PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
8-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
45-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2018 m. spalio 25 d. Nr. T3-10
Palanga
Posėdis įvyko 2018 m. spalio 25 d.
Posėdžio pradžia 9 val., pabaiga 9 val. 30 min.
Posėdžio pirmininkas – Šarūnas Vaitkus, Meras.
Posėdžio sekretorė – Renata Liaudanskytė, Administracijos Bendrojo skyriaus
vyriausioji specialistė.
Posėdyje dalyvavo 17 Tarybos narių: Arvydas Dočkus, Donatas Elijošius, Irena
Galdikienė, Edmundas Krasauskas, Sondra Kulikauskienė, Elena Kuznecova, Rimantas Antanas
Mikalkėnas, Aurelija Podlipskytė, Antanas Sebeckas, Saulius Simė, Eugenijus Simutis (nuo 9 val.
2 min.), Vaidas Šimaitis, Irena Švanienė, Bronius Vaitkus, Šarūnas Vaitkus, Dainius Želvys,
Eimutis Židanavičius.
Posėdyje dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavo Tarybos nariai: Aleksandras
Jokūbauskas, Ilona Pociuvienė, Mindaugas Skritulskas, Julius Tomas Žulkus.
Posėdyje dalyvavo kviestieji ir kiti asmenys (sąrašas pridedamas).
Meras paskelbė 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 45-ojo posėdžio
pradžią.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Meras pagarsino, jog į 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 45-ojo
posėdžio darbotvarkę įtraukta 10 klausimų.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar Tarybos nariai turi pasiūlymų dėl posėdžio
darbotvarkės.
Saulius Simė siūlė iš posėdžio darbotvarkės išbraukti 9 klausimą (Dėl Tarybos 2017
m. lapkričio 2 d. sprendimo Nr. T2-229 pakeitimo), kadangi jis parengtas netinkamai.
Meras prašė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Sauliaus Simės pasiūlymo išbraukti iš
darbotvarkės 9 klausimą.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15, prieš – nėra, susilaikė – nėra, nebalsavo – 1 (Irena Švanienė).
Pasiūlymui pritarta, klausimas išbrauktas iš darbotvarkės.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl pakeistos
darbotvarkės tvirtinimo.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15, prieš – nėra, susilaikė – nėra, nebalsavo – 1 (Irena Švanienė).
Darbotvarkė patvirtinta.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, asmeniškai suinteresuotų šios
darbotvarkės klausimų svarstymu.
Elena Kuznecova informavo, kad nusišalina nuo 2 (Dėl uždarosios akcinės
bendrovės ,,Palangos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugų bazinių kainų nustatymo) ir 6 (Dėl sutikimo statyti ir pajungti slėginius buitinių nuotekų
tinklus žemės sklype adresu Klaipėdos pl. 33I, Palangoje) darbotvarkės klausimų svarstymo,
kadangi UAB ,,Palangos vandenys“ turi akcijų.
Dainius Želvys pagarsino, kad taip pat nedalyvaus 2 (Dėl uždarosios akcinės
bendrovės ,,Palangos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
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paslaugų bazinių kainų nustatymo) ir 6 (Dėl sutikimo statyti ir pajungti slėginius buitinių nuotekų
tinklus žemės sklype adresu Klaipėdos pl. 33I, Palangoje) klausimų svarstymuose, kadangi dirba
UAB ,,Palangos vandenys“.
Rimantas Antanas Mikalkėnas pagarsino, kad nedalyvaus 2 (Dėl uždarosios akcinės
bendrovės ,,Palangos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugų bazinių kainų nustatymo) ir 6 (Dėl sutikimo statyti ir pajungti slėginius buitinių nuotekų
tinklus žemės sklype adresu Klaipėdos pl. 33I, Palangoje) klausimų svarstymuose, kadangi jo
sutuoktinė yra UAB ,,Palangos vandenys“ akcininkė.
Vaidas Šimaitis pranešė, kad nedalyvaus 3 klausimo (Dėl sutikimo rengti techninį
projektą „Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos ir inžinerinės paskirties statinių Prieplaukos g. 26,
Palanga, statyba“) svarstyme, nes dalyvauja šio projekto rengimo grupės veikloje.
Posėdžio pirmininkas prašė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Elenos Kuznecovos,
Dainiaus Želvio, Rimanto Antano Mikalkėno, kurie nedalyvaus 2 ir 6 darbotvarkės klausimų
svarstyme, nusišalinimo priėmimo.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Elena Kuznecova, Dainius Želvys ir Rimantas Antanas Mikalkėnas nedalyvavo
balsavime dėl nusišalinimo.
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
Tarybos narių nusišalinimas priimtas.
Meras siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Vaido Šimaičio, kuris nedalyvaus 3
klausimo svarstyme, nusišalinimo priėmimo.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Vaidas Šimaitis nedalyvavo balsavime dėl nusišalinimo.
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
Tarybos nario nusišalinimas priimtas.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, norinčių pasisakyti prieš pradedant
svarstyti darbotvarkės klausimus.
Kadangi nebuvo Tarybos narių, norinčių pasisakyti, Meras siūlė pereiti prie posėdžio
darbotvarkės klausimų svarstymo.
1. 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 – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos nariai Elena Kuznecova, Dainius Želvys ir Rimantas Antanas Mikalkėnas
išėjo iš posėdžių salės, nes nusišalino nuo sprendimo ,,Dėl uždarosios akcinės
bendrovės ,,Palangos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugų bazinių kainų nustatymo“ projekto svarstymo (nuo 9 val. 3 min. iki 9 val. 4 min.).
2.
SVARSTYTA.
Dėl
uždarosios
akcinės
bendrovės
,,Palangos
vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų
nustatymo. Pranešėjas – Virgilijus Beržanskis.
Tarybos narių klausimai.
Eimutis Židanavičius domėjosi, dėl kokių priežasčių siūloma didinti geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas.
Pranešėjas atsakė, kad UAB ,,Palangos vandenys“ pateikė Valstybinei kainų ir
energetikos kontrolės komisijai tokias pačias pardavimų kainas, kokias Taryba buvo patvirtinusi
praeitais metais, tačiau Komisija jas perskaičiavo ir padidino vadovaujantis Geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo
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metodika. Virgilijus Beržanskis pažymėjo, jog praeitais metais buvo patvirtintos 0,10 Eur/m3
mažesnės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos, kurios išlieka
nepakitusios, o didėja fiksuotas mėnesinis mokestis (pardavimo kaina) vienam vartotojui
(abonentui) apie 0,08 Eur.
Eimutis Židanavičius klausė, dėl kokių priežasčių yra suprastėjusi vandens kokybė.
UAB ,,Palangos vandenys“ direktorius sakė, kad vandens kokybės suprastėjimas
susijęs su avarijomis arba remonto profilaktiniais darbais, kai vandentiekis yra atsukinėjimas–
užsukinėjamas ir sukeliamos nuosėdos.
Eugenijus Simutis teiravosi, kodėl privačių namų savininkams taikomi du
abonentiniai mokesčiai.
Virgilijus Beržanskis atsakė, kad visa tai reglamentuoja Geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo įstatymas bei kainų nustatymo metodika, pagal kurią apskaitoje yra atskiriamos
į atskirus segmentus nuotekų ir vandens sąnaudos, skaitiklio aptarnavimo, skaitiklių patikros
mokesčiai, pardavimo kainos pagal atskirus vartotojus – butas, namas, sezoninis abonentas ir t. t.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Meras siūlė nedidinti atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų
aptarnavimo paslaugos kainos ir atitinkamai pakeisti sprendimo projektą (pasiūlymas pridedamas
prie rengimo medžiagos).
Šarūnas Vaitkus kalbėjo: ,,UAB ,,Palangos vandenys“, teikdama derinti perskaičiuotas
kainas Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, prašė derinti tokias pačias pardavimo
kainas, kokios buvo Tarybos patvirtintos 2017 m. liepos mėnesį po pirmojo kainų perskaičiavimo.
Tarybos sprendimo projekte pateiktos pardavimo kainos yra nustatytos Komisijos, atsižvelgiant į
bendrovės 2017 m. ataskaitinius duomenis. Pažymėtina, kad Komisija, vertindama kainas,
negalėjo numatyti ir įvertinti tokio vandens suvartojimo padidėjimo, koks buvo šią vasarą –
vandens pardavimai per 9 mėnesius, lyginant su tuo pačiu 2017 m. laikotarpiu, didėjo 8,7 proc., t.
y. kur kas daugiau negu buvo įvertinta skaičiuojant bazinę kainą (Tarybos patvirtintą 2016 m.
kovo mėn.). Be to, pradėjus dirbti naujam objektui – stambiam vandens vartotojui – Palangos
baseinui, vandens suvartojimas turėtų didėti ir ne sezono metu. Nepadidinus pardavimo kainos iki
Komisijos nustatyto dydžio, negautos pajamos bus kompensuotos iš padidėjusių vandens kiekių
pardavimų. Be to, 2019 m. pradžioje bus perskaičiuojamos ir iš naujo nustatomos bazinės vandens
ir nuotekų kainos vėlesnių trejų metų laikotarpiui, todėl siūloma pardavimo kainas tvirtinti jų
nedidinant“.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas nesvarstė šio
klausimo, nes nebuvo kvorumo, o Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl pateikto pasiūlymo.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 13, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Eugenijus Simutis).
Pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su priimtais pakeitimais.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pakeitimais.
Tarybos narys Vaidas Šimaitis išėjo iš posėdžių salės, nes nusišalino nuo
sprendimo ,,Dėl sutikimo rengti techninį projektą „Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos ir
inžinerinės paskirties statinių Prieplaukos g. 26, Palanga, statyba“ projekto svarstymo (nuo 9 val.
11 min. iki 9 val. 17 min.).
3. SVARSTYTA. Dėl sutikimo rengti techninį projektą „Šventosios jūrų uosto
hidrotechnikos ir inžinerinės paskirties statinių Prieplaukos g. 26, Palanga, statyba“. Pranešėjas –
Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimai.
Elena Kuznecova prašė įvardinti, kokie bus atliekami darbai ir kokia bus jų kaina.
Pranešėjas atsakė, kad darbų kainos įvardinti negali, o numatyti darbai yra šie: bus
klojama dalis vamzdynų, įrengta aikštelė, statomi keltuvai ir pan.
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Meras sakė, kad tai yra susiję su Šventosios jūrų uosto techniniais projektais ir
paraiškos pateikimu antro etapo įgyvendinimui.
Elena Kuznecova domėjosi, ar šis teikiamas tvirtinti techninis projektas ir anksčiau iš
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos perimtas techninis projektas dėl statinių infrastruktūros
statybos ir akvatorijos gilinimo Prieplaukos 26, Palangoje, neprieštaraus vienas kitam.
Šarūnas Vaitkus pabrėžė, jog viskas yra derinama su atitinkamomis institucijomis, nes
šis žemės sklypas priklauso valstybei.
Eimutis Židanavičius klausė, ar nereikėjo atsižvelgti į Klaipėdos jūrininkų pareikštas
pastabas dėl šio techninio projekto.
Meras sakė, kad techninis projektas parengtas jau seniai, Klaipėdos jūrų uosto
direkcija gavo visus statybos leidimus, todėl pastabas ir pasiūlymus visi galėjo pareikšti projekto
rengimo stadijoje. Šarūnas Vaitkus pažymėjo, jog pas jį gali patekti visi norintys ir užsirašę į
priėmimą.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
4. SVARSTYTA. Dėl socialinių būstų gyvenamųjų patalpų (butų) pirkimo.
Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
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.
Meras 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 pritarimo susitarimo pakeitimo projektui. Pranešėjas – Kostas
Jakubauskas.
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.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos nariai Elena Kuznecova, Dainius Želvys ir Rimantas Antanas Mikalkėnas
išėjo iš posėdžių salės, nes nusišalino nuo sprendimo ,,Dėl sutikimo statyti ir pajungti slėginius
buitinių nuotekų tinklus žemės sklype adresu Klaipėdos pl. 33I, Palangoje“ projekto svarstymo
(nuo 9 val. 19 min. iki 9 val. 20 min.).
6. SVARSTYTA. Dėl sutikimo statyti ir pajungti slėginius buitinių nuotekų tinklus
žemės sklype adresu Klaipėdos pl. 33I, Palangoje. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
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BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
7. SVARSTYTA. Dėl pritarimo projekto „Tarptautinė konferencija „Winds Bring
Changes 2018“ vykdymui daliniam finansavimui gauti. 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.
8. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-105
pakeitimo. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio 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.
9. SVARSTYTA. Dėl pritarimo projekto ,,Kurhauzo pastato medinės dalies
pritaikymas kultūrinei veiklai“ įgyvendinimui. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Meras informavo, kad buvo iškilęs istorinio objekto – Kurhauzo medinės dalies
atstatymo finansavimo klausimas, nes jis buvo traktuojamas kaip naujas statinys ir negalėjo būti
traukiamas į valstybės investicijų programą. Šarūnas Vaitkus sakė, jog nuvykus į Lietuvos
Respublikos Vyriausybę ir Kultūros ministeriją pavyko įrodyti, kad Kurhauzas yra istorinis
objektas ir tęstinis projektas, bei pasiekti, kad jis būtų įtrauktas į 2019–2021 metų programą.
Meras pažymėjo, jog 2019 m. pabaigoje turėtų būti restauruota Kurhauzo medinės dalies išorė.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto
ūkio, 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.
Posėdžio pirmininkas paskelbė posėdžio pabaigą.

Posėdžio pirmininkas

Šarūnas Vaitkus

Posėdžio sekretorė

Renata Liaudanskytė

