 13 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos nariai Arvydas Dočkus, Donatas Elijošius, Saulius Simė, Irena Švanienė išėjo
iš posėdžių salės, nes nusišalino nuo sprendimo ,,Dėl Palangos miesto savivaldybės mokymo lėšų
apskaičiavimo, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto svarstymo (nuo 10
val. 26 min. iki 10 val. 27 min.).
3. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo,
paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Laima Valužienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui, Švietimo, kultūros ir sporto komitetas nesvarstė šio klausimo, nes nebuvo
kvorumo.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 13 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 13 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
4. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2011 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T2-240
pakeitimo. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.
Tarybos narių klausimai.
Eugenijus Simutis teiravosi, kodėl Tarybos sprendimas ,,Dėl vietinės rinkliavos už
leidimą įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ nėra
keičiamas iš esmės, atsisakant tokių reklamos pateikimo priemonių kaip oro balionai, kurių
kontrolė nėra vykdoma, bei peržiūrint pačius įkainius, kurie šiuo metu yra nedideli, todėl į
Savivaldybės biudžetą surenkama vis mažiau pajamų.
Pranešėja atsakė, kad Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme yra aiškiai apibrėžta
išorinės reklamos sąvoka.
Eimutis Židanavičius prašė plačiau paaiškinti, kaip pasikeis reklamos apmokestinimo
tvarka, priėmus šiuos pakeitimus.
Aušra Dangėlaitienė atsakė, kad iškaba, kurioje yra nurodytas įmonės pavadinimas,
darbo laikas, veiklos pobūdis, yra neapmokestinama, o tokiai iškabai, kurios plotas yra iki 0,3 kv.
m, leidimas išvis nereikalingas. Rinkliavų skyriaus vedėja pažymėjo, jog tokioms iškaboms vis tiek
taikomi Išorinės reklamos įrengimo taisyklių, Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo
reikalavimai.
Saulius Simė klausė, ar, priėmus siūlomus pakeitimus, bus apmokestinamos
transporto priemonės su užrašais ,,apartamentų nuoma“, ,,kambarių nuoma“.
Rinkliavų skyriaus vedėja paaiškino, kad leidimas yra nereikalingas ir vietinė rinkliava
netaikoma, jei reklama ant automobilio informuoja apie tiesiogines transporto naudotojo
atliekamas paslaugas, pvz., užrašas ,,krovinių pervežimas“. Aušra Dangėlaitienė pabrėžė, jog
leidimas reklamai reikalingas, jei ant automobilio įrengta speciali reklamos pateikimo priemonė,
pvz., automobilis su energetinio gėrimo ,,Red Bull“ iškaba.
Eugenijus Simutis teiravosi, ar nenumatoma keisti reklamos įkainių, atsižvelgiant į
tai, kad surenkama mažiau pajamų į Savivaldybės biudžetą.
Pranešėja atsakė, kad, jei bus gautas toks pasiūlymas, tada bus rengiamas sprendimo
projektas ir teikiamas Tarybai svarstyti.
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Aleksandras Jokūbauskas domėjosi, kas tikrina ir rašo protokolus, jei nustato
pažeidimus.
Aušra Dangėlaitienė atsakė, kad Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos
skyrius tikrina, kaip yra laikomasi Tarybos priimtų sprendimų, Administracijos direktoriaus
įsakymų reikalavimų, surašo pažeidimų protokolus bei ragina įsigyti leidimus. Pranešėja pažymėjo,
jog Rinkliavų skyriaus kompetencija yra apskaičiuoti vietinę rinkliavą ir išduoti leidimus.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eugenijus Simutis pastebėjo, kad Savivaldybės administracija, pastebėjusi mažėjantį
pajamų surinkimą, turėtų išanalizuoti situaciją bei siūlyti Tarybai keisti įkainius.
Meras priminė, kad 2010 m., kai dar nebuvo įkurtas Viešosios tvarkos skyrius, buvo
surenkama iki 15 tūkst. Lt (4 tūkst. Eur) rinkliavos, o nuo Viešosios tvarkos skyriaus įkūrimo
surenkama apie 70 tūkst. Eur pajamų. Šarūnas Vaitkus sakė pasidomėsiantis rinkliavos surinkimu
ir galimu jo mažėjimu.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui su pasiūlymu Administracijai apsvarstyti galimybę dėl išorinės reklamos, kuri
įrengiama ant transporto priemonių (automobilių), apmokestinimo, o Statybos ir miesto ūkio
komitetas pritarė sprendimo projektui.
Šarūnas Vaitkus kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
5. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinio tvirtinimo. Pranešėja – Regina Garadauskienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
6. SVARSTYTA. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų 2018 metams
nustatymo. Pranešėja – Regina Garadauskienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
7. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2018 metų biudžeto
patikslinimo. Pranešėja – Regina Garadauskienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Eugenijus Simutis).
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NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos nariai Arvydas Dočkus, Saulius Simė, Irena Švanienė išėjo iš posėdžių salės,
nes nusišalino nuo sprendimo ,,Dėl Palangos miesto savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinio ir biudžetinių įstaigų finansinių ataskaitų rinkinių
patvirtinimo“ projekto svarstymo (nuo 10 val. 42 min. iki 10 val. 46 min.).
Meras taip pat nusišalino nuo šio klausimo svarstymo, perdavė pirmininkavimą
posėdžiui pavaduotojui Rimantui Antanui Mikalkėnui ir išėjo iš posėdžių salės (nuo 10 val. 42
min. iki 10 val. 46 min.).
8. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinio ir biudžetinių įstaigų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo.
Pranešėja – Eugenija Petravičienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Tarybos nariai bendru sutarimu nutarė pakartoti balsavimą dėl šio klausimo, kadangi
balsavimas neįvyko.
Užsiregistravo 12 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 12, prieš – nėra, susilaikė – nėra, nebalsavo – 1 (Eugenijus
Simutis).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Meras perėmė pirmininkavimą Tarybos posėdžiui.
9. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-262
pakeitimo. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir
sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16, prieš – nėra, susilaikė – nėra, nebalsavo – 1 (Eugenijus
Simutis).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
10. SVARSTYTA. Dėl VšĮ „Palangos orkestras“ vidaus kontrolės tvarkos aprašo
patvirtinimo. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir
sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
11. SVARSTYTA. Dėl bendradarbiavimo sutarties su Europos varinių pučiamųjų
instrumentų asociacija. pranešėjas – Robertas Trautmanas.
Tarybos narių klausimai.
Eugenijus Simutis domėjosi, ar yra paskaičiuota, kiek kainuos Europos pučiamųjų
orkestrų čempionato organizavimas Palangoje 2020 metais, ir numatyta, iš kokių lėšų šis renginys
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bus finansuojamas. Tarybos narys klausė, ar viešoji įstaiga „Palangos orkestras“ turi resursų tokiam
renginiui organizuoti.
Pranešėjas paaiškino, kad renginys bus organizuojamas iš Savivaldybės biudžeto lėšų,
pajamų, gautų už parduotus bilietus, bei tikimasi Vyriausybės paramos. Robertas Trautmanas sakė,
kad šiuo metu tikslių paskaičiavimų įvardinti negali.
Eugenijus Simutis teiravosi, kur vyksta Palangos orkestro repeticijos.
Meras informavo, kad Palangos orkestras turi išsirinkti patalpas iš pasiūlytų Vlado
Jurgučio, Baltijos pagrindinėse mokyklose bei Senojoje gimnazijoje ir Muzikos mokykloje.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir
sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16, prieš – nėra, susilaikė – nėra, nebalsavo – 1 (Saulius Simė).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
12. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2017 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-3 pakeitimo.
Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio
komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16, prieš – nėra, susilaikė – nėra, nebalsavo – 1 (Dainius Želvys).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
13. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-4 pakeitimo.
Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
Tarybos narių klausimai.
Eugenijus Simutis prašė paaiškinti, kur bus laikoma gelbėjimo valtis su benzininiu
varikliu, paminėta 21311 priemonės ,,Aplinkos sveikatinimas“ rodiklyje ,,Žmogaus sveikatai
pavojingų (cheminių) incidentų likvidavimui reikalingos priemonės“.
Pranešėja atsakė, kad šiuo sprendimu į rodiklio aprašymą įtraukiami dūmų
detektoriai, o gelbėjimo valtis įtraukta į strateginį planą bei patvirtinta dar sausio mėn. Tarybos
posėdyje.
Eugenijus Simutis klausė, ar valties įsigijimą galima kaip nors sieti su Šventosios jūrų
uosto įsteigimu.
Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė atsakė, kad tai nėra susiję su Šventosios jūrų uosto
įsteigimu.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Švietimo, kultūros ir
sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14, prieš – nėra, susilaikė – nėra, nebalsavo – 3 (Aleksandras
Jokūbauskas, Dainius Želvys, Julius Tomas Žulkus).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
14. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T2-250
pakeitimo. Pranešėja – Snieguolė Saltonienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
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Posėdžio pirmininkas informavo, kad Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos,
Statybos ir miesto ūkio komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
15. SVARSTYTA. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio mokėjimo.
Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimai.
Eugenijus Simutis klausė, kada asmuo kreipėsi į Savivaldybę dėl atleidimo nuo
socialinio būsto nuomos mokesčio.
Pranešėjas atsakė, kad asmuo kreipėsi 2018 m. rugsėjo 13 d.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eugenijus Simutis siūlė atleisti nuo nuomos mokesčio atgaline data, nuo 2018 m.
sausio 1 d.
Saulius Simė sakė suprantantis, kad atgaline data sprendimų priimti negalima, todėl
siūlė atleisti nuo mokesčio mokėjimo už laikotarpį nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. iki 2019 m. rugsėjo 1
d.
Pranešėjas paaiškino, kad būtų galima atleisti nuo mokesčio mokėjimo nuo 2019 m.
sausio 1 d., jei asmuo laiku pateiks pajamas įrodančius dokumentus.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos,
Ekonomikos ir finansų komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
16. SVARSTYTA. Dėl Savivaldybės būsto Vasaros g., Palangoje, pardavimo.
Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Turizmo, sveikatos ir
socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
17. SVARSTYTA. Dėl sutikimo priimti dovanojamą žemės sklypo Kregždžių g. 17,
Palangoje, dalį. Pranešėjas – Žydrūnas Žvirblis.
Tarybos narių klausimai.
Eimutis Židanavičius klausė, ar gali Savivaldybė nepriimti dovanojamo žemės sklypo.
Pranešėjas atsakė, kad žemės sklypas buvo numatytas dovanoti pagal Administracijos
direktoriaus 2015 m. liepos 16 d. įsakymą Nr. A1-792 ,,Dėl teritorijos tarp Jonpaparčio, Kregždžių
g., pravažiavimo ir žemės sklypų Jonpaparčio g. 3A, Kregždžių g. 23G, 23F, 23C, 23B, 23,
Palangoje, detaliojo plano rengimo“.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė sprendimo
projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Eimutis Židanavičius).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

10

18. SVARSTYTA. Dėl savivaldybės įmonės Šventosios jūrų uosto direkcijos
įsteigimo. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
Tarybos narių klausimai.
Eimutis Židanavičius domėjosi, ar yra atlikti paskaičiavimai, kiek kainuos šios įmonės
įsteigimas, ir kokie numatyti etatai.
Pranešėjas atsakė, kad įmonės įsteigimas kainuos minimaliai, t. y. bus mokamas
mokestis už įstatų įregistravimą, o etatų skaičius ir kiti klausimai paaiškės, kai nuolatinis vadovas
kreipsis į savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, suderins didžiausią leistiną
pareigybių skaičių ir kt.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eugenijus Simutis domėjosi, ar ši įmonė po poros metų, investavus į ją lėšas, nebus
likviduota, kaip tai buvo padaryta su Palangos miesto savivaldybės kontroliuojama UAB ,,Palangos
renginiai“.
Eimutis Židanavičius sakė pritariantis šiam sprendimo projektui.
Meras perdavė pirmininkavimą posėdžiui pavaduotojui.
Šarūnas Vaitkus atkreipė dėmesį, kad Savivaldybė, perėmusi patikėjimo teise
Šventosios uostą, įsipareigojo įsteigti naują įmonę Šventosios jūrų uosto direkciją. Meras
pasidžiaugė, kad pavyko įtikinti Lietuvos Respublikos Vyriausybę perduoti šį uostą Savivaldybei,
ir patikino, kad bendromis pastangomis ir numatytais etapais bus siekiama jį atgaivinti. Meras
informavo, jog Savivaldybė rengia paraišką Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai dėl antro
etapo įgyvendinimo, numatant, kad įgyvendintojas bus Savivaldybės administracija, o darbų
vykdytojas – įmonė Šventosios jūrų uosto direkcija. Šarūnas Vaitkus sakė, kad kitais metais
tikimasi sutvarkyti infrastruktūrą žvejams, prieigas, įvažiavimus, aikšteles ir kt.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio,
Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
19. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2018 m. liepos 19 d. sprendimo Nr. T2-144
pakeitimo. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
Tarybos narių klausimai.
Eimutis Židanavičius prašė nurodyti priežastį, kodėl Tarybos narys Mindaugas
Skritulskas atsistatydina iš VšĮ ,,Palangos investicijų valdymas“ valdybos narių.
Mindaugas Skritulskas atsakė, kad dėl laiko stokos.
Aleksandras Jokūbauskas pastebėjo, kad Tarybos narė Elena Kuznecova taip pat
pateikė prašymą atšaukti ją iš šios įstaigos valdybos narių.
Meras informavo, kad Tarybos narės prašymas gautas tik vakar, todėl bus teikiamas
kaip pasiūlymas pakeisti sprendimo projektą.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Donatas Elijošius siūlė sprendimo projekto 1 punkte vietoj žodžių ,,Elena
Kuznecova, Palangos miesto savivaldybės tarybos narė“ įrašyti žodžius ,,Alma Mockevičienė,
Palangos miesto savivaldybės administracijos Ūkio ir turto skyriaus vedėjo pavaduotoja“.
Aleksandras Jokūbauskas pastebėjo, jog Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų
rinkimo įstatymo 91 straipsnyje nurodoma, kad Savivaldybės tarybos narys negali būti kolegialaus
valdymo organo narys ar pirmininkas, todėl Mindaugas Skritulskas ir atsistatydina iš valdybos
narių. Tarybos narys atkreipė dėmesį, kad įstatymų laikymąsi turėtų užtikrinti Savivaldybės
administracijos Juridinis ir personalo skyrius. Aleksandras Jokūbauskas pažymėjo, jog valdybose,
stebėtojų tarybose figūruoja tie patys asmenys.
Mindaugas Skritulskas sakė, kad jis planuoja kandidatuoti į Savivaldybės tarybos
narius, todėl ir atsisakė būti valdybos nariu. Tarybos narys pastebėjo, kad valdyba įgyja visas teises
ir pareigas susirinkusi į pirmąjį posėdį, o toks susirinkimas dar neįvyko.

11

Posėdžio pirmininkas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio, Švietimo, kultūros ir
sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl Donato Elijošiaus
pasiūlymo ir sprendimo projekto 1 punkte vietoj žodžių ,,Elena Kuznecova, Palangos miesto
savivaldybės tarybos narė“ įrašyti žodžius ,,Alma Mockevičienė, Palangos miesto savivaldybės
administracijos Ūkio ir turto skyriaus vedėjo pavaduotoja“.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 16, prieš – nėra, susilaikė – nėra.
Pasiūlymui pritarta.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto su
pakeitimu.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16, prieš – nėra, susilaikė – nėra, nebalsavo – 1 (Saulius Simė).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas paskelbė posėdžio pabaigą.

Posėdžio pirmininkai

Šarūnas Vaitkus
Rimantas Antanas Mikalkėnas

Posėdžio sekretorė

Renata Liaudanskytė

