PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
8-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
11-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2016 m. sausio 28 d. Nr. T3-11
Palanga
Posėdis įvyko 2016 m. sausio 28 d.
Posėdžio pradžia 9 val., pabaiga 10 val. 35 min.
Posėdžio pirmininkai – Šarūnas Vaitkus, Meras, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Mero
pavaduotojas.
Posėdžio sekretorė – Renata Liaudanskytė, Administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji
specialistė.
Posėdyje dalyvavo 17 Tarybos narių: Vaidotas Bacevičius, Arvydas Dočkus, Donatas
Elijošius, Irena Galdikienė, Sondra Kulikauskienė, Elena Kuznecova, Rimantas Antanas Mikalkėnas,
Danas Paluckas, Antanas Sebeckas, Eugenijus Simutis, Mindaugas Skritulskas, Vaidas Šimaitis,
Šarūnas Vaitkus, Gediminas Valinevičius (iki 9 val. 53 min.), Dainius Želvys, Eimutis Židanavičius,
Julius Tomas Žulkus.
Posėdyje dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavo Tarybos nariai: Edmundas Krasauskas,
Ilona Pociuvienė, Saulius Simė ir Bronius Vaitkus.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo, posėdis teisėtas).
Meras informavo, kad į 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 11-ojo
posėdžio darbotvarkę įtraukti 38 klausimai.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar Tarybos nariai turi pasiūlymų dėl posėdžio darbotvarkės.
Dainius Želvys siūlė išbraukti iš posėdžio darbotvarkės 37 klausimą (Dėl žemės sklypo
Bendrovių g. 6, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo), nes nėra pasirašyta Palangos miesto
infrastruktūros plėtojimo sutartis.
Meras informavo, kad yra gautas 7 Tarybos narių (Vaido Šimaičio, Dainiaus Želvio,
Juliaus Tomo Žulkaus, Elenos Kuznecovos, Irenos Galdikienės, Rimanto Antano Mikalkėno ir
Mindaugo Skritulsko) pasirašytas 2016 m. sausio 26 d. prašymas papildomai įtraukti į šios dienos
posėdžio darbotvarkę sprendimo ,,Dėl Palangos koncertų salės ir trumpalaikės nuomos tvarkos aprašo
patvirtinimo ir įkainio nustatymo“ projektą (Pranešėjas – Vygantas Rekašius).
Posėdžio pirmininkas pagarsino, kad yra gautas 7 Tarybos narių (Dainiaus Želvio, Vaido
Šimaičio, Mindaugo Skritulsko, Rimanto Antano Mikalkėno, Irenos Galdikienės, Juliaus Tomo
Žulkaus ir Elenos Kuznecovos) pasirašytas 2016 m. sausio 26 d. prašymas papildomai įtraukti į šios
dienos posėdžio darbotvarkę sprendimo ,,Dėl pritarimo Palangos vietos veiklos grupės parengtai
Palangos vietos veiklos grupės 2016-2022 metų plėtros strategijai ir prisidėjimo prie jos
įgyvendinimo“ projektą (Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė).
Šarūnas Vaitkus pranešė, kad yra gautas 7 Tarybos narių (Vaido Šimaičio, Dainiaus
Želvio, Irenos Galdikienės, Elenos Kuznecovos, Juliaus Tomo Žulkaus, Rimanto Antano Mikalkėno ir
Mindaugo Skritulsko) pasirašytas 2016 m. sausio 26 d. prašymas papildomai įtraukti į šios dienos
posėdžio darbotvarkę sprendimo ,,Dėl pritarimo Šventosios seniūnijos ir Nemirsetos bei Kunigiškių
vietos veiklos grupės parengtai Šventosios seniūnijos ir Nemirsetos bei Kunigiškių vietos veiklos
grupės 2016–2022 metų plėtros strategijai ir prisidėjimo prie jų įgyvendinimo“ projektą (Pranešėja –
Veronika Skeberdytė).
Meras pagarsino, kad taip pat yra gautas Palangos miesto savivaldybės administracijos
direktorės Akvilės Kilijonienės pasirašytas raštas ,,Dėl Tarybos sprendimo projekto“:
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,,Prašome išbraukti iš darbotvarkės Tarybos sprendimo projektą „Dėl Palangos miesto
savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, kadangi pateiktas registruoti
2016 m. sausio 21 d. Tarybos sprendimo projektas, kuris buvo įtrauktas į darbotvarkę, turėjo būti
koreguojamas pagal Strateginės plėtros tarybos posėdyje, vykusiame 2016 m. sausio 21 d., pateiktas
pastabas.
Prašome įtraukti papildomu klausimu parengtą ir suderintą Tarybos sprendimo projektą
užregistruotą 2016 m. sausio 25 d. Nr. (1.3)-T1-38. Šis Tarybos sprendimo projektas buvo apsvarstytas
jungtiniame Statybos ir miesto ūkio bei Ekonomikos ir finansų komitetų posėdyje, vykusiame
2016 m. sausio 25 d.“
Posėdžio pirmininkas informavo, kad yra gautas 7 Tarybos narių (Vaido Šimaičio, Šarūno
Vaitkaus, Antano Sebecko, Donato Elijošiaus, Dainiaus Želvio, Irenos Galdikienės ir Arvydo
Dočkaus) pasirašytas 2016 m. sausio 27 d. prašymas papildomai įtraukti į šios dienos posėdžio
darbotvarkę sprendimo ,,Dėl Palangos miesto savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano
patvirtinimo“ projektą (Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė).
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti, kad į posėdžio darbotvarkę būtų
papildomai įtrauktas sprendimo ,,Dėl Palangos koncertų salės ir trumpalaikės nuomos tvarkos aprašo
patvirtinimo ir įkainio nustatymo“ projektas.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
Sprendimo projektas įtrauktas į posėdžio darbotvarkę papildomu klausimu.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti, kad į posėdžio
darbotvarkę būtų papildomai įtrauktas sprendimo ,,Dėl pritarimo Palangos vietos veiklos grupės
parengtai Palangos vietos veiklos grupės 2016-2022 metų plėtros strategijai ir prisidėjimo prie jos
įgyvendinimo“ projektas.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15, prieš – 1, susilaikė – nėra.
Sprendimo projektas įtrauktas į posėdžio darbotvarkę papildomu klausimu.
Šarūnas Vaitkus prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti, kad į posėdžio
darbotvarkę būtų papildomai įtrauktas sprendimo ,,Dėl pritarimo Šventosios seniūnijos ir Nemirsetos
bei Kunigiškių vietos veiklos grupės parengtai Šventosios seniūnijos ir Nemirsetos bei Kunigiškių
vietos veiklos grupės 2016–2022 metų plėtros strategijai ir prisidėjimo prie jų įgyvendinimo“
projektas.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15, prieš – 1, susilaikė – nėra.
Sprendimo projektas įtrauktas į posėdžio darbotvarkę papildomu klausimu.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti, kad iš posėdžio darbotvarkės būtų
išbrauktas 9 klausimas (Dėl Palangos miesto savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano
patvirtinimo).
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16, prieš – 1, susilaikė – nėra.
9 klausimas išbrauktas iš darbotvarkės.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti, kad į posėdžio
darbotvarkę būtų papildomai įtrauktas sprendimo ,,Dėl Palangos miesto savivaldybės 2016-2018 metų
strateginio veiklos plano patvirtinimo“ projektas ir svarstomas 9 darbotvarkės klausimu.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14, prieš – 2, susilaikė – nėra, nebalsavo – 1.
Sprendimo projektas įtrauktas į darbotvarkę 9 klausimu.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti, kad iš posėdžio darbotvarkės būtų
išbrauktas 37 klausimas (Dėl žemės sklypo Bendrovių g. 6, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo).
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
37 klausimas išbrauktas iš darbotvarkės.
Šarūnas Vaitkus kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl darbotvarkės su
pakeitimais tvirtinimo.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
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Darbotvarkė su pakeitimais patvirtinta.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, asmeniškai suinteresuotų šios
darbotvarkės klausimų svarstymu.
Elena Kuznecova pagarsino, kad nusišalins nuo 24 darbotvarkės klausimo (Dėl Stasio
Vainiūno meno mokyklos ir Sporto centro direktorių tarnybinių atlyginimų koeficiento nustatymo)
svarstymo.
Sondra Kulikauskienė pranešė, kad nedalyvaus 31 (Dėl turto perdavimo VšĮ Palangos
asmens sveikatos priežiūros centrui) ir 35 (Dėl patalpų Vytauto g. 92, Palangoje, nuomos konkurso
organizavimo) klausimų svarstymuose.
Arvydas Dočkus informavo, kad nusišalins nuo 19 (Dėl VšĮ ,,Palangos sportas“ atleidimo
nuo pagrindinės universaliosios sporto salės nuomos mokesčio), 23 (Dėl Palangos sporto centro
teikiamų sporto paslaugų įkainių nustatymo) ir 24 (Dėl Stasio Vainiūno meno mokyklos ir Sporto
centro direktorių tarnybinių atlyginimų koeficiento nustatymo) klausimų svarstymo.
Vaidas Šimaitis informavo, kad nedalyvaus 28 darbotvarkės klausimo (Dėl Tarybos 2015
m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T2-275 pakeitimo) svarstyme.
Eugenijus Simutis pranešė, jog nedalyvaus 6 klausimo (Dėl pritarimo Palangos miesto
rinkliavų centro vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai) svarstyme.
Danas Paluckas pagarsino, kad nusišalins nuo 4 klausimo (Dėl pritarimo Palangos kurorto
muziejaus vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai) svarstymo.
Julius Tomas Žulkus pranešė, kad nedalyvaus 30 klausimo (Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio
materialiojo turto perdavimo) svarstyme.
Antanas Sebeckas informavo, kad nusišalins nuo 5 klausimo (Dėl pritarimo Palangos
miesto botanikos parko vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai) svarstymo.
Mindaugas Skritulskas informavo, kad nedalyvaus 29 klausimo (Dėl Tarybos 2015 m.
gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-356 pakeitimo) svarstyme.
Šarūnas Vaitkus informavo, kad nusišalins nuo 5 (Dėl pritarimo Palangos miesto
botanikos parko vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai) ir 32 (Dėl nekilnojamojo turto perdavimo
patikėjimo teise UAB ,,Palangos komunalinis ūkis“) klausimų svarstymo.
Kadangi nebuvo norinčių pasisakyti Tarybos narių, posėdžio pirmininkas siūlė pereiti
prie darbotvarkės klausimų svarstymo.
1. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Palangos miesto globos namų vadovo 2015 metų
veiklos ataskaitai. Pranešėja – Irena Biriukaitė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, jog Tarybos komitetai (Ekonomikos ir finansų, Turizmo, sveikatos ir
socialinės apsaugos, Statybos ir miesto ūkio, Švietimo, kultūros ir sporto) 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.
2. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Palangos miesto socialinių paslaugų centro vadovo
2015 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – Daiva Dekontaitė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, kad Ekonomikos ir finansų, Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos
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).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
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3. SVARSTYTA. Dėl Palangos lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ vadovo 2015 metų veiklos
ataskaitos. Pranešėja – Ilona Milkontė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras 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.
4. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Palangos kurorto muziejaus vadovo 2015 metų veiklos
ataskaitai. Pranešėjas – Jūratis Viktoras Liachovičius.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, kad Ekonomikos ir finansų, Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos
bei Švietimo, kultūros ir sporto 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).
Tarybos narys Danas Paluckas nedalyvavo sprendimo projekto svarstyme.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Meras Šarūnas Vaitkus nusišalino nuo sprendimo ,,Dėl pritarimo Palangos miesto
botanikos parko vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai“ projekto svarstymo ir perdavė pirmininkavimą
posėdžiui pavaduotojui Rimantui Antanui Mikalkėnui.
5. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Palangos miesto botanikos parko vadovo 2015 metų
veiklos ataskaitai. Pranešėjas – Valdas Pakusas.
Klausimai.
Eimutis Židanavičius prašė paaiškinti, kodėl pranešėjas Ekonomikos ir finansų komiteto
posėdyje pristatinėdamas šį klausimą teigė, jog pajamų iš kavinės ,,Vaidilutės“ patalpų nuomos
Botanikos parkas negauna, o Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto posėdyje įvardijo
konkrečias pajamas, gautas 2015 m. už minėtos kavinės patalpų nuomą – 600 Eur. Tarybos narys prašė
Botanikos parko vadovo atsakyti, kurio komiteto posėdyje buvo pasakyta netiesa ir kodėl, bei prašė
minėtą informaciją patikslinti.
Valdas Pakusas pažymėjo, jog Botanikos parkas yra gavęs 600 Eur pajamų iš minėtų
patalpų nuomos, o Ekonomikos ir finansų komiteto posėdyje jis nesuprato klausimo, todėl ir atsakė
neteisingai.
Eimutis Židanavičius pastebėjo, kad Botanikos parko vadovo atlyginimas yra 900 Eur, o
jo pavaduotojo – apie 40 proc. mažesnis, skyrių vadovų – daugiau negu 50 proc. mažesnis, eilinių
darbuotojų – tris kartus mažesnis. Tarybos narys klausė, kaip pats direktorius vertina tokią situaciją ir
ką būtų galima padaryti, kad darbuotojai gautų didesnius atlyginimus.
Pranešėjas atsakė, kad šiuo metu skaičiuojamas vidutinis darbo užmokesčio koeficientas
pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą metodiką, o jį pakeisti gali Vyriausybė savo
nutarimu arba Palangos miesto savivaldybės taryba savo sprendimu skirdama papildomas lėšas
darbuotojų priedams išmokėti.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas pagarsino, kad Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos, Statybos
ir miesto ūkio komitetai pritarė sprendimo projektui, Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui ir siūlė Botanikos parkui, suderinus su Administracija, skelbti Vaidilutės pastato
viešą nuomos konkursą paslaugoms teikti, Švietimo, kultūros ir sporto komitetas pritarė sprendimo
projektui bei siūlė Administracijai peržiūrėti ir padidinti biudžetinių įstaigų darbo užmokesčio fondus
ir darbuotojų tarnybinių atlyginimų koeficientus.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
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Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
Tarybos narys Antanas Sebeckas nedalyvavo šio klausimo svarstyme.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Meras perėmė pirmininkavimą posėdžiui.
6. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Palangos miesto rinkliavų centro vadovo 2015 metų
veiklos ataskaitai. Pranešėjas – Ričardas Pocius.
Klausimai.
Eimutis Židanavičius pastebėjo, kad 2015 m. buvo surašyti 10 administracinių teisės
pažeidimų protokolų vežėjams, teikiantiems viešojo transporto paslaugas. Tarybos narys klausė, kiek
protokolų praėjusiais metais surašyta taksi vairuotojams, atvykstantiems vasaros metu į Palangą
uždarbiauti.
Pranešėjas atsakė, kad Palangos taksi vairuotojai nei žodžiu, nei raštu nesikreipė į įstaigą
šiuo klausimu. Ričardas Pocius pažymėjo, jog vasaros metu didesnis dėmesys skiriamas apmokestintų
automobilių stovėjimo vietų kontrolei.
Eimutis Židanavičius klausė, ar bus atkreiptas dėmesys į nelegalių taksi vairuotojų veiklą
Palangos mieste.
Ričardas Pocius patikino, kad į tai bus atkreiptas dėmesys.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto ūkio komitetai
jungtiniame posėdyje pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
Tarybos narys Eugenijus Simutis nedalyvavo sprendimo projekto svarstyme.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
7. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės bendruomenės vaiko teisių
apsaugos tarybos sudarymo. Pranešėja – Emilija Lapėnienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad yra gautas Administracijos direktorės Akvilės Kilijonienės 2016 m.
sausio 26 d. pasiūlymas ,,Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo ,,Dėl Palangos miesto
savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo“ projekto 2 punkto pakeitimo“:
,,Atsižvelgdama į Klaipėdos apskrities Vyriausybės atstovo tarnybos pasiūlymus, siūlau sprendimo
projekto 2 punktu tvirtinamų Palangos miesto savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos
tarnybos nuostatų 10 punkte vietoj žodžių ,,seniūnijos atstovas“ įrašyti žodžius ,,seniūnijos seniūnas“.
Posėdžio pirmininkas pagarsino, kad Ekonomikos ir finansų bei Turizmo, sveikatos ir
socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl pateikto pasiūlymo.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 16 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pataisa.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
Tarybos narys Eugenijus Simutis nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pataisa: sprendimo projekto 2 punktu
tvirtinamų Palangos miesto savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarnybos nuostatų 10
punkte vietoj žodžių ,,seniūnijos atstovas“ įrašyti žodžius ,,seniūnijos seniūnas“.
8. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-335
pakeitimo. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.

6
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
Tarybos narys Eugenijus Simutis nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
9. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos
plano patvirtinimo. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
Klausimai.
Eimutis Židanavičius teiravosi, kodėl šis sprendimo projektas nebuvo nukreiptas svarstyti
visiems Tarybos komitetams.
Pranešėja atsakė, kad sprendimo projektas buvo paskelbtas interneto svetainėje ir su juo
buvo galima susipažinti.
Elena Kuznecova klausė, kodėl dvigubai didėja Ūkio ir turto programos (Nr. 2) 4.2.2.9
priemonės ,,Žmonių saugumo vandenyje užtikrinimas“ finansavimas.
Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė sakė, kad paslaugos teikimo sutartis buvo pasirašyta 2011
m. trims metams, o šiemet bus skelbiamas naujasis viešasis pirkimas. Pranešėja paaiškino, kad kaina
padidėjo atsižvelgiant į šiuos kriterijus: keitėsi darbo užmokestis, Taryba papildomai patvirtino dar 3
gelbėjimo postus, pailgino darbo laiką ir sezono trukmę.
Elena Kuznecova domėjosi, kodėl šiame strateginiame plane nebenumatomas Vėžių
gatvės tiesimas, kas ją numato tiesti ir ar yra pasirašyta infrastruktūros plėtojimo sutartis su statytojais.
Pranešėja atsakė, kad ankstesniuose strateginiuose planuose buvo numatytas Vėžių g.
tiltelio sutvarkymas, o šiame plane minėtos gatvės tiesimas nenumatytas, nes bendruomenės siūlymu
bus tvarkoma Valteriškės g. Ekonominės plėtros skyriaus vedėja pažymėjo, jog kitais metais, atsiradus
papildomoms lėšoms, bus galima sutvarkyti ir minėtą gatvę.
Elena Kuznecova klausė, ar yra pasirašyta infrastruktūros sutartis dėl Vėžių g. įrengimo ir
kur būtų galima su ja susipažinti.
Administracijos direktorė sakė, kad yra pasirašyta infrastruktūros sutartis dėl dalies Vėžių
g. įrengimo.
Dainius Želvys pastebėjo, kad yra sudaryta infrastruktūros sutartis, tačiau nevyksta nei
objekto statybos, nei kelio įrengimo darbai. Tarybos narys sakė negalintis tiksliai įvardinti, kokios
atkarpos kelio įrengimas buvo numatytas minėtoje sutartyje.
Elena Kuznecova Vėžių g. gyventojų vardu prašė uždėti gatvės pavadinimo lentelę.
Meras patikino, kad lentelė yra gaminama.
Šarūnas Vaitkus informavo, kad šiais metais rengiami Gintaro g., Vanagupės g.,
Suvalkiečių g., Bartų g., Vilimiškės g., Kęstučio g. bei kt. gatvių techniniai projektai ir kitais metais
pagal prioritetą jos bus pradėtos rekonstruoti.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto ūkio komitetai pritarė
sprendimo projektui.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15, prieš – nėra, susilaikė – 2 (Eugenijus Simutis, Eimutis
Židanavičius).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
10. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2016 metų biudžeto projekto
svarstymo. Pranešėja – Akvilė Kilijonienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
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Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
11. SVARSTYTA. Dėl sutikimo steigti lošimo namus (kazino). Pranešėja – Žaneta
Žulkuvienė.
Klausimai.
Eimutis Židanavičius retoriškai klausė, ar po šio sprendimo priėmimo nebus svarstoma
įkurti ir Raudonųjų žibintų kvartalo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, 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 – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
12. SVARSTYTA. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo OU Litrada
Group filialui. Pranešėja – Eugenija Petravičienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras 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 – 16, prieš – nėra, susilaikė – nėra, nebalsavo – 1 (Elena Kuznecova).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
13. SVARSTYTA. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjimo termino
atidėjimo Elenai Kučkienei. Pranešėja – Eugenija Petravičienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, 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 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 5 (Sondra Kulikauskienė, Elena Kuznecova, Danas Paluckas, Eugenijus
Simutis, Eimutis Židanavičius), prieš – 8 (Arvydas Dočkus, Irena Galdikienė, Donatas Elijošius,
Antanas Sebeckas, Šarūnas Vaitkus, Gediminas Valinevičius, Dainius Želvys, Julius Tomas Žulkus),
susilaikė – 4 (Vaidotas Bacevičius, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Mindaugas Skritulskas, Vaidas
Šimaitis).
NUSPRĘSTA. Nepritarti sprendimo projektui.
14. SVARSTYTA. Dėl priemokos Vandai Juodikienei nustatymo. Pranešėjas –
Raimondas Andziulis.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, 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).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
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15. SVARSTYTA. Dėl priemokos Aušrai Toliušienei nustatymo. Pranešėjas –
Raimondas Andziulis.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, 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).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
16. SVARSTYTA. Dėl pašalpos skyrimo. Pranešėjas – Raimondas Andziulis.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, 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 – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
17. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T2-151 pakeitimo.
Pranešėjas – Petras Kaminskas.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, kad Ekonomikos ir finansų bei Turizmo, sveikatos ir socialinės
apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui, Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė sprendimo
projektui su pasiūlymu sprendimo projekto 1.2 punktą išdėstyti taip:
„1.2. 68 punktą ir jį išdėstyti taip:
„68. Tarybos narys Tarybos posėdyje prieš pradedant svarstyti klausimą, kuris jam sukelia
interesų konfliktą, privalo informuoti Tarybą apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą
ir, jeigu Taryba nusišalinimą priima, jokia forma nedalyvauti toliau svarstant šį klausimą. Taryba gali
motyvuotu sprendimu, vadovaudamasi Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos patvirtintais
kriterijais, pareikšto nusišalinimo nepriimti ir įpareigoti Tarybos narį dalyvauti toliau svarstant šį
klausimą. Klausimą dėl Tarybos nario pareikšto nusišalinimo priėmimo ar nepriėmimo Tarybos
posėdžio metu balsavimui teikia posėdžio pirmininkas. Duomenys apie sprendimą nepriimti pareikšto
nusišalinimo kartu su svarstyto klausimo balsavimo rezultatais skelbiami savivaldybės interneto
svetainėje ir per penkias darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos elektroninėmis priemonėmis
pateikiami Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai jos nustatyta tvarka“.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Statybos ir miesto
ūkio komiteto pasiūlymo.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 16, prieš – nėra, susilaikė – 1.
Pasiūlymui pritarta.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto su pataisa.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pataisa: 1. 2 punktą išdėstyti taip:
„1.2. 68 punktą ir jį išdėstyti taip:
„68. Tarybos narys Tarybos posėdyje prieš pradedant svarstyti klausimą, kuris jam sukelia
interesų konfliktą, privalo informuoti Tarybą apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą
ir, jeigu Taryba nusišalinimą priima, jokia forma nedalyvauti toliau svarstant šį klausimą. Taryba gali
motyvuotu sprendimu, vadovaudamasi Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos patvirtintais
kriterijais, pareikšto nusišalinimo nepriimti ir įpareigoti Tarybos narį dalyvauti toliau svarstant šį
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klausimą. Klausimą dėl Tarybos nario pareikšto nusišalinimo priėmimo ar nepriėmimo Tarybos
posėdžio metu balsavimui teikia posėdžio pirmininkas. Duomenys apie sprendimą nepriimti pareikšto
nusišalinimo kartu su svarstyto klausimo balsavimo rezultatais skelbiami savivaldybės interneto
svetainėje ir per penkias darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos elektroninėmis priemonėmis
pateikiami Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai jos nustatyta tvarka“.
18. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų
patvirtinimo. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio 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).
Tarybos narys Danas Paluckas nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
19. SVARSTYTA. Dėl VšĮ ,,Palangos sportas“ atleidimo nuo pagrindinės
universaliosios sporto salės nuomos mokesčio. Pranešėja – Laima Valužienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, kad Ekonomikos ir finansų bei Turizmo, sveikatos ir socialinės
apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui, Švietimo, kultūros ir sporto komitetas šio klausimo
nesvarstė, nes nebuvo kvorumo.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
Tarybos narys Danas Paluckas nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo.
Tarybos narys Arvydas Dočkus nedalyvavo šio klausimo svarstyme.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
20. SVARSTYTA. Dėl Palangos sanatorinės mokyklos direktoriaus tarnybinio
atlyginimo koeficiento nustatymo 2016 metams. Pranešėja – Laima Valužienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, 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 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
Tarybos narys Danas Paluckas nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
21. SVARSTYTA. Dėl ikimokyklinio ugdymo mokyklų direktorių tarnybinių
atlyginimų koeficientų nustatymo 2016 metams. Pranešėja – Laima Valužienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, 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).
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BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
22. SVARSTYTA. Dėl bendradarbiavimo sutarties su Lietuvos krepšinio federacija.
Pranešėja – Laima Valužienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, kad Švietimo, kultūros ir sporto komitetas pritarė sprendimo projektui,
Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui su šiais pasiūlymais:
1. Pakeisti 3.2 punktą ir jį išdėstyti taip:
„3.2. pagal galimybes, suderinus su Palangos kultūros ir jaunimo centro direktoriumi,
leisti neatlygintinai skleisti Renginio reklamą Palangos miesto savivaldybės viešosiose erdvėse (miesto
reklaminiuose stenduose).
2. Papildyti 3.4 punktu ir jį išdėstyti taip:
„3.4. suderinus su Palangos kultūros ir jaunimo centro direktoriumi užtikrinti Palangos
orkestro dalyvavimą Renginio atidarymo ceremonijoje“.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Ekonomikos ir finansų komiteto
pasiūlymo.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 17 (vienbalsiai).
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 šiomis pataisomis:
1. Pakeisti 3.2 punktą ir jį išdėstyti taip:
„3.2. pagal galimybes, suderinus su Palangos kultūros ir jaunimo centro direktoriumi,
leisti neatlygintinai skleisti Renginio reklamą Palangos miesto savivaldybės viešosiose erdvėse (miesto
reklaminiuose stenduose).
2. Papildyti 3.4 punktu ir jį išdėstyti taip:
„3.4. suderinus su Palangos kultūros ir jaunimo centro direktoriumi užtikrinti Palangos
orkestro dalyvavimą Renginio atidarymo ceremonijoje“.
23. SVARSTYTA. Dėl Palangos sporto centro teikiamų sporto paslaugų įkainių
nustatymo. Pranešėja – Laima Valužienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui,
Švietimo, kultūros ir sporto komitetas šio klausimo nesvarstė, nes nebuvo kvorumo.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
Tarybos narys Arvydas Dočkus nedalyvavo šio klausimo svarstyme.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
24. SVARSTYTA. Dėl Stasio Vainiūno meno mokyklos ir Sporto centro direktorių
tarnybinių atlyginimų koeficiento nustatymo. Pranešėja – Laima Valužienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, kad Ekonomikos ir finansų bei Turizmo, sveikatos ir socialinės
apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui, Švietimo, kultūros ir sporto komitetas šio klausimo
nesvarstė, nes nebuvo kvorumo.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
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Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
Tarybos nariai Arvydas Dočkus ir Elena Kuznecova nedalyvavo šio klausimo svarstyme.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
25. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės mokinio krepšelio lėšų
paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Laima Valužienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, 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).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
26. SVARSTYTA. Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo
maršrutais tarifų dydžių. Pranešėja – Snieguolė Saltonienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, 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 13 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 13 (vienbalsiai).
Tarybos nariai Vaidotas Bacevičius, Danas Paluckas ir Eugenijus Simutis nesiregistravo ir
nebalsavo dėl šio klausimo.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
27. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T2-235 pakeitimo.
Pranešėja – Reda Kairienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, 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 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
Tarybos nariai Vaidotas Bacevičius ir Eugenijus Simutis nesiregistravo ir nebalsavo dėl
šio klausimo.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
28. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2015 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T2-275
pakeitimo. Pranešėja – Reda Kairienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, jog Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui,
Statybos ir miesto ūkio komitetas jo nesvarstė, nes nebuvo kvorumo.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 12 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 10, prieš – nėra, susilaikė – 2 (Elena Kuznecova, Eimutis
Židanavičius).
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Tarybos nariai Vaidotas Bacevičius, Danas Paluckas, Eugenijus Simutis nesiregistravo ir
nebalsavo dėl šio klausimo.
Tarybos narys Vaidas Šimaitis išėjo iš posėdžių salės ir nedalyvavo šio klausimo
svarstyme.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
29. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-356
pakeitimo. Pranešėjas – Algimantas Rimas.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, 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 13 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 13 (vienbalsiai).
Tarybos nariai Danas Paluckas ir Eugenijus Simutis nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio
klausimo.
Tarybos narys Mindaugas Skritulskas nedalyvavo šio klausimo svarstyme.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
30. SVARSTYTA. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo.
Pranešėjas – Algimantas Rimas.
Klausimai.
Elena Kuznecova domėjosi, kodėl nebuvo sulaukta kol įvyks konkursas ir bus aiškus
laimėtojas – konkretus juridinis asmuo, kuriam numatoma perduoti šiame sprendimo projekte minimą
turtą. Tarybos narė klausė, ar tai neprieštaraus panaudos sutarčiai.
Pranešėjas atsakė, kad konkurso sąlygose yra numatyta, jog paslaugos teikėjui bus
perduotas Savivaldybei priklausantis turtas ir, norint išvengti ginčų ir užtikrinti skaidrų konkurso
vykdymą, reikalinga patvirtinti minėto turto sąrašą. Algimantas Rimas sakė, kad dėl panaudos sutarties
neturėtų niekas keistis.
Meras klausė, ar Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnyba pateikė pastabų dėl šio
sprendimo projekto.
Algimantas Rimas atsakė, kad pastabų Vyriausybės atstovo tarnyba nepateikė.
Eimutis Židanavičius teiravosi, ar nereikėtų patikslinti sprendimo projekte datos, nuo
kada perduodamas turtas, nes konkursas dar neįvyko.
Pranešėjas atsakė, kad tokia data nurodyta tikslingai, kadangi paslauga bus teikiama iki
rugsėjo 15 d. ir tik tada bus galima perduoti turtą.
Eimutis Židanavičius klausė, kaip bus patikrintas vandens motociklo veikimas lapkričio
mėn.
Algimantas Rimas atsakė, kad vandens motociklas bus patikrintas ,,vizualiai ir praktiškai“.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, 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 13 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 13 (vienbalsiai).
Tarybos nariai Elena Kuznecova ir Danas Paluckas nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio
klausimo.
Tarybos narys Julius Tomas Žulkus nedalyvavo šio klausimo svarstyme.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
31. SVARSTYTA. Dėl turto perdavimo VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros
centrui. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Klausimų nebuvo.
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Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, 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 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
Tarybos narė Sondra Kulikauskienė nedalyvavo šio klausimo svarstyme.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Meras Šarūnas Vaitkus nusišalino nuo sprendimo ,,Dėl nekilnojamojo turto perdavimo
patikėjimo teise UAB ,,Palangos komunalinis ūkis“ projekto svarstymo ir perdavė pirmininkavimą
pavaduotojui Rimantui Antanui Mikalkėnui.
32. SVARSTYTA. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise UAB ,,Palangos
komunalinis ūkis“. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Rimantas Antanas Mikalkėnas pagarsino, 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 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Meras perėmė pirmininkavimą posėdžiui.
33. SVARSTYTA. Dėl sutikimo priimti trumpalaikį valstybės turtą ir jo perdavimo
Palangos miesto savivaldybės viešajai bibliotekai. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, 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).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
34. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2015 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T2-64 pakeitimo.
Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, 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 – 15, prieš – nėra, susilaikė – nėra, nebalsavo – 1 (Eimutis Židanavičius).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
35. SVARSTYTA. Dėl patalpų Vytauto g. 92, Palangoje, nuomos konkurso
organizavimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, kad Ekonomikos ir finansų bei Turizmo, sveikatos ir socialinės
apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
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Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
Tarybos narė Sondra Kulikauskienė nedalyvavo šio klausimo svarstyme.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
36. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto ūkio komitetai pritarė
sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad yra gautas Administracijos direktorės Akvilės
Kilijonienės 2016 m. sausio 29 d. pasiūlymas ,,Dėl Tarybos sprendimo ,,Dėl Palangos miesto
savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto
patikslinimo“:
,,Atsižvelgdama į Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos pasiūlymą, siūlau
patikslinti Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo projekto „Dėl Palangos miesto
savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu
tvirtinamo Palangos miesto savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos
aprašo:
1. 6.1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„6.1. parengia Tarybos sprendimo projektą dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti,
naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, užregistruoja jį Palangos miesto savivaldybės tarybos
veiklos reglamento nustatyta tvarka bei apie tai informuoja pareiškėją“.
2. 21 punkto paskutinį sakinį ir jį išdėstyti taip:
„21. ... Panaudos gavėjams, siekiantiems pagerinti savivaldybės turtą ir pateikusiems
paraiškas kredito įstaigai dėl paskolos suteikimo ar paraiškas įgyvendinančiai institucijai dėl projekto
finansavimo iš programų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, kitų fondų ar finansinių
mechanizmų, turto panaudos terminas gali būti nustatytas atsižvelgiant į paskolos suteikimo sąlygas ir
terminus ar projektų finansavimo sąlygų aprašų reikalavimus ir sąlygas, išskyrus Įstatymo 14 straipsnio
1 dalies 4-8 punktuose nurodytus subjektus, kuriems turtas panaudos teise gali būti perduotas ne
ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui.“
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl pateikto pasiūlymo.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 16 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pataisa.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pataisomis:
1. 6.1 punktą išdėstyti taip:
„6.1. parengia Tarybos sprendimo projektą dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti,
naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, užregistruoja jį Palangos miesto savivaldybės tarybos
veiklos reglamento nustatyta tvarka bei apie tai informuoja pareiškėją“.
2. 21 punkto paskutinį sakinį išdėstyti taip:
„21. ... Panaudos gavėjams, siekiantiems pagerinti savivaldybės turtą ir pateikusiems
paraiškas kredito įstaigai dėl paskolos suteikimo ar paraiškas įgyvendinančiai institucijai dėl projekto
finansavimo iš programų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, kitų fondų ar finansinių
mechanizmų, turto panaudos terminas gali būti nustatytas atsižvelgiant į paskolos suteikimo sąlygas ir
terminus ar projektų finansavimo sąlygų aprašų reikalavimus ir sąlygas, išskyrus Įstatymo 14 straipsnio
1 dalies 4-8 punktuose nurodytus subjektus, kuriems turtas panaudos teise gali būti perduotas ne
ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui.“
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37. SVARSTYTA. Dėl žemės sklypo Tvenkinių g. 12, Palangoje, detaliojo plano
patvirtinimo. Pranešėjas – Vidmantas Danta.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, kad 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).
Tarybos narys Danas Paluckas nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
38. SVARSTYTA. Dėl Palangos koncertų salės ir trumpalaikės nuomos tvarkos aprašo
patvirtinimo ir įkainio nustatymo. Pranešėjas – Vygantas Rekašius.
Klausimai.
Eimutis Židanavičius klausė, ar nebus apsiribota pajamomis, gautomis už Palangos
koncertų salės nuomą vasaros sezono savaitgaliais, ir nebeskelbiamas konkursas koncesininko atrankai,
o žiemos metu išlaikymo išlaidas turės apmokėti Savivaldybė iš biudžeto lėšų.
Pranešėjas atsakė, kad salę bus galima išsinuomoti ne ilgiau kaip 90 dienų, bus įvertintos
nuomininkų pateiktos programos ir jų turinys. Vygantas Rekašius pažymėjo, jog siekiama gauti ne tik
lėšų, bet ir formuoti tinkamą Vasaros koncertų salės repertuarą bei tuo pačiu Palangos miesto įvaizdį.
Eimutis Židanavičius domėjosi, kaip buvo apskaičiuotas ir nustatytas dienos nuompinigių
dydis – 8000 Eur (be PVM).
Kultūros skyriaus vedėjas atsakė, kad, apskaičiuojant nuompinigių dydį, buvo
vadovautasi Nuompinigių už valstybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo
taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įvertinti Palangos koncertų salės
atidarymo išlaidos, komunalinių paslaugų įkainiai, žmogiškieji ištekliai, atsižvelgta į tai, kad
nuomininkas turės nuomotis salės įrangą, atsižvelgta į galimas pajamas, renginių skaičių bei įskaičiuoti
Savivaldybės finansiniai įsipareigojimai – paskolos grąžinimas.
Pasiūlymai ir pasisakymai.
Meras sakė norintis paneigti skleidžiamą propagandą apie Palangos koncertų salę. Šarūnas
Vaitkus pažymėjo, jog nėra pasirašytas Vasaros koncertų salės priėmimo-perdavimo aktas, nes
statytojai vykdo kosmetinius pataisymus, kurie nebuvo baigti iki salės atidarymo, todėl už jos
išlaikymą nėra mokamas nė vienas euras iš Savivaldybės biudžeto. Meras atkreipė dėmesį, kad
sprendimo projekte numatyta, jog ne sezono metu bus taikoma 50 proc. nuolaida salės nuomai.
Šarūnas Vaitkus pabrėžė, jog susidomėjimas šia sale yra didelis, o atiduoti koncesininkui valstybės
objektą, prie kurio atsiradimo lygia dalimi prisidėjo ir Savivaldybė savo lėšomis, nemokamai arba net
primokant, būtų klaida ir tai įrodo Šiaulių arenos pavyzdys.
Vaidotas Bacevičius pastebėjo, kad vien tik už salės nuomą vasaros savaitgaliais būtų
surinkta virš 200 tūkst. Eur – ta suma, koks yra nustatytas metinis mokestis koncesininkui, o jei
renginiai vyktų visas 90 dienų, tai pajamos būtų viršytos 3,5 karto. Tarybos narys pažymėjo, jog šiuo
atveju prielaidos, kad minimas objektas bus nuostolingas, yra nepagrįstos.
Meras informavo, kad vyksta bendradarbiavimas su Lietuvos nacionaliniu operos ir baleto
teatru, taip pat šiandien planuojamas susitikimas su Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro vadovu dėl
galimybės nuomotis Palangos koncertų salę ne sezono metu.
Elena Kuznecova siūlė pritarti sprendimo projektui ir pažymėjo, jog negalima uždrausti
Tarybos nariui kelti abejonių ir gauti atsakymus į iškilusius klausimus.
Šarūnas Vaitkus sakė, kad Tarybos narys skleidžia neteisingą informaciją viešoje erdvėje
vietoj to, kad kreiptųsi ir gautus atsakymus į iškilusius klausimus.
Eimutis Židanavičius pastebėjo, kad šiuo atveju kyla daug klausimų, nes šis sprendimo
projektas įtrauktas į darbotvarkę papildomai.
Meras pastebėjo, kad visi Tarybos nariai gali susipažinti su pateiktais sprendimų
projektais interneto svetainėje ir teikti savo pasiūlymus bei pastabas, neatsižvelgiant į tai, ar jie
nukreipti atitinkamam komitetui svarstyti.
Meras pagarsino, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui.

16
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
39. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Palangos vietos veiklos grupės parengtai Palangos
vietos veiklos grupės 2016-2022 metų plėtros strategijai ir prisidėjimo prie jos įgyvendinimo.
Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
Klausimai.
Eugenijus Simutis pastebėjo, kad Palangos vietos veiklos grupės 2016-2022 metų plėtros
strategijos VI skyriaus ,,Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas“ lentelės 5 stulpelyje
,,Veiksmo vykdytojas“ nurodyta ,,Juridiniai asmenys, kurių valdymo nekontroliuoja valstybė arba
savivaldybė“. Tarybos narys domėjosi, ar tikrai nebus vykdoma kontrolė, jei prie šios strategijos
įgyvendinimo prisidės Savivaldybė ir valstybė biudžetų lėšomis.
Pranešėja atsakė, kad vietos bendruomenės galės teikti įvairias paraiškas šios strategijos
įgyvendinimui, atskiriems projektams. Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė pažymėjo, jog bus sudaryta
darbo grupė, kuri atrinks finansuotinus projektus ir jie bus įgyvendinami šios strategijos rėmuose.
Eugenijus Simutis atkreipė dėmesį, kad daugiausia lėšų numatoma skirti Bendruomenės
Pažangos Centro įkūrimui ir palaikymui – 180000 Eur, iš kurių 153000 Eur Europos sąjungos lėšos.
Tarybos narys domėjosi, ar šiuo atveju neplanuojama įkurti uždarosios akcinės bendrovės su 3 darbo
vietomis.
Ekonominės plėtros skyriaus vedėja atsakė, kad per pirmuosius 2 metus planuojama
įrengti patalpas Palangos bendruomenei, kuriose vyks mokymai, seminarai.
Meras klausė, ar ši strategija yra parengta pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos patvirtintas Lietuvos Respublikos vietos plėtros strategijų rengimo taisykles.
Pranešėja atsakė teigiamai.
Pasiūlymai ir pasisakymai.
Eugenijus Simutis siūlė pakeisti Palangos vietos veiklos grupės 2016-2022 metų plėtros
strategijos VI skyriaus ,,Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas“ lentelės 1.1.2 punkto
,,Jaunimo užimtumo centro įkūrimas“ 4 stulpelį: vietoj žodžių ,,vietų bendruomenės pažangos
centras“ įrašyti žodžius ,,jaunimo užimtumo centras“.
Meras pagarsino, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto ūkio komitetai pritarė
sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Eugenijaus
Simučio pasiūlymo.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 16 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto su pataisa.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14, prieš – nėra, susilaikė – 2 (Eugenijus Simutis, Eimutis
Židanavičius).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
40. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Šventosios seniūnijos ir Nemirsetos bei Kunigiškių
vietos veiklos grupės parengtai Šventosios seniūnijos ir Nemirsetos bei Kunigiškių vietos veiklos
grupės 2016–2022 metų plėtros strategijai ir prisidėjimo prie jų įgyvendinimo. Pranešėja – Veronika
Skeberdytė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, 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 12 Tarybos narių (kvorumas buvo).
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BALSAVO: už – 11, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Eugenijus Simutis).
Tarybos nariai Elena Kuznecova, Danas Paluckas, Eimutis Židanavičius ir Julius Tomas
Žulkus nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkai

Šarūnas Vaitkus
Rimantas Antanas Mikalkėnas

Posėdžio sekretorė

Renata Liaudanskytė

