PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
8-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
5-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2015 m. liepos 2 d. Nr. T3-5
Palanga
Posėdis įvyko 2015 m. liepos 2 d.
Posėdžio pradžia 9 val., pabaiga 12 val. 40 min.
Posėdžio pirmininkai – Šarūnas Vaitkus, Meras, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Mero
pavaduotojas.
Posėdžio sekretorė – Diana Kniukštienė, Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė.
Posėdyje dalyvavo 20 Tarybos narių: Vaidotas Bacevičius (iki 12 val. 30 min.),
Arvydas Dočkus, Donatas Elijošius, Irena Galdikienė, Sondra Kulikauskienė, Elena Kuznecova,
Rimantas Antanas Mikalkėnas, Danas Paluckas, Ilona Pociuvienė, Antanas Sebeckas, Saulius Simė
(iki 12 val. 20 min.), Eugenijus Simutis, Mindaugas Skritulskas, Vaidas Šimaitis, Bronius Vaitkus
(iki 12 val. 36 min.), Šarūnas Vaitkus (iki 12 val. 36 min.), Gediminas Valinevičius, Dainius
Želvys, Eimutis Židanavičius, Julius Tomas Žulkus.
Posėdyje nedalyvavo Tarybos narys Edmundas Krasauskas (pranešė apie
nedalyvavimą posėdyje).
Posėdžio pirmininkas paskelbė 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos
5-ojo posėdžio pradžią.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas yra).
Meras informavo, kad posėdyje dėl pateisinamų priežasčių nedalyvauja Tarybos narys
Edmundas Krasauskas (komandiruotėje), į posėdį vėluos Tarybos narys Vaidotas Bacevičius.
Meras pagarsino, jog į 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 5-ojo
posėdžio darbotvarkę įtraukti 42 klausimai.
Meras klausė, ar Tarybos nariai turi kitų pasiūlymų dėl posėdžio darbotvarkės.
Rimantas Antanas Mikalkėnas, atsižvelgęs į Vyriausybės atstovės prašymą, siūlė
išbraukti 18 darbotvarkės klausimą (Dėl Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos
stebėsenos 2015-2017 metų programos patvirtinimo).
Vaidas Šimaitis siūlė išbraukti 39 darbotvarkės klausimą (Dėl žemės sklypo
Vaivorykštės g. 71, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo ir naudojimo būdo pakeitimo), kadangi
nėra pasirašyta infrastruktūros sutartis.
Meras informavo, kad yra gautas 8 Tarybos narių (Sondros Kulikauskienės, Donato
Elijošiaus, Vaidoto Bacevičiaus, Juliaus Tomo Žulkaus, Rimanto Antano Mikalkėno, Antano
Sebecko, Eimučio Židanavičiaus, Irenos Galdikienės) pasirašytas 2015 m. birželio 30 d. prašymas į
šiandienos posėdžio darbotvarkę įtraukti papildomą klausimą „Dėl Tarybos 2012 m. sausio 26 d.
sprendimo Nr. T2-3 pakeitimo“ (Pranešėjas – Raimondas Andziulis).
Posėdžio pirmininkas pagarsino, kad yra gautas 8 Tarybos narių (Rimanto Antano
Mikalkėno, Vaidoto Bacevičiaus, Antano Sebecko, Donato Elijošiaus, Sondros Kulikauskienės,
Eimučio Židanavičiaus, Irenos Galdikienės, Juliaus Tomo Žulkaus) pasirašytas 2015 m. birželio 30
d. prašymas į šiandienos posėdžio darbotvarkę įtraukti papildomą klausimą „Dėl VšĮ ,,Palangos
futbolo klubas“ atleidimo nuo nuomos mokesčių“ (Pranešėja – Nijolė Vargonienė).
Meras taip pat informavo, kad taip pat yra gautas 8 Tarybos narių (Rimanto Antano
Mikalkėno, Vaidoto Bacevičiaus, Antano Sebecko, Donato Elijošiaus, Sondros Kulikauskienės,
Eimučio Židanavičiaus, Irenos Galdikienės, Juliaus Tomo Žulkaus) pasirašytas 2015 m. birželio 30
d. prašymas į šiandienos posėdžio darbotvarkę įtraukti papildomą klausimą ,,Dėl VšĮ ,,Palangos
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sportas“ atleidimo nuo universaliosios sporto salės nuomos mokesčių“ (Pranešėja – Nijolė
Vargonienė).
Meras taip pat informavo, kad yra gautas 7 Tarybos narių (Šarūno Vaitkaus, Eimučio
Židanavičiaus, Juliaus Tomo Žulkaus, Rimanto Antano Mikalkėno, Irenos Galdikienės, Elenos
Kuznecovos, Mindaugo Skritulsko) pasirašytas 2015 m. liepos 1 d. prašymas į šiandienos posėdžio
darbotvarkę įtraukti papildomą klausimą ,,Dėl Palangos miesto botanikos parko teikiamų
atlygintinų paslaugų ir realizuojamos produkcijos kainų nustatymo“ (Pranešėjas – Algimantas
Rimas).
Meras prašė balsuoti dėl Rimanto Antano Mikalkėno pasiūlymo.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 19.
Darbotvarkės 18 klausimas išbrauktas.
Meras teikė balsavimui Vaido Šimaičio pasiūlymą.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 16, prieš – 1, susilaikė – 3.
Darbotvarkės 39 klausimas išbrauktas.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti, kad sprendimo „Dėl Tarybos
2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-3 pakeitimo“ projektas būtų svarstomas papildomu
klausimu.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 20 (vienbalsiai).
Sprendimo projektas įtrauktas į darbotvarkę.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti, kad sprendimo ,,Dėl VšĮ
,,Palangos futbolo klubas“ atleidimo nuo nuomos mokesčių“ projektas būtų svarstomas papildomu
klausimu.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 16 (vienbalsiai).
Sprendimo projektas įtrauktas į darbotvarkę.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti, kad sprendimo
,,Dėl VšĮ ,,Palangos sportas“ atleidimo nuo universaliosios sporto salės nuomos mokesčių“
projektas būtų svarstomas papildomu klausimu.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 17, prieš – nėra, susilaikė – 1.
Sprendimo projektas įtrauktas į darbotvarkę.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti, kad sprendimo ,,Dėl Palangos
miesto botanikos parko teikiamų atlygintinų paslaugų ir realizuojamos produkcijos kainų
nustatymo“ projektas būtų svarstomas papildomu klausimu.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 17 (vienbalsiai).
Sprendimo projektas įtrauktas į darbotvarkę.
Šarūnas Vaitkus kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl darbotvarkės su
pakeitimais tvirtinimo.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
Darbotvarkė su pakeitimais patvirtinta.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, asmeniškai suinteresuotų šios
darbotvarkės klausimų svarstymu.
Arvydas Dočkus nusišalino nuo 9 (Dėl Tarybos 2015 m. vasario 26 d. sprendimo Nr.
T2-57 1 punkto pakeitimo), 42 (Dėl VšĮ ,,Palangos futbolo klubas“ atleidimo nuo nuomos
mokesčių), 43 (Dėl VšĮ ,,Palangos sportas“ atleidimo nuo universaliosios sporto salės nuomos
mokesčių), Sondra Kulikauskienė – nuo 15 (Dėl Sveikatos priežiūros Palangos miesto
savivaldybės mokyklose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo), 16 (Dėl Tarybos 2014 m.
kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-98 1 punkto pakeitimo), 18 (Dėl ambulatorinės antrinės asmens
sveikatos priežiūros teikimo ), Ilona Pociuvienė – nuo 9 (Dėl Tarybos 2015 m. vasario 26 d.
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sprendimo Nr. T2-57 1 punkto pakeitimo), Irena Galdikienė – nuo 27 (Dėl ilgalaikio turto
perdavimo Palangos priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai), Saulius Simė – nuo 7 (Dėl
bendradarbiavimo sutarties), 42 (Dėl VšĮ ,,Palangos futbolo klubas“ atleidimo nuo nuomos
mokesčių), 43 (Dėl VšĮ ,,Palangos sportas“ atleidimo nuo universaliosios sporto salės nuomos
mokesčių), Julius Tomas Žulkus – nuo 1 (Dėl Palangos miesto garbės piliečio vardo suteikimo
Vladui Žulkui), Antanas Sebeckas – nuo 44 (Dėl Palangos miesto botanikos parko teikiamų
atlygintinų paslaugų ir realizuojamos produkcijos kainų nustatymo), Elena Kuznecova – nuo 20
(Dėl Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atleidimo nuo vietinės rinkliavos už
leidimo įrengti išorinę reklamą Palangos miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą), Vaidas Šimaitis
– nuo 40 (Dėl žemės sklypų Ošupio takas 1A, 1H, 1J, 3, 3A, 3D, 3F, 5B, Palangoje, detaliojo
plano patvirtinimo), Šarūnas Vaitkus – nuo 23 (Dėl pakuočių atliekų surinkimo priemonių
(konteinerių) perdavimo UAB „Palangos komunalinis ūkis“), 30 (Dėl turto perdavimo UAB
,,Palangos komunalinis ūkis“ ir paslaugos kainos nustatymo), 44 (Dėl Palangos miesto botanikos
parko teikiamų atlygintinų paslaugų ir realizuojamos produkcijos kainų nustatymo), Bronius
Vaitkus – nuo 23 (Dėl pakuočių atliekų surinkimo priemonių (konteinerių) perdavimo UAB
„Palangos komunalinis ūkis“) ir 30 (Dėl turto perdavimo UAB ,,Palangos komunalinis ūkis“ ir
paslaugos kainos nustatymo) ir klausimų svarstymo ir balsavimo.
Šarūnas Vaitkus priminė, kad Taryba pagal veiklos reglamentą pradeda savo darbą
Mero potvarkiu nustatytu laiku, kas 1 val. 30 min. daroma 30 minučių pertrauka, o po 3 darbo
valandų skelbiama 1 val. 30 min. pietų pertrauka.
Meras pagarsino, jog yra užsirašę pasisakyti:
1. Adomas Rimantas Buivydas (Dėl eismo Palangos mieste – posėdžio pradžioje).
2. Valentas Butkus, Vitalijus Butkus, Marselis Balasanovas (42 darbotvarkės klausimu
„Dėl VšĮ ,,Palangos futbolo klubas“ atleidimo nuo nuomos mokesčių“).
3. Domininkas Jurevičius (22 darbotvarkės klausimu „Dėl vietinės rinkliavos už
naudojimąsi Palangos kurorto viešąja infrastruktūra nuostatų patvirtinimo“).
Meras klausė, ar yra Tarybos narių, norinčių pasisakyti prieš pradedant svarstyti
darbotvarkės klausimus.
Eimutis Židanavičius pažymėjo, jog jis negavo atsakymo nė į vieną žodinį
paklausimą, kurie buvo pateikti Tarybos posėdžio metu. Tarybos narys pagarsino Tarybos veiklos
reglamento 223 punktą, kuris pažymi, kad į raštišką paklausimą turi būti atsakyta per 10 dienų, o į
žodinį – artimiausio Tarybos posėdžio metu. Eimutis Židanavičius domėjosi, kieno nurodymu
buvo sunaikinta Šventosios galerija, kurios vietoje įsikūrė prekybinė įmonė. Ar Šventajai svarbiau
kultūra, ar prekybininkų verslas. Kodėl įmonė „Kurortų pramogos“, nedalyvavusi Šventosios
kultūros centro patalpų nuomos konkurse, savavališkai naudojasi patalpomis, kuriose laiko
dviračius. Tarybos narys prašė išspręsti šią problemą ir leisti Kultūros centrui išnuomoti patalpas,
kad būtų gaunamos pajamos. Kodėl niekas nekontroliuoja įmonių, užsiimančių dviračių nuoma,
kad dviračiai nebūtų laikomi valstybinėje žemėje. Tarybos narys klausė, kas įmonei išdavė leidimą
nuomoti dviračius prie restorano „Birutė“, kai žemės sklypas nėra suformuotas ir visi dviračiai,
įskaitant ir motorolerius bei keturračius, stovi valstybinėje žemėje. Eimutis Židanavičius domėjosi,
kodėl nebuvo parengtas Tarybos sprendimo projektas dėl atrakcionų Palangos senosios gimnazijos
stadione. Ar jungtinio Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto ūkio komitetų posėdžio
pritarimas dėl minimos paslaugos teikimo Senosios gimnazijos stadione nepažeidė teisės aktų bei
neviršijo savo įgaliojimų. Tarybos narys domėjosi, ar Meras pripažįsta jį kaip opoziciją, ar priskiria
jį prie daugumos.
Meras kvietė į tribūną pasisakyti Adomą Rimantą Buivydą (jo pareiškimas pridėtas
prie posėdžio rengimo medžiagos).
Posėdžio pirmininkas siūlė pereiti prie darbotvarkės klausimų svarstymo.
1. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto garbės piliečio vardo suteikimo Vladui
Žulkui. Pranešėjas – Vygantas Rekašius.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad visi komitetai pritarė sprendimo projektui.
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Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Julius Tomas Žulkus nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
2. SVARSTYTA. Dėl Palangos kultūros centro kultūros ir meno darbuotojų
atestavimo komisijos sudarymo. Pranešėjas – Vygantas Rekašius.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, kad Švietimo, kultūros ir sporto bei Ekonomikos ir finansų
komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
3. SVARSTYTA. Dėl Palangos kultūros centro tarybos sudarymo. Pranešėjas –
Vygantas Rekašius.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Švietimo, kultūros ir sporto komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
4. SVARSTYTA. Dėl bendradarbiavimo sutarties. Pranešėjas – Vygantas Rekašius.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Švietimo, kultūros ir sporto bei Ekonomikos ir finansų
komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
5. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2014 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T2-56
pakeitimo. Pranešėjas – Vygantas Rekašius.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Švietimo, kultūros ir sporto bei Ekonomikos ir finansų
komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Danas Paluckas užsiregistravo, bet nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
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6. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2014 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T2-256
pakeitimo. Pranešėjas – Vygantas Rekašius.
Klausimai.
Eugenijus Simutis domėjosi, ar tik Tarybos sprendimu buvo atleidžiama nuo
Universalios sporto salės nuomos mokesčio.
Vygantas Rekašius atsakė, kad Taryba spręsdavo, ar atleisti juridinį ar fizinį asmenį
nuo nuomos mokesčio, tačiau dažnai iškildavo keblumų. Kultūros centras prisiimdavo
organizatorių atsakomybę, kad nebūtų pažeisti teisės aktai. Sprendimo projektu siūlomas
pakeitimas, kuriuo būtų lengviau sprendžiami klausimai, susiję su nuomos lengvatos taikymu.
Saulius Simė kalbėjo, jog visų pirma turėjo būti sudaryta komisija iš Tarybos narių,
kuri spręstų, ką atleisti nuo nuomos mokesčio, o tik tada teikti Tarybai svarstyti sprendimo
projektą.
Meras pažymėjo, jog Komisija bus sudaryta Direktoriaus įsakymu, jei Taryba pritars
sprendimo projektui.
Pasiūlymai ir pasisakymai.
Meras informavo, kad Švietimo, kultūros ir sporto bei Ekonomikos ir finansų
komitetai pritarė sprendimo projektui su pasiūlymu (pridedamas prie sprendimo projekto rengimo
medžiagos).
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Ekonomikos ir finansų
komiteto pasiūlymo.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 19, prieš – nėra, susilaikė – 1.
Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pakeitimais.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Vaidotas Bacevičius ir Eimutis Židanavičius nesiregistravo ir nebalsavo šiuo
klausimu.
BALSAVO: už – 19, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Saulius Simė).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu Palangos kultūros centro
teikiamų mokamų paslaugų sąrašo išnašoje po žodžio „organizuojamiems“ įrašyti žodį
„nekomerciniams“.
7. SVARSTYTA. Dėl bendradarbiavimo sutarties. Pranešėjas – Vygantas Rekašius.
Klausimai.
Elena Kuznecova domėjosi, ar buvo kviesta antroji sutarties šalis dalyvauti Tarybos
posėdyje.
Vygantas Rekašius atsakė, kad ne. Kultūros skyriaus vedėjas pažymėjo, jog visi
klausimai su organizatoriais buvo išdiskutuoti iki Tarybos posėdžio. Visi organizatorių
pageidavimai yra išdėstyti bendradarbiavimo sutarties projekte.
Eugenijus Simutis klausė, kiek renginių organizatorių prašo Savivaldybės atleisti nuo
komunalinių atliekų ir kt. mokesčių, už kuriuos turi sumokėti Palangos miesto gyventojai. Ar
Savivaldybė turi atleisti nuo mokesčių pelno siekiančią įmonę.
Vygantas Rekašius atsakė, kad dažniausiai toks mokestis nėra taikomas Savivaldybės
bei Kultūros centro organizuojamiems renginiams. Taryba sprendžia, kokias lengvatas suteikti
organizatoriams.
Eimutis Židanavičius klausė, ar yra žinoma miestiečių nuomonė dėl žiedinių
lenktynių datos.
Vygantas Rekašius aiškino, jog organizatorius VšĮ „Promo Events“ parinko
tinkamiausią datą žiedinėms lenktynėms įvykti. Organizatoriai ne sykį išsakė savo argumentus dėl
datos. Yra atsižvelgiama į Lietuvos regiono, Europoje vykstančias tokio pobūdžio lenktynes.
Komandos turi spėti po vienų varžybų pasiruošti kitoms ir t. t.
Eimutis Židanavičius klausė, kokius įsipareigojimus prisiėmė lenktynių organizatoriai
bei Savivaldybė.
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Vygantas Rekašius pažymėjo, jog renginio suorganizavimas yra pats didžiausias
darbas. Savivaldybė tik šiek tiek palengvina organizavimo naštą.
Pasiūlymai ir pasisakymai.
Eimutis Židanavičius kalbėjo, jog organizatoriai įsipareigojo tik suorganizuoti ir
įvykdyti tarptautines ilgų distancijų 1000 km automobilių žiedines lenktynes, likusius 7 sutarties
įsipareigojimo punktus prisiima Savivaldybė. Jis apgailestavo, kad „uždaruose kabinetuose“ vyksta
diskusijos dėl žiedinių lenktynių datos ir kitų detalių, tačiau nei jis, nei sėdintys šalia kolegos
diskusijose nedalyvavo. Nepateikti jokie argumentai, kodėl Savivaldybė turi pasirašyti tokią
sutartį. Jis pritarė, kad tokios žiedinės lenktynės Palangai reikalingos, tačiau kyla klausimas, kodėl
yra tokia brangi Mero įteikimo taurės kaina, kad būtų patenkinti visi organizatoriaus poreikiai.
Tarybos narys diskutavo, kad sutartyje turėtų būti numatyti didesni lenktynių organizatorių
įsipareigojimai. Jis siūlė žiedines lenktynes planuoti per sezono atidarymo ar kt. miesto šventes.
Palangos miesto gyventojai neturi tapti įkaitais. Jis siūlė pritarti Turizmo, sveikatos ir socialinės
apsaugos komiteto pasiūlymui, kad būtų sudaryta derybinė grupė ir kitais metais būtų
suorganizuotos žiedinės lenktynės tinkamu organizatoriams, miesto gyventojams bei svečiams
laiku.
Julius Tomas Žulkus replikavo, jog jei bus sudaryta tokia derybinė grupė, kitais
metais žiedinės lenktynės gali vykti ir Druskininkuose.
Elena Kuznecova replikavo, kodėl Julius Tomas Žulkus mano, kad derybinė grupė
dirbs blogai, kad žiedinės lenktynės bus perkeltos į kitą miestą. Ji pažymėjo, jog lenktynės yra
svarbios Palangai, yra diskutuojama tik dėl datos.
Eugenijus Simutis aiškino, jog Savivaldybė nedaug prisidėdavo prie anksčiau
organizuotų renginių. Žiedinių lenktynių niekas neiškels į Druskininkus, nes organizatoriai žino,
kur suvažiuoja didžioji žmonių masė. Tarybos narys prieštaravo Sutarties 5.2 punktui, kuriame
pažymima, kad Savivaldybė įsipareigoja kasmet skirti iki 3000 eurų lenktynių televizijos
filmavimo ir anonsavimo išlaidoms iš dalies apmokėti.
Vaidas Šimaitis kalbėjo, jog Statybos ir miesto ūkio komitetas siūlė išbraukti Sutarties
projekto 5.2 ir 5.3 punktus. Komiteto pirmininkas siūlė pritarti Komiteto pasiūlymui iš dalies, t. y.
išbraukti Sutarties projekto 5.3 punktą.
Dainius Želvys paaiškino, jog Statybos ir miesto ūkio komitetas nepritarė Sutarties
projekto 5.3 punktui, kuriuo Savivaldybė įsipareigotų apmokėti už teritorijos sutvarkymo paslaugą
po renginio. Statybos ir miesto ūkio komitetas siūlė išbraukti ir 5.2 punktą, tačiau Komiteto nariai
nežinojo, kad Kultūros centras skirdavo lėšų lenktynių televizijos filmavimo ir anonsavimo
išlaidoms iš dalies padengti. Todėl siūloma, kad Savivaldybė sumokėtų šią dalį, o ne Kultūros
centras iš renginių organizavimui skirtų pinigų fondo.
Meras perdavė pirmininkavimą Mero pavaduotojui Rimantui Antanui Mikalkėnui.
Šarūnas Vaitkus kalbėjo, jog renginio metu vyksta tiesioginė kurorto transliacija per nacionalines
televizijas. Į tokį renginį atvyksta ministras pirmininkas, susisiekimo ir kt. ministrai. Yra skirta
papildomų lėšų aplinkkelio infrastruktūrai gerinti, kad būtų pastatytos papildomos aikštelės.
Renginys yra tapęs tradiciniu. Data negali būti koreguojama, kadangi sportininkai turi metinį
varžybų grafiką. Varžybos vyksta ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Šis renginys
Savivaldybei kainuotų tik 3 tūkst. eurų. Meras pagarsino, jog 1 sekundės eterio transliavimo kaina
yra labai didelė. Renginys transliuojamas apie 6 val. per Lietuvos nacionalinę, Lietuvos ryto bei
LNK televizijas. Palangos vardas garsinamas visame pasaulyje. Jis siūlė pritarti sprendimo
projektui su pasiūlymu išbraukti Sutarties 5.3 punktą.
Eimutis Židanavičius replikavo, jog jis pažymėjo, kad nereikia kvestionuoti lenktynių
svarbos, o tai reiškia, kad žiedinių lenktynių organizavimui pritariama.
Meras pagarsino, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė sprendimo projektui
su pasiūlymu išbraukti Bendradarbiavimo sutarties projekto 5.2 ir 5.3 punktus, buvusius 5.4, 5.5,
5.6, 5.7 punktus atitinkamai laikyti 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 punktais.
Meras teikė balsavimui Statybos ir miesto ūkio komiteto pasiūlymą.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 1, prieš – 17, susilaikė – nėra.
Pasiūlymui nepritarta.
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Meras prašė užsiregistruoti ir balsuoti už Vaido Šimaičio pasiūlymą.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 19 (vienbalsiai).
Vaido Šimaičio pasiūlymui pritarta.
Meras teikė balsavimui Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pasiūlymą.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 3, prieš – 14, susilaikė – 2.
Pasiūlymui nepritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pakeitimais.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Saulius Simė nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA.
Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu išbraukti
Bendradarbiavimo sutarties projekto 5.3 punktą, buvusius 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 punktus atitinkamai
laikyti 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 punktais.
8. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2014 metų biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinio tvirtinimo. Pranešėja – Regina Garadauskienė.
Klausimai.
Eimutis Židanavičius klausė, ar Palangai negresia Vilniaus ar Nidos likimas.
Regina Garadauskienė atsakė, kad ne. Š. m. Savivaldybės biudžetas yra vykdomas
puikiai.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Saulius Simė nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
9. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2015 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T2-57 1 punkto
pakeitimo. Pranešėja – Nijolė Vargonienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Švietimo, kultūros ir sporto bei Ekonomikos ir finansų
komitetai pritarė sprendimo projektui su pasiūlymu.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Arvydas Dočkus, Ilona Pociuvienė nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
10. SVARSTYTA. Dėl vienkartinės paramos skyrimo. Pranešėja – Genutė
Kavarzienė.
Klausimai.
Eimutis Židanavičius domėjosi, kodėl Vienkartinės paramos teikimo komisija
nenurodo motyvų dėl siūlomo paramos dydžio.
Genutė Kavarzienė atsakė, kad protokole pažymimi tik atskiri pasiūlymai. Jei
Komisija apsisprendžia vienbalsiai, protokole užfiksuojamas bendras sprendimas.
Pasiūlymai ir pasisakymai.
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Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui
su pasiūlymu, Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Ekonomikos ir finansų
komiteto pasiūlymo.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 20 (vienbalsiai).
Ekonomikos ir finansų komiteto posėdžio pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu su pasiūlymu sprendimo
projekto 1.1 punkte vietoj skaičiaus „3000“ įrašyti skaičių „3200“.
11. SVARSTYTA. Dėl Administracinės komisijos prie Palangos miesto savivaldybės
tarybos. Pranešėjas – Šarūnas Vaitkus.
Meras perdavė pirmininkavimą Mero pavaduotojui Rimantui Antanui Mikalkėnui.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras perėmė pirmininkavimą.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Irena Galdikienė, Eugenijus Simutis, Mindaugas Skritulskas, Eimutis Židanavičius
nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
12. SVARSTYTA. Dėl Investicijų priežiūros komisijos. Pranešėjas – Šarūnas
Vaitkus.
Meras perdavė pirmininkavimą Mero pavaduotojui Rimantui Antanui Mikalkėnui.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras perėmė pirmininkavimą.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto ūkio komitetai
pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Eimutis Židanavičius nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
13. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės peticijų komisijos. Pranešėjas
– Šarūnas Vaitkus.
Meras perdavė pirmininkavimą Mero pavaduotojui Rimantui Antanui Mikalkėnui.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras perėmė pirmininkavimą.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Eugenijus Simutis nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
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BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
14. SVARSTYTA. Dėl pritarimo taikos sutarties projektui. Pranešėjas – Vytautas
Korsakas.
Klausimai.
Eimutis Židanavičius kalbėjo, jei Taryba nepritartų sprendimo projektui, teismas
įpareigotų BUAB „Rovanta“ nugriauti pastatą, esantį A. Mickevičiaus g. 8, Palangoje.
Vytautas Korsakas pažymėjo, jog Savivaldybė laimėjo šią bylą.
Meras pažymėjo, jog Savivaldybės išduotas statybos leidimas yra teisėtas. Statybos
metu buvo padarytas nukrypimas nuo patvirtinto techninio projekto.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad visi komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Eugenijus Simutis ir Mindaugas Skritulskas nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 17, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Dainius Želvys).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
15. SVARSTYTA. Dėl Sveikatos priežiūros Palangos miesto savivaldybės
mokyklose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Milda Gedvilienė.
Klausimai.
Saulius Simė klausė, kokioje įstaigoje dirba sveikatos specialistai.
Milda Gedvilienė atsakė, kad Palangos asmens sveikatos priežiūros centre.
Saulius Simė pažymėjo, jog yra dvi sveikatos priežiūros įstaigos Palangoje. Jis klausė,
ar nebūtų tikslinga skelbti konkursą, kad galėtų dirbti sveikatos specialistai iš abiejų įstaigų.
Milda Gedvilienė atsakė, kad yra likę pusė metų sveikatos priežiūros paslaugai teikti,
todėl keisti ją dabar būtų nelogiška, nes nebūtų užtikrinta kokybiška teikiama paslauga. Dalis
finansavimo yra skiriama iš valstybės dotacijos, dalis – iš Savivaldybės biudžeto. Savivaldybės
gydytoja informavo, kad yra pasikeitęs Švietimo įstatymas, kuris reglamentuoja, kad sveikatos
priežiūra mokyklose turi būti teikiama pagal Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymą, t. y.
Savivaldybėje turi būti įsteigiami visuomenės sveikatos biurai arba sudaryta bendradarbiavimo
sutartis su kitos savivaldybės visuomenės sveikatos biuru. Milda Gedvilienė siūlė pritarti
sprendimo projektui, o kitais metais patvirtinti kitus sveikatos priežiūros mokyklose vykdytojus
pagal galiojančius teisės aktus.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui,
o Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas siūlė atidėti sprendimo projektą.
Meras teikė balsavimui Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pasiūlymą.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių.
Balsavo: už – 6, prieš – 12, susilaikė – 1.
Pasiūlymui nepritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Mindaugas Skritulskas užsiregistravo, bet nebalsavo šiuo klausimu.
Irena Galdikienė, Sondra Kulikauskienė, Danas Paluckas nesiregistravo ir nebalsavo
šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 14 (Vaidotas Bacevičius, Arvydas Dočkus, Donatas Elijošius, Elena
Kuznecova, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Ilona Pociuvienė, Antanas Sebeckas, Vaidas Šimaitis,
Bronius Vaitkus, Šarūnas Vaitkus, Gediminas Valinevičius, Dainius Želvys, Eimutis Židanavičius,
Julius Tomas Žulkus), prieš – 2 (Saulius Simė, Eugenijus Simutis), susilaikė – nėra.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
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16. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-98 1 punkto
pakeitimo. Pranešėja – Milda Gedvilienė.
Klausimai.
Saulius Simė domėjosi, kodėl Sondra Kulikauskienė nebedeleguojama į VšĮ Palangos
vaikų reabilitacijos sanatorijos „Palangos gintaras“ stebėtojų tarybą.
Milda Gedvilienė atsakė, jog iš VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos „Palangos
gintaras“ administracijos buvo gautas raštas, kad Sondra Kulikauskienė nedalyvavo stebėtojų
tarybos posėdžiuose 1 metus 6 mėn.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Turizmo, sveikatos ir socialinės
apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Sondra Kulikauskienė nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
Vaidotas Bacevičius užsiregistravo, bet nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 17, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Julius Tomas Žulkus).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
17. SVARSTYTA. Dėl atstovavimo Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų
taryboje. Pranešėja – Milda Gedvilienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Turizmo, sveikatos ir socialinės
apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
18. SVARSTYTA. Dėl ambulatorinės antrinės asmens sveikatos priežiūros teikimo.
Pranešėja – Milda Gedvilienė.
Klausimai nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Meras pagarsino Administracijos direktorės pasiūlymą (pridedamas prie posėdžio
rengimo medžiagos).
Šarūnas Vaitkus prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Akvilės
Kilijonienės pasiūlymo.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 19 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pakeitimais.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Sondra Kulikauskienė ir Danas Paluckas nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Meras pažymėjo, jog buvo daug diskutuota dėl ambulatorinės antrinės asmens
sveikatos priežiūros paslaugos teikimo. Buvo surinkta virš 2 tūkst. gyventojų parašų. Jis viešai
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padėkojo Seimo nariui Pranui Žeimiui, Ministro Pirmininko patarėjui sveikatai Antanui Vinkui.
Sveikatos apsaugos ministrės iniciatyva buvo pakoreguotas 2002 m. ministro įsakymas, kuriuo
buvo išskirti 4 kurortai, įskaitant ir Palangą, teikti išskirtine tvarka fizioterapines paslaugas
pirminės asmens sveikatos priežiūros centruose.
19. SVARSTYTA. Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą
Savivaldybės teritorijoje išdavimą lengvatos nesuteikimo Sporto ir sveikatingumo klubui ,,Saulė,
oras ir vanduo“. Pranešėja – Žaneta Žulkuvienė.
Klausimai.
Saulius Simė klausė, kiek į Savivaldybės biudžetą buvo surinkta pinigų už leidimo
įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą Palangos miesto savivaldybės tarybos
nustatytoje viešojoje vietoje Palangos paplūdimyje pagal schemą Nr. 8.
Žaneta Žulkuvienė atsakė, kad apie 30 tūkst. Lt.
Eugenijus Simutis kalbėjo, jog keista, kai vienos įmonės yra atleidžiamos nuo
mokesčių, o įmonei, kuri užsiima įvairiais sporto renginiais paplūdimyje (apie 30 renginių),
siūloma nesuteikti vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Savivaldybės teritorijoje
išdavimą lengvatos.
Žaneta Žulkuvienė pažymėjo, jog sprendimo projektas buvo parengtas Ekonomikos
ir finansų komiteto siūlymu.
Eugenijus Simutis pažymėjo, jog sprendimo projektas susijęs su sportu, tačiau jis
buvos svarstomas Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto ūkio komitetų posėdžiuose.
Žaneta Žulkuvienė atsakė, kad šis klausimas adresuojamas ne jai.
Eimutis Židanavičius priminė, kad klubas už leidimą prekiauti minimoje vietoje
sumokėjo 15 tūkst. Eur, už infrastruktūrą – 15 tūkst. Eur į Savivaldybės biudžetą. Taryba nieko
nedaro, kad šis verslas vystytųsi toliau.
Pasiūlymai ir pasisakymai.
Saulius Simė siūlė atsižvelgti į praeitų metų sprendimą ir suteikti 50 proc. lengvatą už
leidimo įrengti išorinę reklamą Savivaldybės teritorijoje išdavimą.
Dainius Želvys atkreipė dėmesį, jog įmonės dalyvavo konkursuose ne dėl leidimų
įrengti išorines reklamas, o dėl leidimų prekiauti palapinėse. Tai ne vienintelė įmonė, kuri užsiima
prekyba paplūdimyje ir ji nėra išskirtinė. Tarybos narys dėstė, jei reklamos bus mažiau, o bus
mokama už leidimo išdavimą pilna suma, tai bus surinkta tokia pati suma į Savivaldybės biudžetą.
Eimutis Židanavičius pabrėžė, jog įmonė yra išskirtinė, kadangi ji teikia sporto
paslaugas. Sporto renginiai vyksta kiekvieną dieną. Jis siūlė pritarti Sauliaus Simės pasiūlymui.
Saulius Simė pritarė Dainiui Želviui, kad įmonė užsiima ir komercine veikla, todėl
turi sumokėti infrastruktūros bei savivaldybės nustatyto dydžio rinkliavos mokesčius, kita įmonės
veikla – nekomercinė. Miesto bendruomenė bei miesto svečiai gali žaisti sportinėse aikštelėse,
todėl būtų tikslinga suteikti 50 proc. lengvatą už leidimo įrengti išorinę reklamą Savivaldybės
teritorijoje išdavimą.
Eugenijus Simutis siūlė sprendimo projekto sprendžiamojoje dalyje vietoj skaičiaus
„90“ įrašyti skaičių „50“.
Eimutis Židanavičius replikavo, kad visi pamiršo, kad kažkada leidimas prekybai
minimoje vietoje (tinklinio aikštelėje) kainavo tik 14 tūkst. Lt.
Mindaugas Skritulskas juokavo, kad Lobizmo įstatymas aiškiai reglamentuoja, kaip
užsiregistruoti norint tapti lobistu.
Meras kreipėsi į juristus klausdamas, ar galima teikti pasiūlymą sprendimo projekto
sprendžiamojoje dalyje vietoj skaičiaus „90“ įrašyti skaičių „50“.
Administracijos direktorė, atsižvelgusi į Mero patarėjos pastabas, pagarsino, jog tokiu
atveju turi būti rengiamas naujas sprendimo projektas, kadangi reikia koreguoti ne tik
sprendžiamąją dalį, bet ir projekto pavadinimą.
Dainius Želvys aiškino, jog Tarybos posėdžiui yra pateiktas toks sprendimo projektas
ir Taryba turi apsispręsti dėl jo.
Saulius Simė siūlė pakeisti ir sprendimo projekto pavadinimą, vietoj žodžio
„nesuteikti“ įrašyti žodį „suteikti“.
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Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto ūkio komitetai
pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Danas Paluckas užsiregistravo, bet nedalyvavo balsavime.
BALSAVO: už – 15 (Vaidotas Bacevičius, Arvydas Dočkus, Donatas Elijošius, Irena
Galdikienė, Sondra Kulikauskienė, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Ilona Pociuvienė, Antanas
Sebeckas, Mindaugas Skritulskas, Vaidas Šimaitis, Bronius Vaitkus, Šarūnas Vaitkus, Gediminas
Valinevičius, Dainius Želvys, Julius Tomas Žulkus), prieš – 3 (Eugenijus Simutis, Saulius Simė,
Eimutis Židanavičius), susilaikė – 1 (Elena Kuznecova).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
20. SVARSTYTA. Dėl Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos
atleidimo nuo vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Palangos miesto savivaldybės
teritorijoje išdavimą. Pranešėja – Žaneta Žulkuvienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras 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).
Vaidotas Bacevičius, Elena Kuznecova, Saulius Simė nesiregistravo ir nebalsavo šiuo
klausimu.
BALSAVO: už – 14 (Arvydas Dočkus, Donatas Elijošius, Irena Galdikienė, Rimantas
Antanas Mikalkėnas, Danas Paluckas, Ilona Pociuvienė, Antanas Sebeckas, Mindaugas Skritulskas,
Bronius Vaitkus, Šarūnas Vaitkus, Gediminas Valinevičius, Dainius Želvys, Eimutis Židanavičius,
Julius Tomas Žulkus), prieš – nėra, susilaikė – 3 (Sondra Kulikauskienė, Eugenijus Simutis,
Vaidas Šimaitis).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
21. SVARSTYTA. Dėl UAB ,,Palangos klevas“ teikiamų atlygintinų paslaugų tarifų
nustatymo. Pranešėja – Žaneta Žulkuvienė.
Klausimai.
Eimutis Židanavičius prašė palyginti siūlomus nustatyti tarifus su 2009 m.
patvirtintais tarifais.
Pranešėja atsakė, kad ji to padaryti negali, nes į posėdį neatsinešė 2009 m. priimto
Tarybos sprendimo.
Eimutis Židanavičius klausė, ar visi teikiamų paslaugų tarifai įrašyti šiame sprendimo
projekte.
Žaneta Žulkuvienė atsakė, kad Tarybos sprendimo projektas parengtas pagal UAB
,,Palangos klevas“ pateiktą prašymą, kuris buvo apsvarstytas Stebėtojų taryboje.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė sprendimo projektui.
Šarūnas Vaitkus pagarsino, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo
projektui su pasiūlymu sprendimo projekto 1 punkte po žodžio „tarifus“ įrašyti žodį
„pridedamus“.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Ekonomikos ir finansų
komiteto pasiūlymo.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 17 (vienbalsiai).
Nesiregistravo ir nebalsavo Tarybos nariai Saulius Simė, Eugenijus Simutis ir Eimutis
Židanavičius.
Pasiūlymui pritarta.
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Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
Nesiregistravo ir nebalsavo Tarybos nariai Saulius Simė, Eugenijus Simutis ir Eimutis
Židanavičius.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu sprendimo projekto 1
punkte po žodžio „tarifus“ įrašyti žodį „pridedamus“.
22. SVARSTYTA. Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi Palangos kurorto viešąja
infrastruktūra nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas – Julius Tomas Žulkus.
Klausimai.
Saulius Simė pasitikslino, ar bus imamas įvažiavimo mokestis važiuojant į Monciškes,
Kunigiškes, Nemirsetą, Šventąją.
Julius Tomas Žulkus atsakė, kad sprendimo projekte yra aiškiai pasakyta, kad „vietinė
rinkliava už naudojimąsi Palangos kurorto viešąja infrastruktūra – tai Palangos miesto savivaldybės
tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka už įvažiavimą į Palangos kurorto teritoriją,
naudojimąsi viešąja kurorto infrastruktūra ir galiojanti Palangos kurorto teritorijoje“. Jei Taryba
pritars sprendimo projektui, bus perkama techninių sąlygų paslauga, kuriose viskas bus tiksliai
aprašoma.
Eimutis Židanavičius klausė, kokia pinigų suma bus pervedama į Savivaldybės
biudžetą nuo surinkto įvažiavimo mokesčio.
Julius Tomas Žulkus atsakė, kad visos detalės paaiškės po paslaugos pirkimo.
Eugenijus Simutis klausė, kodėl naikinamas pagalvės mokestis neišsiaiškinus
ekonominės naudos. Ar nebus taip, kad Savivaldybei pakeitus vieną mokestį kitu, Savivaldybės
biudžetas surinks tokio pat dydžio pajamas.
Julius Tomas Žulkus atsakė, kad kol kas neaiškios techninės sąlygos, todėl nėra
tiksliai žinoma, kiek reikės lėšų projektui įgyvendinti.
Elena Kuznecova pažymėjo, jog visos pajamos turi patekti į Savivaldybės biudžetą, iš
kurio tam tikra suma turėtų būti skiriama administravimo paslaugai.
Saulius Simė prašė pagrįsti, kodėl siūlomas 5 Eur įvažiavimo mokestis.
Julius Tomas Žulkus kalbėjo, jog 2000 m. buvo taikomas 20 Lt įvažiavimo mokestis į
Palangos teritoriją. Palyginus ekonominę situaciją, 2000 m. 20 Lt buvo stipresnis nei dabar 5 Eur.
Darbo grupės nariai teikė įvairius pasiūlymus, tačiau balsų dauguma buvo pasiūlytas 5 Eur
įvažiavimo mokestis.
Eimutis Židanavičius teigė, jos sprendimo projektas yra aktualus kiekvienam miesto
gyventojui. Jis klausė, kodėl nevyko viešas visuomenės svarstymas minimu klausimu.
Julius Tomas Žulkus pažymėjo, jog darbo grupės tą klausimą gvildena jau 5 metai.
Vyko daug diskusijų, pasitarimų ir t. t. Žiniasklaida ne kartą viešino, kad svarstoma įvažiavimo
apmokestinimo į Palangą galimybė.
Vaidotas Bacevičius patikslino, jog su Valstybinės kelių transporto inspekcijos
pagalba buvo atliktos analizės, skaičiuojamai transporto srautai.
Julius Tomas Žulkus pabrėžė, jog tyrimai buvo atliekamai 4-5 m. Kelių direkcijos
informacija buvo skelbiama.
Pasiūlymai ir pasisakymai.
Saulius Simė aiškino, jog yra netikslinga apmokestinti visą Palangos teritoriją.
Sprendimo projekte turėjo būti išskirtos apmokestintos teritorijos. Pagalvės mokestis yra
renkamas, tačiau norint surinkti daugiau lėšų į Savivaldybės biudžetą, jį reiktų padidinti.
Teikiamas sprendimo projektas yra nelogiškas, nes ir taip mažėja turistų. Tarybos narys siūlė
nepritarti jam.
Eugenijus Simutis klausė, kaip bus mažinamas automobilių srautas ir efektyviau
renkama vietinė rinkliava, jei kirtus Palangos miesto administracines ribas, bus pastatytos
kameros, kurios fiksuos įvažiuojančiuosius. Tarybos narys klausė, kodėl nėra išskirtos transporto
priemonės. Pagal Kelių eismo taisykles, transporto priemonėmis laikomi ir dviračiai, motoroleriai
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ir kt. Tai reiškia, kad jos visos bus apmokestinamos įvažiavus į Palangos teritoriją. Pritarus tokiam
sprendimo projektui, žmonės nebevažiuos į Palangą.
Mindaugas Skritulskas atkreipė dėmesį, kad Nuostatuose yra punktas, kuris sako, kad
„transporto priemonė – priemonė žmonėms ir (arba) kroviniams, taip pat ant jos sumontuotai
stacionariai įrangai vežti. Ši sąvoka taip pat apima traktorius, savaeiges mašinas ir eismui ne keliais
skirtas transporto priemones“.
Eimutis Židanavičius pabrėžė, jog sprendimo projektas parengtas nekokybiškai, jis
netenkina palangiškių lūkesčių, kai kuriais atvejais ekonomiškai nenaudingas. Nėra pagalvota, kaip
į Palangą atvažiuos giminės ir artimieji, taip pat tėvai, globėjai lankyti VšĮ Palangos vaikų
reabilitacijos sanatorijoje „Palangos Gintaras“ ligonius vaikus. Gal reiktų aptverti visą Palangos
teritoriją ir užrašyti „privati valda“, o jūroje įrengti aptvarus ir už tai imti pinigus. Sprendimo
projekte taip pat nėra pažymėta, kaip žmonės pateks į oro uostą. Negi kiekvienas, kuris naudojasi
oro uosto paslaugomis, turės mokėti 5 Eur įvažiavimo mokestį. Kadangi sprendimo projektas
nebuvo aptartas su visuomene, Tarybos narys siūlė atidėti klausimą, jį išnagrinėti ir priimti
atitinkamus sprendimus.
Dainius Želvys pažymėjo, jog tai pirmas politinis sprendimas šioje kadencijoje.
Sunku įvardyti tikslius ekonominius paskaičiavimus, tačiau Savivaldybės biudžetas tikrai pajus
įvažiavimo į Palangą mokesčio naudą. Kituose kurortiniuose miestuose rengiama didinti pagalvės
mokestį. Įvedus įvažiavimo mokestį, poilsiautojas galės įvažiuoti į Palangos teritoriją ir sumokėti
vienkartinį įvažiavimo mokestį ir atostogauti (jei neišvažiuos iš Palangos teritorijos) kad ir visą
mėnesį, kai pagalvės mokestis būtų imamas už kiekvieną dieną. Sprendimo projekto esmė yra ta,
kad kitais metais bus organizuojamas mokamas įvažiavimas į Palangos teritoriją. Pagal parengtas
technines sąlygas bus organizuojamas ir vykdomas konkursas. Jis siūlė pritarti sprendimo
projektui.
Šarūnas Vaitkus pagarsino, jog sprendimo projektas buvo rengiamas 5 metus ir
visuomenė apie tai buvo informuota. Verslininkai bei miesto gyventojai prašė naikinti pagalvės
mokestį ir siūlė įvesti įvažiavimo mokestį. Žmonės, deklaravę savo gyvenamąją vietą
Savivaldybėje, dirbantys Palangos miesto įmonėse nemokės įvažiavimo mokesčio. Žmonės, kurie
„turi antrą nekilnojamąjį turtą Palangoje“, vengdami mokėti įvažiavimo mokestį, taip pat
deklaruos savo gyvenamąją vietą Palangos miesto savivaldybėje. Taip bus surenkamas gyventojų
pajamų mokestis. Sprendimą visada bus galima koreguoti kilus problemoms. Kiekvienas žmogus į
Palangą gali važiuoti ištisus 9 mėnesius nemokamai, nes šiuo laikotarpiu netaikomas nei pagalvės,
nei įvažiavimo, nei automobilių stovėjimo mokestis. Nuo kitų metų kurortų asociacija kurortuose
nusprendė įvesti 1 Eur pagalvės mokestį. Tad jei į kurortą atvažiuoja trijų asmenų šeima, ji turės
sumokėti už kiekvieną dieną po 3 Eur, už 10 dienų – 30 Eur. Sprendimo projektu siūlomas tik
vienkartinis 5 Eur įvažiavimo mokestis. Kam yra daromas ažiotažas. Šiuo sprendimo projektu
turistas rinksis sumokėti vienkartinį 5 Eur įvažiavimo mokestį, o ne kiekvieną dieną mokėti 1 Eur
pagalvės mokestį. Meras siūlė pritarti sprendimo projektui.
Meras pagarsino Ekonomikos ir finansų, Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos
komitetų pasiūlymus (pridedami prie sprendimo projekto rengimo medžiagos). Švietimo, kultūros
ir sporto bei Statybos ir miesto ūkio komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas pagarsino Administracijos direktorės pasiūlymą (pridedamas
prie sprendimo projekto rengimo medžiagos).
Meras teikė balsavimui Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymą.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 16, prieš – 2, susilaikė – 2.
Pasiūlymui pritarta.
Meras teikė balsavimui Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pasiūlymą.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 1, prieš – 14, susilaikė – 2.
Pasiūlymui nepritarta.
Meras teikė balsavimui Akvilės Kilijonienės pasiūlymą.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 16, prieš – 1, susilaikė – 2.
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Pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė į tribūną pasisakyti Domininką Jurevičių, kuris perskaitė
Šventosios seniūnijos bendruomenės 2015 m. liepos 2 d. prašymą (pridedamas prie posėdžio
rengimo medžiagos).
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pakeitimais.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (Vaidotas Bacevičius, Arvydas Dočkus, Donatas Elijošius, Irena
Galdikienė, Elena Kuznecova, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Danas Paluckas, Ilona Pociuvienė,
Antanas Sebeckas, Mindaugas Skritulskas, Vaidas Šimaitis, Bronius Vaitkus, Šarūnas Vaitkus,
Gediminas Valinevičius, Dainius Želvys, Julius Tomas Žulkus), prieš – 2 (Eugenijus Simutis,
Eimutis Židanavičius), susilaikė – 2 (Sondra Kulikauskienė, Saulius Simė).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymais:
1. Išbraukti iš sprendimo projekto preambulės skaičių ir žodį „4 dalimi“.
2. Papildyti sprendimo projektą sakiniu: „Šis sprendimas, išskyrus 3 punktą, įsigalioja
nuo 2016 m. sausio 1 d.“
3. Papildyti Nuostatus VI skyriumi ir jį išdėstyti taip:
„VI. RINKLIAVOS GRĄŽINIMO TVARKA
21. Rinkliava grąžinama, jeigu vietinės rinkliavos mokėtojas sumokėjo daugiau, negu
nurodyta 12 punkte“.
4. Buvusį Nuostatų VI skyrių laikyti VII skyriumi, 21 punktą laikyti 22 punktu, VII
skyrių laikyti VIII, o 22 punktą laikyti 23.
5. Nuostatų 12 punkte vietoj žodžių ir skaičių „nuo gegužės 15 d. iki rugsėjo 15 d.
imtinai“ įrašyti žodžius ir skaičius „nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. imtinai“ bei 17.3 punkte
vietoj žodžių ir skaičių „nuo gegužės 15 d. iki rugsėjo 15 d. imtinai“ įrašyti žodžius ir skaičius
„nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. imtinai“.
6. 18.3.2 punkte po žodžių „juridinių asmenų“ įrašyti žodžius ir skaičių ,,(nurodytų
18.3.1 punkte)“ bei jį išdėstyti taip:
,,18.3.2. juridinių asmenų (nurodytų 18.3.1 punkte) darbuotojai, kuriems nuosavybės
ar finansinio lizingo teise priklauso transporto priemonė, bei tos transporto priemonės
naudotojai“;
7. iš 18.4 punkto išbraukti žodžius ,,vykstančios į Palangą likviduoti avarijų ar pagal
specialius iškvietimus“ ir jį išdėstyti taip:
,,18.4. užsienio šalių atstovybės, specialiosios, avarinės ir operatyvinės tarnybos, kurių
transporto priemonės yra su specialiais šviesos ar garso signalais arba specialias ar avarines tarnybas
žyminčiais užrašais, skiriamaisiais ženklais“;
8. 20 punkte po žodžių ,,vietinės rinkliavos“ įrašyti žodį ,,lengvatos“ ir jį išdėstyti
taip:
,,20. Asmenų prašymų dėl vietinės rinkliavos lengvatos suteikimo, dokumentų
pateikimo, registracijos bei informacijos suvedimo tvarkos aprašas tvirtinamas Administracijos
direktoriaus įsakymu“.
23. SVARSTYTA. Dėl pakuočių atliekų surinkimo priemonių (konteinerių)
perdavimo UAB „Palangos komunalinis ūkis“. Pranešėja – Reda Kairienė.
Šarūnas Vaitkus perdavė pirmininkavimą Mero pavaduotojui Rimantui Antanui
Mikalkėnui ir nusišalino nuo klausimo svarstymo ir balsavimo.
Klausimai.
Julius Tomas Žulkus domėjosi, ar yra patvirtinta konteinerių rūšiavimo tvarka.
Reda Kairienė atsakė, kad išrūšiuotos atliekos bus vežamos pagal suderintą su
Administracijos direktoriumi grafiką. Rūšiavimo konteineriai yra skirti individualių namų valdoms
ir siekiama aprūpinti jais visus gyventojus. UAB „Palangos komunalinis ūkis“ išdalijo apie 1000
konteinerių prieš 2 metus. Šiais metais yra nupirkta dar 1000 konteinerių.
Julius Tomas Žulkus klausė, ar UAB „Palangos komunalinis ūkis“ pajėgs išvežti
išrūšiuotas atliekas.
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Reda Kairienė pagarsino, kad už antrinių žaliavų išvežimą bendrovei lėšos skiriamos
ne iš Savivaldybės biudžeto. Bendrovė yra sudariusi sutartis su pakuočių išvežimo įmonėmis. Kuo
daugiau surenkama antrinių žaliavų, tuo daugiau UAB „Palangos komunalinis ūkis“ gauna
papildomų lėšų.
Rimantas Antanas Mikalkėnas pagarsino, jog jis dalyvavo Europos Sąjungos
pranešėjų paskaitose dėl atliekų surinkimo. Jose buvo kalbama, jog atliekų surinkimo lygis
Pabaltijo šalyse yra pats žemiausias. Pasirodo, Europos Sąjungos siūlomos atliekų deginimo
gamyklos nepasiteisino. Rengiamos naujos direktyvos, skatinančios atliekų rūšiavimą. Konteinerių
daugės ir gyventojai bus skatinami rinkti bei rūšiuoti atliekas. Lyginant su kitomis Europos
Sąjungos šalimis, Lietuvoje yra per daug sąvartynų (net 10), anot Europos Sąjungos specialistų,
užtektų ir vieno. Atliekos gali būti vartojamos antrą kartą.
Eugenijus Simutis klausė, ar nebūtų logiška papildyti sprendimo projekto 3 punktą
skaičiais ir žodžiais „iki 2015 m. rugpjūčio 1 d.“, nes Bangų g. aikštelėje nupirkti konteineriai
stovi jau tris metus.
Reda Kairienė pažymėjo, jog atliekų surinkimo konteineriai yra nupirkti iš Gaminio ir
pakuotės programos lėšų. Siekiant atgauti lėšas, Aplinkos ministerijai reikės pateikti
Administracijos direktorės patvirtintus gyventojų sąrašus, įrodančius, kad konteineriai buvo
išdalinti.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas pagarsino, jog Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininko pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl
sprendimo projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Saulius Simė, Bronius Vaitkus ir Šarūnas Vaitkus nesiregistravo ir nebalsavo šiuo
klausimu.
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
24. SVARSTYTA. Dėl sutikimo priimti valstybės turtą ir jo perdavimo Palangos
miesto savivaldybės viešajai bibliotekai. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas pagarsino, jog Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir
sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininko pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl
sprendimo projekto.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo Tarybos nariai: Saulius Simė, Eugenijus Simutis, Bronius
Vaitkus ir Šarūnas Vaitkus.
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
25. SVARSTYTA. Dėl leidimo parduoti Savivaldybės būstus ir pagalbinio ūkio
paskirties pastatus. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas pagarsino, jog Statybos ir miesto ūkio ir Ekonomikos ir finansų
komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininko pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl
sprendimo projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Tarybos nariai: Saulius Simė, Eugenijus
Simutis ir Šarūnas Vaitkus.

17
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
26. SVARSTYTA. Dėl Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio
dydžio apskaičiavimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas informavo, kad Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos bei
Ekonomikos ir finansų komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininko pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl
sprendimo projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Saulius Simė, Eugenijus Simutis ir Šarūnas Vaitkus nesiregistravo ir nebalsavo šiuo
klausimu.
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
27. SVARSTYTA. Dėl ilgalaikio turto perdavimo Palangos priešgaisrinei gelbėjimo
tarnybai. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininko pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl
sprendimo projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Irena Galdikienė ir Šarūnas Vaitkus nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
28. SVARSTYTA. Dėl turto perdavimo Palangos Vlado Jurgučio pagrindinei
mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Meras perėmė pirmininkavimą.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir sporto
komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
29. SVARSTYTA. Dėl turto perdavimo Palangos miesto socialinių paslaugų
tarnybai. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos bei Ekonomikos ir
finansų komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
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30. SVARSTYTA. Dėl turto perdavimo UAB ,,Palangos komunalinis ūkis“ ir
paslaugos kainos nustatymo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Šarūnas Vaitkus perdavė pirmininkavimą Mero pavaduotojui Rimantui Antanui
Mikalkėnui ir nusišalino nuo klausimo svarstymo ir balsavimo.
Klausimai.
Eimutis Židanavičius domėjosi, kada miesto svečiai galės užsisakyti muzikinį kūrinį.
Kostas Jakubauskas atsakė, kad Tarybai pritarus sprendimo projektui, miesto svečiai
jau kitą dieną galės užsisakyti muzikinį kūrinį.
Saulius Simė klausė, kodėl gautos lėšos už paslaugos teikimą bus skiriamos UAB
„Palangos komunalinis ūkis“.
Kostas Jakubauskas atsakė, kad tokia kaina buvo nustatyta atsižvelgus į
Druskininkuose esančio fontano muzikinių kūrinių įkainius. UAB „Palangos komunalinis ūkis“
užims operatoriaus vaidmenį, nes bendrovė ir statė, ir prižiūrės fontaną. Savivaldybei šio objekto
eksploatacija nekainuos.
Rimantas Antanas Mikalkėnas kalbėjo, jog kol kas yra neaišku, kiek bus surinkta lėšų
iš muzikinių kūrinių užsakymų. Tai pirmasis eksperimentas. Šio fontano eksploatacija yra brangi ir
sudėtinga. Siekiama, kad pats UAB „Palangos komunalinis ūkis“ prižiūrėtų, eksploatuotų ir rinktų
rinkliavą.
Pasiūlymai ir pasisakymai.
Eugenijus Simutis pažymėjo, jog iš 7 valdomų UAB „Palangos komunalinis ūkis“
barų 5 yra nuostolingi. Gali būti, kad ir fontano eksploatacija neš nuostolį. Sprendimo projekte
turėjo būti numatyta, kad 1 Eur už muzikinį kūrinį turi būti skiriamas UAB „Palangos
komunalinis ūkis“ padengti sąnaudas, o 2 Eur – Savivaldybės biudžetui infrastruktūrai plėtoti.
Mero pavaduotojas informavo, kad visi komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininko pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl
sprendimo projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Mindaugas Skritulskas, Bronius Vaitkus ir Šarūnas Vaitkus nesiregistravo ir nebalsavo
šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 15 (Vaidotas Bacevičius, Arvydas Dočkus, Donatas Elijošius, Irena
Galdikienė, Sondra Kulikauskienė, Elena Kuznecova, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Danas
Paluckas, Ilona Pociuvienė, Antanas Sebeckas, Vaidas Šimaitis, Gediminas Valinevičius, Dainius
Želvys, Eimutis Židanavičius, Julius Tomas Žulkus), prieš – nėra, susilaikė – 2 (Saulius Simė,
Eugenijus Simutis).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
31. SVARSTYTA. Dėl pritarimo teritorijos, esančios tarp Pylimo g. ir Pašventupio
kelio, Šventosios upės rytinėje gretimybėje, Palangoje, specialiojo plano rengimui. Pranešėjas –
Vidmantas Danta.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė sprendimo projektui
su pasiūlymu (pridedamas prie sprendimo projekto rengimo medžiagos).
Meras prašė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Statybos ir miesto ūkio komiteto
pasiūlymo.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 18 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pakeitimais.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir balsavime nedalyvavo Tarybos nariai Mindaugas Skritulskas ir
Eimutis Židanavičius.
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BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su patikslinta teritorijos, esančios tarp
Pylimo g. ir Pašventupio kelio, Šventosios upės rytinėje gretimybėje, Palangoje, specialiojo plano
rengimo schema.
32. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 32 1 punkto.
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 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Mindaugas Skritulskas nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 15 (Vaidotas Bacevičius, Arvydas Dočkus, Donatas Elijošius, Irena
Galdikienė, Sondra Kulikauskienė, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Ilona Pociuvienė, Antanas
Sebeckas, Saulius Simė, Vaidas Šimaitis, Šarūnas Vaitkus, Bronius Vaitkus, Gediminas
Valinevičius, Dainius Želvys, Julius Tomas Žulkus), prieš – nėra, susilaikė – 4 (Elena Kuznecova,
Danas Paluckas, Eugenijus Simutis, Eimutis Židanavičius).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
33. SVARSTYTA. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir jų geografinių
charakteristikų patvirtinimo. Pranešėjas – Vidmantas Danta.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Mindaugas Skritulskas ir Eimutis
Židanavičius.
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
34. SVARSTYTA. Dėl žemės sklypo J. Simpsono g. 21, Palangoje, detaliojo plano
koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjas – Vidmantas Danta.
Klausimai.
Saulius Simė klausė, kokia yra architekto nuomonė, kai tokiame gražiame parkelyje
rengiamasi statyti didelius pastatus.
Vidmantas Danta pažymėjo, jog detaliojo plano koncepcijos reglamentai buvo ilgai
svarstomi ir nustatyti patys optimaliausi. Žemės sklypo nuosavybės dokumentai leidžia užstatyti
20 proc. šios teritorijos. Šiuo atveju planuojama užstatyti 16 proc.
Eimutis Židanavičius klausė, kaip bus išsaugomi želdynai.
Vidmantas Danta aiškino, jog tiksli medžių taksacija yra aprašoma detaliojo plano
koncepcijos sprendiniuose. Tik menkaverčiai bei pažeisti medžiai bus pjaunami.
Elena Kuznecova domėjosi, ar šio detaliojo plano koncepcijos sprendiniai analogiški
J. Simpsono g. 16 detaliojo plano sprendiniams. Tarybos narė priminė, kad Taryba nepritarė
pastarajam detaliajam planui.
Kadangi Vidmantas Danta tuo metu nedirbo, į šį klausimą atsakė Meras. Jis paaiškino,
jog detaliuoju planu buvo siekiama žemės sklypą J. Simpsono g. 16 skaidyti. Kaip žinia,
paminklosauginėje teritorijoje sklypų skaidymas yra draudžiamas. Lietuvos aukščiausiasis teismas
taip pat pripažino, kad minimoje teritorijoje žemės sklypai nesmulkinami ir siūlė vadovautis
Specialiuoju paminklosauginiu planu ir nedalinti esančio žemės sklypo.
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Elena Kuznecova patikslino, kad šioje teritorijoje žemės sklypų skaidyti negalima, o
pastatyti jame kelis pastatus galima.
Šarūnas Vaitkus teigė, kad galima užstatyti tiek, kiek leidžia Teritorijų planavimo
dokumentai. Jis pagarsino, kad šiame žemės sklype užstatyti galima iki 20 proc. papildomų
statinių.
Saulius Simė kalbėjo, jog keista, kad gražiausioje Palangos vietoje Taryba leidžia
statyti naujus pastatus, naikinant želdynus ir nereikalaujama pasirašyti jokios infrastruktūros
sutarties. Tarybos narys teigė, jog toje vietoje galėtų būti gražus parkas.
Vidmantas Danta pabrėžė, jog infrastruktūros sutarties sąlygos gali būti svarstomos
sprendinių konkretizavimo stadijoje.
Eimutis Židanavičius klausė, ar tai architektūrinis, ar politinis sprendimas.
Vidmantas Danta atsakė, kad pagal žemės sklypo savininkų dokumentus žemės sklypą
galima užstatyti 20 proc.
Eugenijus Simutis klausė, ar reikalinga infrastruktūros sutartis.
Vidmantas Danta atsakė, kad jis vadovaujasi teisės aktais ir atsisako komentuoti apie
infrastruktūros sutarties svarbą.
Pasiūlymai ir pasisakymai.
Eimutis Židanavičius siūlė nepritarti sprendimo projektui, kadangi rengiamasi
sunaikinti vieną iš gražiausių žaliųjų teritorijų. Jei ir toliau tokiu keliu bus einama, tai neužilgo
Palanga nebeturės nė vieno žaliojo ploto.
Vaidas Šimaitis garantavo, kad šio žemės sklypo savininkui taip pat teks prisidėti prie
miesto infrastruktūros gerinimo, kadangi statybos planuojamos miesto centre. Žemės sklypo
savininkai atsižvelgė į visas politikų ir architektų pastabas dėl detaliojo plano. Jis siūlė pritarti
detaliajam planui.
Saulius Simė siūlė nepritarti detaliajam planui ir dar labiau sumažinti užstatymą. Prie
planuojamos teritorijos nėra pastatytos lentelės, kuri informuotų, kad yra rengiamas detalusis
planas. Tarybos narys svarstė, ar nevertėtų esantį pastatą nugriauti ir jį statyti iš naujo. Jis siūlė
atidėti detalųjį planą ir jį išsamiai išnagrinėti, kad nebūtų naikinami želdiniai ir pan.
Dainius Želvys kalbėjo, jog mastelis turi būti taikomas visiems vienodas. Detalusis
planas neprieštarauja teisės aktams, tačiau sprendinių konkretizavimo stadijoje būtina ir
infrastruktūros sutartis, kadangi vykstant statyboms, bus naudojamasi miesto gatvėmis. Jis siūlė
pritarti sprendimo projektui.
Meras informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Mindaugas Skritulskas nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 14 (Vaidotas Bacevičius, Arvydas Dočkus, Donatas Elijošius, Irena
Galdikienė, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Ilona Pociuvienė, Antanas Sebeckas, Vaidas Šimaitis,
Bronius Vaitkus, Šarūnas Vaitkus, Gediminas Valinevičius, Dainius Želvys, Eimutis Židanavičius,
Julius Tomas Žulkus), prieš – 4 (Elena Kuznecova, Danas Paluckas, Saulius Simė, Eugenijus
Simutis), susilaikė – 1 (Sondra Kulikauskienė).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
35. SVARSTYTA Dėl žemės sklypo Mokyklos g. 59, Palangoje, detaliojo plano
koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjas – Vidmantas Danta.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė sprendimo projektui
su pasiūlymu (pridedamas prie sprendimo projekto rengimo medžiagos).
Meras prašė užsiregistruoti ir balsuoti už Statybos ir miesto ūkio komiteto pasiūlymą.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 17 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
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Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pakeitimais.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Mindaugas Skritulskas, Gediminas Valinevičius ir Eimutis Židanavičius
nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pakoreguotais žemės sklypo
Mokyklos g. 59, Palangoje, detaliojo plano koncepcijos sprendiniais.
36. SVARSTYTA. Dėl gamtinio karkaso teritorijų – Palangos miesto bendrojo
plano V1 ir V2 rajonų intensyviam naudojimui įrengiamų želdynų – apsaugos ir naudojimo
specialiojo plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjas – Vidmantas Danta.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo Mindaugas Skritulskas.
BALSAVO: už – 10 (Arvydas Dočkus, Irena Galdikienė, Sondra Kulikauskienė,
Elena Kuznecova, Ilona Pociuvienė, Saulius Simė, Eugenijus Simutis, Vaidas Šimaitis, Bronius
Vaitkus, Eimutis Židanavičius), prieš – 1 (Gediminas Valinevičius), susilaikė – 8 (Vaidotas
Bacevičius, Donatas Elijošius, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Danas Paluckas, Antanas Sebeckas,
Šarūnas Vaitkus, Dainius Želvys, Julius Tomas Žulkus).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
37. SVARSTYTA. Dėl teritorijos Bangų g., Palangoje, detaliojo plano koncepcijos
patvirtinimo. Pranešėjas – Vidmantas Danta.
Klausimai.
Saulius Simė klausė, ar detaliuoju planu planuojama ledo arena, ar lieka galimybė
planuoti ir kitos paskirties teritoriją.
Vidmantas Danta atsakė, kad detaliojo plano koncepcija buvo rengiama vadovaujantis
ledo arenos pastato statyba. Paskirtis gali būti keičiama.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Mindaugas Skritulskas ir Vaidotas Bacevičius nesiregistravo ir nebalsavo šiuo
klausimu.
BALSAVO: už – 17, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Eugenijus Simutis).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
38. SVARSTYTA. Dėl žemės sklypo Kopų g. 36 ir teritorijos prie pastatų Pylimo g.
12, 14, 16, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjas – Vidmantas Danta.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Mindaugas Skritulskas ir Vaidotas Bacevičius nesiregistravo ir nebalsavo šiuo
klausimu.
BALSAVO: už – 17, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Julius Tomas Žulkus).
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NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
39. SVARSTYTA. Dėl teritorijos prie pastatų Kopų g. 25, Palangoje, detaliojo plano
patvirtinimo. Pranešėjas – Vidmantas Danta.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Mindaugas Skritulskas ir Eimutis Židanavičius nesiregistravo ir nebalsavo šiuo
klausimu.
BALSAVO: už – 17, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Julius Tomas Žulkus).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
40. SVARSTYTA. Dėl žemės sklypų Ošupio takas 1A, 1H, 1J, 3, 3A, 3D, 3F, 5B,
Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjas – Vidmantas Danta.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Mindaugas Skritulskas ir Vaidas Šimaitis nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 17, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Julius Tomas Žulkus).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
41. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-3
pakeitimo. Pranešėjas – Raimondas Andziulis.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Turizmo, sveikatos ir socialinės
apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Mindaugas Skritulskas nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
42. SVARSTYTA. Dėl VšĮ ,,Palangos futbolo klubas“ atleidimo nuo nuomos
mokesčių. Pranešėja – Nijolė Vargonienė.
Klausimai.
Eugenijus Simutis klausė, kokie yra patvirtinti komunaliniai vienos valandos įkainiai.
Nijolė Vargonienė atsakė, kad Taryba savo sprendimu yra patvirtinusi nuomos
mokesčius.
Eimutis Židanavičius pažymėjo, jog VšĮ „Palangos futbolo klubas“ prašyme daug
kalbama apie treniruotes lankančius vaikus, kuriems reikalingas futbolo inventorius, sportinė
apranga ir pan. Tarybos narys atkreipė dėmesį, kad sprendimo projekte apie tai net nėra užsiminta.
Nijolė Vargonienė siūlė į šį klausimą atsakyti klubo vadovui, nes ji sprendimo
projekto nerengė.
Šarūnas Vaitkus pabrėžė, kad klubo vadovas yra privati įmonė, o ne Savivaldybės
administracijos darbuotojas, kuris rengia sprendimo projektus.
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Nijolė Vargonienė pažymėjo, jog vaikų klubai yra remiami atskirai. Tokie klubai
teikia paraiškas konkursui ir laimėtojams nereikia mokėti nuomos mokesčio.
Eugenijus Simutis domėjosi, ar VšĮ „Palangos futbolo klubas“ nėra skolingas Sporto
centrui.
Nijolė Vargonienė atsakė, kad Sporto centras apie tai neinformavo.
Dainius Želvys domėjosi, jei Taryba pritartų sprendimo projektui, ar tik futbolo
komanda būtų atleista nuo nuomos mokesčio.
Nijolė Vargonienė pagarsino, kad būtų atleidžiama VšĮ „Palangos futbolo klubas“
(įmonės kodas 302548685) treniruočių metu nuo pagrindinės universaliosios sporto salės (Sporto
g. 3, Palanga), sporto salės (Ganyklų g. 18, Palanga), lengvosios atletikos maniežo (Kretingos g.
21/ Ganyklų g. 2, Palanga), „Baltijos“ pagrindinės mokyklos maniežo (Sodų g. 50, Palanga)
nuomos (išskyrus komunalinių patarnavimų) mokesčių.
Danas Paluckas kalbėjo, jog keista, kad rudenį vienos VšĮ yra remiamos Savivaldybės,
o po to jos atleidžiamos nuo nuomos mokesčio.
Nijolė Vargonienė atsakė, kad Švietimo skyrius nepritarė šiam sprendimo projektui.
Taryba apsispręs, ar jam pritarti, ar ne.
Pasiūlymai ir pasisakymai.
Eimutis Židanavičius kalbėjo, jog posėdžio metu jis buvo kritikuojamas, kad neskaito
sprendimo projektų. Tarybos narys atkreipė dėmesį, kad sprendimo projekto preambulėje padaryta
techninė klaida, vietoj žodžių „VšĮ ,,Palangos sportas“ turėtų būti įrašyti žodžiai VšĮ ,,Palangos
futbolo klubas“.
Gediminas Valinevičius aiškino, jog reikia remti profesionalią Palangos komandą,
tačiau niekas iš karto negimsta profesionalais. Visų pirma treniruojami ir ugdomi vaikai. Tarybos
narys pateikė pasiūlymą (pridedamas prie sprendimo projekto rengimo medžiagos).
Elena Kuznecova siūlė pataisyti techninę klaidą.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui.
Meras teikė balsavimui Gedimino Valinevičiaus pasiūlymą.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 16 (vienbalsiai).
Gedimino Valinevičiaus pasiūlymui pritarta.
Meras teikė balsavimui Elenos Kuznecovos pasiūlymą.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 16 (vienbalsiai).
Elenos Kuznecovos pasiūlymui pritarta.
Meras klausė, ar nori pasisakyti klubo vadovas.
VšĮ ,,Palangos futbolo klubas“ treneris Marselis Balasanovas atsisakė pasisakyti.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pakeitimais.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Arvydas Dočkus, Ilona Pociuvienė, Dainius Želvys ir Julius Tomas Žulkus
nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 14, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Eugenijus Simutis).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pakeitimais:
1. Sprendimo projekto preambulėje vietoj skaičių ir žodžių „VšĮ „Palangos sportas“
2015 m. sausio 9 d.“ įrašyti skaičius ir žodžius „VšĮ „Palangos futbolo klubas“ 2015 m. balandžio
15 d.“.
2. Po žodžių preambulėje „Palangos miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a“
sprendimo projekto sprendžiamąją dalį išdėstyti taip:
„1. Atleisti nuo 2015 m. gegužės 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. viešąją įstaigą
„Palangos futbolo klubas“ (įmonės kodas 302548685) treniruočių metu nuo pagrindinės
universaliosios sporto salės (Sporto g. 3, Palanga), sporto salės (Ganyklų g. 18, Palanga),
lengvosios atletikos maniežo (Kretingos g. 21/ Ganyklų g. 2, Palanga), „Baltijos“ pagrindinės
mokyklos maniežo (Sodų g. 50, Palanga) nuomos (išskyrus komunalinių patarnavimų) mokesčių.
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2. Nustatyti, kad treniruotės turi būti vykdomos pagal su Palangos sporto centru ir
Palangos „Baltijos“ pagrindinės mokyklos direktoriais suderintus treniruočių grafikus.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33
straipsnio 1 dalimi, sprendimas gali būti apskųstas Klaipėdos apygardos administraciniam teismui
per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.“
43. SVARSTYTA. Dėl VšĮ ,,Palangos sportas“ atleidimo nuo universaliosios sporto
salės nuomos mokesčių.
Pranešėja Nijolė Vargonienė pagarsino, kad Sporto centras informavo, kad VšĮ
,,Palangos sportas“ nemoka pagal sutartį centrui nustatytų mokesčių. Įmonė Sporto centrui yra
skolinga 2209 Eur.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymai ir pasisakymai.
Eugenijus Simutis teigė, jog Sporto centras už sporto salės nuomą kasmet sumoka po
12 tūkst. Lt Vlado Jurgučio pagrindinei mokyklai. Keista, kad savivaldybės biudžetinės įstaigos
pačios moka už nuomą, o privačios įmonės atleidžiamos.
Gediminas Valinevičius pagarsino pasiūlymą dėl sprendimo projekto (pridedamas prie
sprendimo projekto rengimo medžiagos).
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui.
Meras teikė balsavimui Gedimino Valinevičiaus pasiūlymą.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 15 (vienbalsiai).
Gedimino Valinevičiaus pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pakeitimais.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Arvydas Dočkus, Elena Kuznecova, nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 14, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Eugenijus Simutis).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu pakeisti 1.1 punktą ir jį
išdėstyti taip:
„1.1. treniruočių metu nuo pagrindinės universaliosios sporto salės, esančios Sporto
g. 3, Palangoje, nuomos (išskyrus komunalinių patarnavimų) mokesčio“.
44. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto botanikos parko teikiamų atlygintinų
paslaugų ir realizuojamos produkcijos kainų nustatymo. Pranešėjas – Algimantas Rimas.
Šarūnas Vaitkus perdavė pirmininkavimą Mero pavaduotojui Rimantui Antanui
Mikalkėnui ir nusišalino nuo klausimo svarstymo ir balsavimo.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininko pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl
sprendimo projekto.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Antanas Sebeckas nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkai

Šarūnas Vaitkus
Rimantas Antanas Mikalkėnas

Posėdžio sekretorė

Diana Kniukštienė

