PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
8-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
23-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2016 m. gruodžio 29 d. Nr. T3-23
Palanga
Posėdis įvyko 2016 m. gruodžio 29 d.
Posėdžio pradžia 9 val., pabaiga 10 val. 30 min.
Posėdžio pirmininkai – Šarūnas Vaitkus, Meras, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Mero
pavaduotojas.
Posėdžio sekretorė – Jurgita Makšimaitė, Palangos miesto savivaldybės
administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė.
Posėdyje dalyvavo 19 Tarybos narių: Vaidotas Bacevičius, Arvydas Dočkus, Donatas
Elijošius, Irena Galdikienė, Edmundas Krasauskas, Sondra Kulikauskienė, Elena Kuznecova,
Rimantas Antanas Mikalkėnas, Danas Paluckas, Ilona Pociuvienė, Antanas Sebeckas, Saulius
Simė, Eugenijus Simutis, Vaidas Šimaitis, Šarūnas Vaitkus, Gediminas Valinevičius, Dainius
Želvys, Eimutis Židanavičius, Julius Tomas Žulkus.
Posėdyje dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavo Tarybos nariai: Mindaugas
Skritulskas, Bronius Vaitkus.
Posėdyje dalyvavo kviestieji ir kiti asmenys (sąrašas pridedamas).
Meras paskelbė 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 23-ojo posėdžio
pradžią.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Meras pagarsino, jog į 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 23-ojo
posėdžio darbotvarkę įtraukti 27 klausimai.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar Tarybos nariai turi pasiūlymų dėl posėdžio
darbotvarkės.
Irena Galdikienė siūlė išbraukti 13 darbotvarkės klausimą (Dėl mokesčio už ilgalaikę
socialinę globą lengvatos) ir savivaldybės administracijai parengti du atskirus Tarybos sprendimo
projektus kitam Tarybos posėdžiui.
Meras informavo, kad yra gautas 7 Tarybos narių (Ilonos Pociuvienės, Eugenijaus
Simučio, Edmundo Krasausko, Gedmino Valinevičiaus, Šarūno Vaitkaus, Rimanto Antano
Mikalkėno, Dano Palucko) prašymas į posėdžio darbotvarkę papildomai įtraukti sprendimo „Dėl
VšĮ „Palangos sportas“ atleidimo nuo pagrindinės sporto salės paslaugų mokesčio“ projektą.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Irenos Galdikienės pasiūlymo
išbraukti 13 darbotvarkės klausimą.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14, prieš – nėra, susilaikė – 5.
Irenos Galdikienės pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti, kad į posėdžio
darbotvarkę būtų papildomai įtrauktas sprendimo „Dėl VšĮ „Palangos sportas“ atleidimo nuo
pagrindinės sporto salės paslaugų mokesčio“ projektas.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Arvydas Dočkus ir Saulius Simė nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 17, prieš – nėra, susilaikė – nėra.
Sprendimo projektas įtrauktas į posėdžio darbotvarkę papildomu klausimu.
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Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl darbotvarkės su pasiūlymais
tvirtinimo.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19, prieš – nėra, susilaikė – nėra.
Darbotvarkė patvirtinta.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, asmeniškai suinteresuotų šios
darbotvarkės klausimų svarstymu.
Meras priminė, kad Tarybos nariai pagal Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos
rekomendacijas turi nurodyti, dėl kokios priežasties ir nuo kokio klausimo nusišalina ir balsuojant
dėl jų nusišalinimo turi išeiti iš salės.
Saulius Simė informavo, kad nusišalins nuo 26 (Dėl mokyklinio autobuso perdavimo
Palangos sporto centrui) ir 27 (Dėl VšĮ „Palangos sportas“ atleidimo nuo pagrindinės sporto salės
paslaugų mokesčio) darbotvarkės klausimų, kadangi dirba Palangos sporto centre.
Elena Kuznecova pranešė, kad nusišalins nuo 8 (Dėl Palangos Stasio Vainiūno meno
mokyklos teikiamų atlygintinų paslaugų tarifų nustatymo) darbotvarkės klausimo, kadangi Stasio
Vainiūno meno mokykloje dirba jos sūnėnas.
Donatas Elijošius pagarsino, kad nusišalins nuo 10 darbotvarkės klausimo (Dėl
priemokų Nijolei Sabaliauskienei ir Aušrai Toliušienei nustatymo), kadangi Palangos pradinėje
mokykloje dirba jo žmona.
Ilona Pociuvienė informavo, kad nusišalins nuo 16 darbotvarkės klausimo (Dėl
valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjimo termino atidėjimo UAB poilsio namams
„Baltija“), kadangi UAB poilsio namuose „Baltija“ dirba jos sesuo.
Arvydas Dočkus pranešė, kad nusišalins nuo darbotvarkės 26 (Dėl mokyklinio
autobuso perdavimo Palangos sporto centrui) ir 27 (Dėl VšĮ „Palangos sportas“ atleidimo nuo
pagrindinės sporto salės paslaugų mokesčio) klausimų, kadangi dirba Palangos sporto centre ir
krepšinio klube „Palanga“.
Šarūnas Vaitkus pagarsino, kad nusišalins nuo 17 darbotvarkės klausimo (Dėl
valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo UAB „Palangos komunalinis ūkis“)
svarstymo ir balsavimo, kadangi šioje įmonėje dirba jo sesers vyras.
Posėdžio pirmininkas siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Arvydo Dočkaus ir Sauliaus
Simės, kurie nedalyvaus 26 ir 27 darbotvarkės klausimų svarstyme, nusišalinimo priėmimo.
Arvydas Dočkus, Saulius Simė išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 10 min. iki 9 val. 10
min.).
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
Arvydo Dočkaus, Sauliaus Simės nusišalinimas priimtas.
Meras siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Elenos Kuznecovos nusišalinimo.
Elena Kuznecova išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 10 min. iki 9 val. 10 min.).
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
Elenos Kuznecovos nusišalinimas priimtas.
Meras siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Ilonos Pociuvienės nusišalinimo.
Ilona Pociuvienė išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 10 min. iki 9 val. 11 min.).
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
Ilonos Pociuvienės nusišalinimas priimtas.
Meras siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Donato Elijošiaus nusišalinimo.
Donatas Elijošius išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 11 min. iki 9 val. 12 min.).
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
Donato Elijošiaus nusišalinimas priimtas.
Meras perdavė pirmininkavimą Rimantui Antanui Mikalkėnui.
Rimantas Antanas Mikalkėnas siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Šarūno Vaitkaus
nusišalinimo priėmimo.
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Šarūnas Vaitkus išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 12 min. iki 9 val. 12 min.).
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
Šarūno Vaitkaus nusišalinimas priimtas.
Meras perėmė pirmininkavimą.
Posėdžio pirmininkas priminė dėl Tarybos posėdžio darbo eigos: pagal Tarybos
veiklos reglamentą kas 1,5 val. daroma 30 min. pertrauka, o po 3 darbo valandų – 1,5 val. pietų
pertrauka.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, norinčių pasisakyti prieš pradedant
svarstyti darbotvarkės klausimus.
Eimutis Židanavičius kalbėjo, kad negavo atsakymo į praeito posėdžio metu pateiktus
paklausimus.
Meras informavo, kad Eimučiui Židanavičiui yra atsakyta.
Ramutis Šeštokas dėkojo Palangos savivaldybės merui, vicemerui, Administracijos
direktorei, administracijos darbuotojams ir Tarybos nariams, kurių sprendimai prisidėjo prie to,
kad Šventosios miestas šiais metais tapo gražesniu. Taip pat dėkojo už įdomius renginius ir linkėjo
visiems sveikatos, stiprybės ir kad kitais metais Tarybos nariai savo sprendimais džiugintų
Šventosios gyventojus ir atvykstančius svečius.
Antanas Vinkus kalbėjo: „Gerbiamas Mere, vicemere, gerbiami Tarybos nariai, mieli
palangiškiai ir šventojiškiai, savivaldybės administracijos, biudžetinių įstaigų ir įmonių
darbuotojai! Pirmiausiai noriu visus pasveikinti su praėjusiomis šventėmis, sulaukus Šventų
Kalėdų.
Šiandien man suteikta teisė prisistatyti Jums jau kaip oficialiam Jūsų apygardos Seimo
atstovui. Manau, kad didelio savęs pristatymo ir nereikia. Įveikti du rinkimų turai informacijos
suteikė labai daug, kai kas net šnekėjo, kad šio „mažo“ žmogaus jau ir per daug.
Pasinaudodamas proga noriu padėkoti visiems padėjusiems ir prisidėjusiems mano
rinkiminės kampanijos metu, balsavusiems už mane, taip pat ir nebalsavusiems, bet atėjusiems į
rinkimus ir išreiškusiems savo pilietišką pareigą.
Nuo absoliučios pergalės Palangos mieste teskyrė tik keli šimtai balsų, o visos
apygardos rinkėjų balsai lėmė tai, kas jau šiandien yra tapę tikrove. Keturi veiklos metai priekyje,
ir ateinu pasiryžęs girdėti, matyti ir daryti tai, kas bus mano galiose ir tiek, kiek aš būsiu
reikalingas Palangos ir Šventosios gyventojams, Jūsų miestui. Esu pasirengęs glaudžiai
bendradarbiauti ir dirbti kartu su kiekvienu iš Jūsų, su administracijos, įstaigų ir įmonių
darbuotojais bei gyventojais.
Džiaugiuosi, kad Jūsų savivaldybė daugelyje veiklos pozicijų yra tarp pirmaujančių
savivaldybių. Tai rodo jūsų kryptingą ir reikšmingą darbą įgyvendinant savivaldybės strateginius
tikslus. Tačiau gyvenimas nestovi vietoje, jis nuolat kinta. Ir čia aš pasirengęs būti kartu, pasitelkti
visą savo sukauptą tarptautinę darbo patirtį, valstybininko įgūdžius. Tikiu, kad dabartinis mano
Seimo nario statusas ir mano sukaupta patirtis galės būti ir bus panaudota siekiant mažinti kurorto
sezoniškumą: gerinti kultūrinius ir turizmo ryšius ne tik Lietuvoje, bet ir gerokai už jos ribų,
ypatingai vystant konferencinį turizmą, labiau plėtojant reabilitacines medicinines paslaugas,
pritraukiant privačias investicijas, atgaivinant Šventosios uostą ir kt. Ir be jokios abejonės,
susitikimai su gyventojais bus vienas iš mano prioritetų. Dėsiu visas pastangas, kad abu miestai –
Palanga ir Kretinga, kuriuos apjungė rinkiminė apygarda, ir toliau būtų miestais draugais su
gražiomis bendradarbiavimo tradicijomis.
Palangos savivaldybė yra viena iš tų retų savivaldybių, kuriose tiesiogiai išrinktas
Meras ir tarybos politinė dauguma yra vienos partijos atstovai. Tai situacija, kai lengva valdyti, bet
sudėtingiau yra tarnauti žmonėms. Už kiekvieno tarybos nario yra jumis patikėjusių rinkėjų balsai,
su skirtingomis nuomonėmis ir įsitikinimais. Ir to ignoruoti nevalia.
Suprantu, kaip nėra lengva išlaikyti šį balansą. Todėl linkiu, kad vykstant politinėms
diskusijoms nekiltų asmeninių ambicijų karai, o sprendimai būtų priimami dalykiškai ir
korektiškai. Ir tikiu, kad mūsų abipusis bendradarbiavimas vyks geranoriškais pagrindais, kad man
ir mano padėjėjai bus laiku ir tinkamai suteikiama visa reikalinga informacija, užtikrinanti mano
pareigų vykdymą.
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Pasitinkant gražiausias metų šventes – šv. Kalėdas jau palinkėta vieni kitiems
ramybės, šilumos, aukščiausiojo palaimos. Na, o sutinkant jau ant slenksčio laukiančius naujuosius
metus, linkiu, kad įžengę Naujieji taptų gera naujų metų pradžia, būtų gražių sumanymų,
brandžių darbų, sėkmės ir gražaus bendradarbiavimo tarnaujant palangiškiams ir šventojiškiams
metais“.
Meras siūlė pradėti darbotvarkės klausimų svarstymą.
1. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T2-222
papildymo. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto
ūkio komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Danas Paluckas nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
2. SVARSTYTA. Dėl pritarimo projektui „Baltijos jūros regiono atsparumo
atstatymas“. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto
ūkio komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
3. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto garbės piliečio vardo suteikimo profesorei,
habilituotai daktarei Malgorzatai Omilanowskai. Pranešėjas – Vygantas Rekašius.
Tarybos narių klausimai.
Eimutis Židanavičius kalbėjo, kad Palangos miesto gyventojai nežino šio asmens ir jo
atliktų darbų. Todėl, prieš suteikiant garbės piliečio vardą, turėjo būti surengta diskusija su miesto
bendruomene. Tarybos narys klausė, kodėl apie tai nebuvo informuota visuomenė.
Pranešėjas atsakė, kad Palangos miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai to
nenumato. Malgorzata Omilanowska buvo pristatyta rekonstruoto Gintaro muziejaus atidarymo
renginyje, kuriame ji dalyvavo. Renginys buvo filmuojamas, jį stebėjo apie 3 milijonai Lenkijos
piliečių. Suteikus šį vardą, Palangos gyventojai bus paskatinti pasidomėti šiuo žmogumi,
informacija yra pateikta ir visiems prieinama. Pranešėjas pažymėjo, kad Malgorzatos
Omilanowskos knyga apie Palangos miestą buvo išleista lenkų kalba, išversta į lietuvių, vokiečių,
anglų kalbas, dėl to informacijos sklaida apie Palangos miestą yra labai didelė.
Eimutis Židanavičius kalbėjo, kad reikėtų keisti Palangos miesto garbės piliečio vardo
suteikimo nuostatus. Visuomenė turi būti supažindinama su asmeniu, kuriam siūloma suteikti
garbės piliečio vardą.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio,
Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos, Švietimo, kultūros ir sporto komitetai pritarė sprendimo
projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Dainius Želvys ir Eimutis Židanavičius nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
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BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
4. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto garbės piliečio vardo suteikimo Gražinai
Oškinytei-Eimanavičienei. Pranešėjas – Vygantas Rekašius.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Turizmo, sveikatos ir
socialinės apsaugos, Švietimo, kultūros ir sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
5. SVARSTYTA. Dėl pritarimo kompiuterinės įrangos išperkamosios nuomos
(lizingo) būdu pirkimui. Pranešėja – Virginija Vaičiūtė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Švietimo, kultūros ir
sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Eugenijus Simutis nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
Danas Paluckas užsiregistravo, bet nebalsavo.
BALSAVO: už – 17, prieš – nėra, susilaikė – nėra.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
6. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų
teikiamų atlygintinų paslaugų tarifų nustatymo. Pranešėja – Laima Valužienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, kad Švietimo, kultūros ir sporto komitetas pritarė sprendimo
projektui, o Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui su pasiūlymu.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Ekonomikos ir finansų
komiteto pasiūlymo.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Eimutis Židanavičius ir Eugenijus Simutis nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
Vaidotas Bacevičius užsiregistravo, bet nebalsavo.
Balsavo: už – 16, prieš – nėra, susilaikė – nėra.
Nuspręsta pritarti Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Eugenijus Simutis nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu „Palangos lopšeliodarželio „Ąžuoliukas“ teikiamų atlygintinų paslaugų tarifai (be PVM)“ stulpelio „Pastabos“ 1, 2
eilutėse įrašyti žodžius „kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims“, lentelės „Palangos lopšeliodarželio „Gintarėlis“ teikiamų atlygintinų paslaugų tarifai (be PVM)“ stulpelio „Pastabos“ 1, 2, 35 eilutėse įrašyti žodžius „kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims“, lentelės „Palangos lopšeliodarželio „Nykštukas“ teikiamų atlygintinų paslaugų tarifai (be PVM)“ stulpelio „Pastabos“ 1, 2, 3
eilutėse įrašyti žodžius „kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims“, lentelės „Palangos lopšelio-
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darželio „Pasaka“ teikiamų atlygintinų paslaugų tarifai (be PVM)“ stulpelio „Pastabos“ 1, 2, 3, 4,
5, 6 eilutėse įrašyti žodžius „kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims“, lentelės „Palangos
lopšelio-darželio „Sigutė“ teikiamų atlygintinų paslaugų tarifai (be PVM)“ stulpelio „Pastabos“ 1
eilutėje įrašyti žodžius „kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims“, lentelės „Palangos lopšeliodarželio „Žilvinas“ teikiamų atlygintinų paslaugų tarifai (be PVM)“ stulpelio „Pastabos“ 1, 2, 3,
4-6 eilutėse įrašyti žodžius „kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims“.
7. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų
teikiamų atlygintinų paslaugų tarifų nustatymo. Pranešėja – Laima Valužienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, kad Ekonomikos ir finansų, Švietimo, kultūros ir sporto komitetas
pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos narė Elena Kuznecova išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 43 min. iki 9 val. 44
min.).
8. SVARSTYTA. Dėl Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos teikiamų
atlygintinų paslaugų tarifų nustatymo. Pranešėja – Laima Valužienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, kad Ekonomikos ir finansų, Švietimo, kultūros ir sporto komitetai
pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
9. SVARSTYTA. Dėl Palangos moksleivių klubo teikiamų atlygintinų paslaugų
tarifų nustatymo. Pranešėja – Laima Valužienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, kad Ekonomikos ir finansų, Švietimo, kultūros ir sporto komitetai
pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos narys Donatas Elijošius išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 45 min. iki 9 val.
46 min.).
10. SVARSTYTA. Dėl priemokų Nijolei Sabaliauskienei ir Aušrai Toliušienei
nustatymo. Pranešėjas – Vytautas Korsakas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, kad Ekonomikos ir finansų, Švietimo, kultūros ir sporto komitetai
pritarė sprendimo projektui.
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Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
11. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės neveiksnių asmenų būklės
peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Genutė
Kavarzienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Elena Kuznecova siūlė pakeisti vienos iš komisijos narių pavardę ir vietoje „Svetlana
Babaš“ įrašyti „Svetlana Gaidienė“, kadangi pasikeitė šios komisijos narės pavardė.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Elenos Kuznecovos
pasiūlymo.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 19 (vienbalsiai).
Nuspręsta pritarti Elenos Kuznecovos pasiūlymui.
Meras pagarsino, kad Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas vienbalsiai
pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu sprendimo projekto 1
punkte vietoj žodžių „Svetlana Babaš“ įrašyti žodžius „Svetlana Gaidienė“.
12. SVARSTYTA. Dėl integralios pagalbos paslaugų teikimo asmens namuose
tvarkos aprašo ir dienos socialinės globos asmens namuose kainos patvirtinimo. Pranešėja –
Genutė Kavarzienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas vienbalsiai
pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
13. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro
steigimo. Pranešėja – Milda Gedvilienė.
Tarybos narių klausimai.
Elena Kuznecova klausė, kiek savivaldybės biudžeto lėšų reikės skirti šiai įstaigai
įkurti.
Pranešėja atsakė, kad savivaldybei įkurti atskirą Visuomenės sveikatos biurą kainuotų
apie 32 tūkstančius eurų. Į šią sumą įskaičiuotas administracijos darbo užmokestis, įstaigos
steigimo, patalpų eksploatacinės išlaidos.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, kad Ekonomikos ir finansų komitetas nepritarė sprendimo
projektui, o 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).
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Vaidas Šimaitis nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 14, prieš – 2 (Elena Kuznecova, Eugenijus Simutis), susilaikė – 2
(Danas Paluckas, Eimutis Židanavičius).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
14. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2016 metų biudžeto
patikslinimo. Pranešėja – Regina Garadauskienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Meras perdavė pirmininkavimą Rimantui Antanui Mikalkėnui.
Šarūnas Vaitkus džiaugėsi, kad šių metų rezultatai yra labai geri, Palangos miesto
savivaldybė per 11 mėnesių yra gavusi 112,7 proc. daugiau pajamų nei planuota ir, lyginant su
kitomis savivaldybėmis, yra pirmoji Lietuvoje. Ši suma siekia apie milijoną eurų viršplaninių
pajamų. Meras dėkojo Tarybos nariams už gerai suplanuotą biudžetą, Administracijos direktorei,
Biudžeto ir Buhalterijos skyriams, Valstybinei mokesčių inspekcijai, verslininkams. Dėl to galės
būti įgyvendintas ne vienas palangiškiams ir šventojiškiams svarbus projektas.
Meras perėmė pirmininkavimą.
Elena Kuznecova kalbėjo, kad daugiausia pajamų į biudžetą surenka Mokesčių
inspekcija, tai yra tiesioginė jos pareiga. Atskirais mokesčiais, rinkliavomis prisideda ir
savivaldybės administracija. Elena Kuznecova dėkojo savo buvusiems kolegoms, kurie ypatingai
sunkiai dirba, dėl ko yra pasiekiami tokie geri rezultatai. Tarybos narė džiaugėsi tuo, kad keli
metai iš eilės savivaldybės biudžetas vykdomas gerai, lieka tik racionaliai panaudoti gautas lėšas.
Posėdžio pirmininkas pagarsino, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Šarūnas Vaitkus informavo, kad yra gautas Administracijos direktorės pasiūlymas.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Administracijos direktorės
Akvilės Kilijonienės pasiūlymo.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 19 (vienbalsiai).
Nuspręsta pritarti Administracijos direktorės pasiūlymui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Rimantas Antanas Mikalkėnas nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu sprendimo projekto:
1. 1.2 punkte vietoj skaičiaus „7468,3“ įrašyti skaičių „7470,5“ ir šį punktą išdėstyti
taip: „1.2. biudžeto asignavimus – 22384,5 tūkst. eurų, iš jų: darbo užmokesčiui – 7470,5 tūkst.
eurų ir turtui įsigyti – 3069,9 tūkst. eurų, asignavimai viršija pajamas – 330,7 tūkst. eurų (3
priedas), iš jų“.
2. 3 priede: 1 eilutėje 6 skiltyje vietoj skaičiaus „1488,9“ įrašyti skaičių „1491,1“; 12
eilutėje 6 skiltyje vietoj skaičiaus „7468,3“ įrašyti skaičių „7470,5“; 15 eilutėje 6 skiltyje vietoj
skaičiaus „7468,3“ įrašyti skaičių „7470,5“.
3. 7 priede: 1 eilutėje 7 skiltyje vietoj skaičiaus „85,4“ įrašyti skaičių „87,6“; 3
eilutėje 7 skiltyje vietoj skaičiaus „85,4“ įrašyti skaičių „87,6“; 13 eilutėje 7 skiltyje vietoj
skaičiaus „2,3“ įrašyti skaičių „4,5“; 53 eilutėje 7 skiltyje vietoj skaičiaus „190,7“ įrašyti skaičių
„192,9“.
15. SVARSTYTA. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjimo termino
atidėjimo UAB „Pušų paunksnėje“. Pranešėja – Eugenija Petravičienė.
Tarybos narių klausimai.
Elena Kuznecova klausė, ar Mokesčių lengvatų teikimo taisyklėse yra numatyta, kaip
juridinis asmuo turi įrodyti, kad yra finansiškai nepajėgus sumokėti valstybinės žemės nuomos
mokesčio. Ar Komisija fizinių ir juridinių asmenų mokesčių lengvatų prašymams nagrinėti ir
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išvadoms teikti stengėsi tai išsiaiškinti? Pateiktas valstybinės žemės nuomos mokesčio atidėjimo
terminas yra labai ilgas, todėl ši įmonė dirbtų visą sezoną lengvatinėmis sąlygomis, lyginant su
kitais mokesčių mokėtojais.
Pranešėja atsakė, kad Mokesčių lengvatų teikimo taisyklėse tokios procedūros nėra
numatytos, todėl ir nebuvo tikrinama. Taisykles numatoma keisti.
Eimutis Židanavičius teigė, kad, atidedant šio mokesčio sumokėjimą, įmonė yra
kredituojama. Tokiu atveju turi būti mokamas atitinkamas procentas nuo mokesčio sumos.
Pranešėja atsakė, kad dėl to ir prašoma atidėti mokesčio sumokėjimą, kad įmonei
nereikėtų mokėti delspinigių.
Elena Kuznecova siūlė papildyti Mokesčių lengvatų teikimo taisykles. Turi būti
aiškiai numatyta, kaip juridinis asmuo turi įrodyti esantis finansiškai nepajėgus sumokėti
valstybinės žemės nuomos mokesčio.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Turizmo, sveikatos ir socialinės
apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17, prieš – nėra, susilaikė – 2 (Edmundas Krasauskas, Elena
Kuznecova).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos narė Ilona Pociuvienė išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 59 min. iki 10 val. 2
min.)
16. SVARSTYTA. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjimo termino
atidėjimo UAB poilsio namams „Baltija“. Pranešėja – Eugenija Petravičienė.
Tarybos narių klausimai.
Eimutis Židanavičius klausė, kokiu būdu būtų išieškomas šis mokestis bankrutavus
įmonei.
Pranešėja atsakė, kad prašyme yra nurodyta, kad ši įmonė bus parduodama, tokiu
atveju pirkėjui pereitų visi finansiniai įsipareigojimai.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų, 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).
BALSAVO: už – 14, prieš – nėra, susilaikė – 4 (Elena Kuznecova, Eugenijus
Simutis, Dainius Želvys, Eimutis Židanavičius).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Meras perdavė pirmininkavimą Rimantui Antanui Mikalkėnui.
Tarybos narys Šarūnas Vaitkus išėjo iš posėdžių salės (nuo 10 val. 2 min. iki 10 val. 7
min.)
17. SVARSTYTA. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo
UAB „Palangos komunalinis ūkis“. Pranešėja – Eugenija Petravičienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eugenijus Simutis klausė, ar įmonei suteikiant valstybinės žemės nuomos mokesčio
lengvatą nėra iškreipiama rinka, nes į komunalinių paslaugų tarifus yra įtrauktas šis mokestis.
Pranešėja atsakė, kad yra patvirtintos savivaldybės tarybos taisyklės, kuriose
numatyta, kad jei įmonė dalyvauja investiciniuose projektuose, kuriuos inicijuoja savivaldybė, jai
gali būti suteikiama mokesčio lengvata. Komisija, apsvarsčiusi įmonės prašymą, siūlo suteikti
lengvatą.
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Eugenijus Simutis teiravosi, kokiuose investiciniuose projektuose dalyvauja UAB
„Palangos komunalinis ūkis“.
Pranešėja atsakė, kad Tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T2-226 UAB
„Palangos komunalinis ūkis“ paskirta Palangos miesto energetinio efektyvumo didinimo
daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administratore. Ši įmonė dalyvauja
renovuojant namus.
Eugenijus Simutis kalbėjo, kad renovacijos darbus apmoka namo gyventojai. Todėl,
jo manymu, atleidžiant UAB „Palangos komunalinis ūkis“ yra iškreipiama rinka, proteguojamos
savivaldybės įmonės. Tarybos narys siūlė balsuoti prieš.
Eimutis Židanavičius kalbėjo, kad paanalizavus UAB „Palangos komunalinis ūkis“
teikiamų paslaugų įkainius galima daryti išvadą, kad įmonė gauna pakankamai pajamų ir galėtų
sumokėti šį bei kitus mokesčius į miesto biudžetą. Savivaldybės įmonės negali būti
„parazituojančiomis“ ir vykdyti veiklą biudžeto sąskaita, o tai reiškia ir visų miestiečių sąskaita. Šis
mokestis tikriausiai jau yra įtrauktas į šios įmonės paslaugų tarifus, tokiu būdu miesto gyventojai
būtų „apiplėšiami“ du kartus: pirmą kartą gyventojams apmokėjus už UAB „Palangos komunalinis
ūkis“ teikiamas paslaugas, antrą kartą atleidus įmonę nuo šio mokesčio, kai biudžetas negauna
pajamų. Eimučio Židanavičiaus manymu, ši praktika yra ydinga, įmonė turi dirbti pelningai ir
uždirbti pakankamai lėšų šiam mokesčiui sumokėti. Eimutis Židanavičius siūlė balsuoti prieš.
Posėdžio pirmininkas informavo, 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).
Vaidotas Bacevičius nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 10 (Arvydas Dočkus, Donatas Elijošius, Rimantas Antanas
Mikalkėnas, Ilona Pociuvienė, Antanas Sebeckas, Saulius Simė, Vaidas Šimaitis, Gediminas
Valinevičius, Dainius Želvys, Julius Tomas Žulkus), prieš – 4 (Irena Galdikienė, Danas Paluckas,
Eugenijus Simutis, Eimutis Židanavičius), susilaikė – 3 (Edmundas Krasauskas, Sondra
Kulikauskienė, Elena Kuznecova).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Meras perėmė pirmininkavimą.
18. SVARSTYTA. Dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo. Pranešėja – Eugenija
Petravičienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
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).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
19. SVARSTYTA. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo
UAB „Palangos šilumos tinklai“. Pranešėja – Eugenija Petravičienė.
Tarybos narių klausimai.
Eimutis Židanavičius klausė, ar prieš tai buvęs šilumos tiekėjas mokėdavo šį mokestį.
Pranešėja atsakė, kad taip.
Pasiūlymai ir pasisakymai.
Eimutis Židanavičius pastebėjo, kad šiai įmonei buvo skirta apie 200 tūkstančių eurų,
o pritarus šiam sprendimo projektui į biudžetą bus nesumokėti dar 17 tūkstančių eurų. Tarybos
narys kalbėjo, kad lengvatų taikymai yra didelis nuostolis miesto biudžetui, Palangos gyventojams,
tai atsiliepia miesto socialinei politikai, todėl siūlė nepritarti šiam sprendimo projektui.
Meras perdavė pirmininkavimą Rimantui Antanui Mikalkėnui.
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Šarūnas Vaitkus kalbėjo, kad ši įmonė tik šiais metais yra perimta iš UAB „Litesko“.
UAB „Palangos šilumos tinklai“ sugebėjo per pusę metų 26 proc. sumažinti šilumos kainą. Jei
įmonė bus atleista nuo šio mokesčio, tai bus savotiška dotacija ateityje mažinti šilumos kainą, o tai
yra labai reikalinga miesto gyventojams. UAB „Palangos šilumos tinklai“ sumokėjo milžiniškas
skolas, padarytas nuo 2000 metų, kai buvo pasirašyta sutartis su UAB „Litesko“. Šiandien įmonė
nebeturi skolų ir reikia didžiuotis, kad yra tokių vadovų, sugebančių perimti šį sudėtingą šilumos
ūkį. Šarūnas Vaitkus džiaugėsi praeitos Tarybos narių kadencijos sprendimu nebepratęsti sutarties
su UAB „Litesko“, dėl to rezultatas šią dieną yra toks geras. Šarūnas Vaitkus siūlė pritarti
sprendimo projektui.
Meras perėmė pirmininkavimą.
Elena Kuznecova kalbėjo, kad taip pat džiaugiasi UAB „Palangos šilumos tinklai“
vadovu ir supranta Šarūno Vaitkaus pagyras jam. Tačiau tokios mokesčių lengvatos yra
suteikiamos gyventojų sąskaita. Visose uždarosiose bendrovėse, tokiose kaip UAB „Palangos
komunalinis ūkis“, UAB „Palangos šilumos tinklai“, UAB „Palangos vandenys“ yra nustatytos
tarifų skaičiavimo metodikos ir į jas įeina šie mokesčiai. Sakyti, kad suteikus lengvatą žmonėms
iškart atpigs šiluma, yra neteisinga.
Eugenijus Simutis kalbėjo, kad reikėtų padėti žmonės sumokėti mokesčius už
sunaudotą šilumos energiją, o ne dotuoti įmones. Valstybinės žemės nuomos mokestis yra
įskaičiuotas į įmonės paslaugų tarifą ir Taryba neturėtų atleisti nuo šio mokesčio UAB „Palangos
šilumos tinklai“, todėl siūlė nepritarti sprendimo projektui.
Eimutis Židanavičius kalbėjo, kad tokia dotacija būtų suteikiama visų Palangos
gyventojų sąskaita. O šilumos kaina atpigo, nes buvo pradėta eksploatuoti nauja katilinė.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio komitetai
pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 13, prieš – 1 (Eugenijus Simutis), susilaikė – 5 (Edmundas
Krasauskas, Sondra Kulikauskienė, Elena Kuznecova, Danas Paluckas, Eimutis Židanavičius).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
20. SVARSTYTA. Dėl triukšmo prevencijos Palangos miesto savivaldybės
viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo. Pranešėja – Alina Uktverytė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio komitetai
pritarė sprendimo projektui, o Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos, Švietimo, kultūros ir
sporto komitetai pritarė sprendimo projektui su pasiūlymais.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Švietimo, kultūros ir sporto
komiteto pasiūlymo.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 7 (Irena Galdikienė, Edmundas Krasauskas, Sondra Kulikauskienė,
Elena Kuznecova, Eugenijus Simutis, Dainius Želvys, Eimutis Židanavičius), prieš – 11 (Arvydas
Dočkus, Donatas Elijošius, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Danas Paluckas, Ilona Pociuvienė,
Antanas Sebeckas, Saulius Simė, Vaidas Šimaitis, Šarūnas Vaitkus, Gediminas Valinevičius, Julius
Tomas Žulkus), susilaikė – 1 (Vaidotas Bacevičius).
Nuspręsta nepritarti Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pasiūlymui:
1. 18 punktą išdėstyti taip: „18. Valyti, tvarkyti privačią teritoriją, išvežti atliekas ar
kt. veikla, naudojant triukšmą keliančias priemones ūkio darbams atlikti (pvz., malkų, žolės
pjovimas ir kt.), darbo dienomis gali būti vykdoma nuo 8 val. iki 21 val., o šeštadieniais,
sekmadieniais ir švenčių dienomis gali būti vykdoma nuo 10 val. iki 19 val. (išskyrus miesto
tvarkymo paslaugoms atlikti būtinus veiksmus esant ekstremalioms sąlygoms)“.
2. 24 punktą išdėstyti taip: „24. Statybų, remonto, rekonstrukcijos ar kitokia veikla,
kuri skleidžia triukšmą, šeštadieniais, sekmadieniais bei švenčių dienomis draudžiama“.
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Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Turizmo, sveikatos ir
socialinės apsaugos komiteto pasiūlymo.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Danas Paluckas nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo.
Balsavo: už – 5 (Edmundas Krasauskas, Sondra Kulikauskienė, Elena Kuznecova,
Eugenijus Simutis, Eimutis Židanavičius), prieš – 11 (Arvydas Dočkus, Donatas Elijošius, Irena
Galdikienė, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Ilona Pociuvienė, Saulius Simė, Vaidas Šimaitis,
Šarūnas Vaitkus, Gediminas Valinevičius, Dainius Želvys, Julius Tomas Žulkus), susilaikė – 2
(Vaidotas Bacevičius, Antanas Sebeckas).
Nuspręsta nepritarti Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pasiūlymui:
1. 18 punktą, vietoj skaičių ir žodžių „nuo 8 val. iki 21 val.“ įrašyti skaičius ir žodžius
„nuo 9 val. iki 21 val.“.
2. 10.1 punktą, vietoj skaičių ir žodžių „nuo 24 val. iki 7 val.“ įrašyti skaičius ir
žodžius „nuo 24 val. iki 8 val.“.
3. 23.1 punktą, vietoj skaičių ir žodžių „nuo 9 val. iki 19 val.“ įrašyti skaičius ir
žodžius „nuo 9 val. iki 18 val.“.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Eugenijus Simutis nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 17, prieš – Danas Paluckas, susilaikė – nėra.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
21. SVARSTYTA. Dėl pritarimo projektui „Pajūrio juostos tvarkymo programos
priemonių įgyvendinimas Palangos miesto savivaldybės teritorijoje“. Pranešėja – Reda Kairienė.
Tarybos narių klausimai.
Eugenijus Simutis pastebėjo, kad pernai buvo kalbėta apie viešąjį konkursą šiems
darbams įgyvendinti. Tačiau šiais metais konkurso skelbimo spaudoje nebuvo ir klausė, ar
konkursas buvo paskelbtas. Ar šiais metais konkurso laimėtojas yra vėl UAB „Palangos
komunalinis ūkis“?
Pranešėja atsakė, kad Tarybos sprendimo projekto medžiagoje yra pridėti ir kitų
įmonių komerciniai pasiūlymai, kuriuose kainos yra aukštesnės nei tarybos patvirtinti tarifai.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų, 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 Tarybos narys Eimutis Židanavičius.
BALSAVO: už – 16, prieš – nėra, susilaikė – 2 (Eugenijus Simutis, Julius Tomas
Žulkus).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
22. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2015 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T2-65
pakeitimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Turizmo, sveikatos ir socialinės
apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
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23. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto
fondo sąrašų patvirtinimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio, Turizmo,
sveikatos ir socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
24. SVARSTYTA. Dėl pripažinto netinkamu (negalimu) naudoti valstybės
nematerialiojo ir ilgalaikio bei trumpalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo. Pranešėjas
– Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
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 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Tarybos narys Julius Tomas Žulkus.
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
25. SVARSTYTA. Dėl Mikelio Balčiaus kolekcijos aprašo perdavimo Palangos
kurorto muziejui. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Švietimo, kultūros ir sporto komitetai
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 Tarybos narys Danas Paluckas.
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos nariai Arvydas Dočkus ir Saulius Simė išėjo iš posėdžių salės (nuo 10 val. 23
min. iki 10 val. 24 min.).
26. SVARSTYTA. Dėl mokyklinio autobuso perdavimo Palangos sporto centrui.
Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų, 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.

14
Tarybos nariai Arvydas Dočkus ir Saulius Simė išėjo iš posėdžių salės (nuo 10 val. 24
min. iki 10 val. 25 min.).
27. SVARSTYTA. Dėl VšĮ „Palangos sportas“ atleidimo nuo pagrindinės sporto
salės paslaugų mokesčio. Pranešėja – Laima Valužienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Švietimo, kultūros ir sporto 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.
Posėdžio pirmininkas paskelbė posėdžio pabaigą.
Posėdžio pirmininkai

Šarūnas Vaitkus
Rimantas Antanas Mikalkėnas

Posėdžio sekretorė

Jurgita Makšimaitė

