PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
9-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
17-OJO POSĖDŽIO, ĮVYKUSIO NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS
2020 m. birželio 11 d. Nr. T3-6
Palanga
Posėdis įvyko 2020 m. birželio 11 d.
Posėdžio pradžia 9 val., pabaiga 12 val.
Posėdžio pirmininkai – Šarūnas Vaitkus, Palangos miesto savivaldybės meras,
Rimantas Antanas Mikalkėnas, Palangos miesto savivaldybės mero pavaduotojas.
Posėdžio sekretorė – Diana Kniukštienė, Palangos miesto savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė.
Posėdyje dalyvavo 20 Palangos miesto savivaldybės tarybos narių: Andrius Bajoras,
Arvydas Dočkus, Gediminas Gečas, Svetlana Grigorian, Domininkas Jurevičius, Darius Kubilius,
Elena Kuznecova, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Ilona Pociuvienė, Saulius Simė, Eugenijus
Simutis, Mindaugas Skritulskas, Renata Surblytė (dalyvavo iki 10 val.), Vaidas Šimaitis, Bronius
Vaitkus, Šarūnas Vaitkus, Dainius Želvys, Julius Tomas Žulkus, Justas Žulkus, Vladas Žulkus.
Posėdyje nedalyvavo Tarybos narė Sondra Kulikauskienė.
Kviestieji asmenys: Raimondas Andziulis, Palangos miesto savivaldybės
administracijos Juridinio ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas, Irma Babičaitė-Kučinskienė,
Palangos miesto savivaldybės gydytoja, Irena Biriukaitė, Palangos miesto globos namų direktorė,
Aušra Dangėlaitienė, Palangos miesto savivaldybės administracijos Rinkliavų skyriaus vedėja, Daiva
Dekontaitė, Palangos miesto socialinių paslaugų centro direktorė, Milda Gedvilienė, Palangos
miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Vytautas Indreika, Palangos miesto
savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas,
Kostas Jakubauskas, Palangos miesto savivaldybės administracijos Ūkio ir turto skyriaus vedėjas,
Petras Kaminskas, Palangos miesto savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo skyriaus
vedėjas, Aušra Kedienė, Palangos miesto savivaldybės administracijos Biudžeto skyriaus vedėja,
Akvilė Kilijonienė, Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorė, Danutė Mikienė,
Palangos miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjo pavaduotoja,
Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė, Palangos miesto savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros
skyriaus vedėja, Inga Šileikienė, Palangos miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos
skyriaus vyresnioji patarėja, Robertas Trautmanas, Palangos miesto savivaldybės administracijos
Kultūros skyriaus vedėjas, Nijolė Vargonienė, Palangos miesto savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja.
Meras paskelbė 9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 17-ojo posėdžio
pradžią.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Šarūnas Vaitkus pagarsino, jog į 9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos
15-ojo posėdžio darbotvarkę įtraukti 26 klausimai.
Meras informavo, kad yra gautas 10 Tarybos narių pasirašytas prašymas į šios dienos
Tarybos posėdžio darbotvarkę įtraukti papildomą klausimą „Dėl pritarimo projekto
„Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centre“
įgyvendinimui“ (Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė).
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Meras taip pat informavo, kad yra gautas 10 Tarybos narių pasirašytas prašymas į šios
dienos Tarybos posėdžio darbotvarkę įtraukti papildomą klausimą „Dėl pritarimo projekto
„Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas BĮ Palangos miesto globos namuose“ įgyvendinimui“
(Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė).
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl pasiūlymo papildomai įtraukti
į posėdžio darbotvarkę sprendimo ,,Dėl pritarimo projekto „Atsinaujinančių energijos šaltinių
diegimas VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centre“ įgyvendinimui“ projektą.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas yra).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
Klausimas įtrauktas į posėdžio darbotvarkę.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl pasiūlymo papildomai
įtraukti į posėdžio darbotvarkę sprendimo ,,Dėl pritarimo projekto „Atsinaujinančių energijos
išteklių diegimas BĮ Palangos miesto globos namuose“ įgyvendinimui“ projektą.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas yra).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
Klausimas įtrauktas į posėdžio darbotvarkę.
Meras pagarsino, kad yra gautas Švietimo skyriaus prašymas atsiimti sprendimo „Dėl
Tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T2-179 papildymo“ projektą pataisyti, todėl jis siūlė šį
klausimą išbraukti iš posėdžio darbotvarkės.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas yra).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
Klausimas išbrauktas iš posėdžio darbotvarkės.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl darbotvarkės
su pakeitimais tvirtinimo.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
Darbotvarkė patvirtinta.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, asmeniškai suinteresuotų šios
darbotvarkės klausimų svarstymu.
Saulius Simė ir Andrius Bajoras informavo, kad nusišalins nuo 15 (Dėl patalpų
perdavimo neatlygintinai naudotis Palangos sporto centrui) darbotvarkės klausimo svarstymo,
kadangi jis susijęs su jų darboviete.
Arvydas Dočkus pranešė, kad nedalyvaus 22 (Dėl Tarybos 2017 m. liepos 27 d.
sprendimo Nr. T2-179 papildymo) darbotvarkės klausimo svarstyme, kadangi dirba „Baltijos“
pagrindinėje mokykloje.
Šarūnas Vaitkus ir Bronius Vaitkus informavo, kad nusišalins nuo 13 (Dėl viešosios
įstaigos „Palangos investicijų valdymas“ pertvarkymo į biudžetinę įstaigą „Palangos investicijų
valdymas“), 14 (Dėl Tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-217 pakeitimo) ir 15 (Dėl
patalpų perdavimo neatlygintinai naudotis Palangos sporto centrui) darbotvarkės klausimų
svarstymo.
Posėdžio pirmininkas prašė užsiregistruoti ir balsuoti dėl aukščiau minėtų Tarybos
narių nusišalinimų nuo darbotvarkės klausimų svarstymo priėmimo.
Bendru sutarimu nuspręsta pritarti Tarybos narių nusišalinimui.
Meras klausė, ar yra Tarybos narių, norinčių pasisakyti prieš pradedant svarstyti
darbotvarkės klausimus.
Posėdžio pirmininkas siūlė pradėti darbotvarkės klausimų svarstymą.
1. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Palangos miesto globos namų 2019 metų veiklos
ataskaitai. Pranešėja – Irena Biriukaitė.
Darius Kubilius prašė paaiškinti Palangos miesto globos namų 2019 metų veiklos
ataskaitos 2.9 ir 2.10 punktus.
Svetlana Grigorian prašė įvardinti planuojamų darbų sumą.
Svetlana Grigorian pasisakė dėl infrastruktūros sutvarkymo.
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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.
2. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Palangos miesto socialinių paslaugų centro 2019
metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – Daiva Dekontaitė.
Darius Kubilius domėjosi automobilio įsigijimo Palangos miesto socialinių paslaugų
centrui klausimu.
Svetlana Grigorian domėjosi, kada Palangos miesto socialinių paslaugų centras
planuoja kreiptis į Palangos miesto savivaldybės administraciją dėl etatų trūkumo bei stogo remonto.
Darius Kubilius padėkojo vadovams už pasiaukojantį darbą.
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.
3. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos
ataskaitos. Pranešėja – Milda Gedvilienė.
Arvydas Dočkus klausė dėl Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos
stebėsenos ataskaitoje nurodytos Lietuvoje vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės.
Arvydas Dočkus domėjosi, kokios bus taikomos skiepų profilaktinės priemonės.
Julius Tomas Žulkus teiravosi, ar yra planuojamos prevencinės priemonės
paplūdimiuose.
Svetlana Grigorian klausė, kodėl 2020 m. birželio 11 d. yra tvirtinama Palangos miesto
savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita už 2018 m.
Eugenijus Simutis teiravosi dėl oro užterštumo Palangos mieste.
Svetlana Grigorian domėjosi, kiek yra patvirtintų ir kiek laisvų etatų Visuomenės
sveikatos biure.
Elena Kuznecova pasisakė dėl statistinių duomenų kaupimo ir analizavimo.
Eugenijus Simutis pasisakė dėl Visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos ir pareiškė,
kad jai nepritars.
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 – 16, prieš – 2, susilaikė – 2.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
4. SVARSTYTA Dėl Palangos miesto savivaldybės kontrolieriaus pareigybės
aprašymo patvirtinimo. Pranešėjas – Raimondas Andziulis.
Saulius Simė domėjosi dėl pareigybės aprašymo charakteristikos.
Svetlana Grigorian teikė pasiūlymą dėl sprendimo projekto, tačiau jis nebuvo teikiamas
balsuoti, nes Mero pateiktame pasiūlyme (pridedamas prie posėdžio rengimo medžiagos)
atsispindėjo tos pačios nuostatos.
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui pasiūlymą.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
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Balsavo: už – 20 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui.
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 išdėstyti jį nauja redakcija
(pridedama prie posėdžio rengimo medžiagos).
5. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir
direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymų patvirtinimo. Pranešėjas – Raimondas Andziulis.
Meras teikė savo pasiūlymą dėl sprendimo projekto (pridedamas prie posėdžio rengimo
medžiagos).
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 20 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui.
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 pakeisti sprendimo projektu
tvirtinamų Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir Palangos miesto
savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymų 2 punktus ir juos
išdėstyti taip:
„2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra atskaitingas Palangos miesto
savivaldybės tarybai“.
6. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2019 metų strateginio plėtros ir
veiklos planų įgyvendinimo ataskaitos tvirtinimo. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
Svetlana Grigorian iškėlė klausimą dėl identifikuotų klaidų, dėl dokumentų
peržiūrėjimo.
Eugenijus Simutis klausė, ar nebūtų tikslinga ataskaitoje nurodyti, kiek Savivaldybė
yra laimėjusi teismų, kokios yra bylinėjimosi išlaidos.
Eugenijus Simutis pasisakė dėl svarbių rodiklių (pvz. kiek Savivaldybė yra iš savo
biudžeto skyrusi lėšų pralaimėtoms byloms) nepateikimo ataskaitoje.
Šarūnas Vaitkus kalbėjo, kad informacija apie išnagrinėtas bylas yra teikiama
Savivaldybės administracijos direktoriaus ataskaitoje.
Meras informavo, kad visi 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.
7. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-19 pakeitimo.
Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas 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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8. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto patikslinimo.
Pranešėja – Aušra Kedienė.
Svetlana Grigorian domėjosi dėl Šventosios aikštės rekonstrukcijai planuojamų
asignavimų.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas 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.
9. SVARSTYTA. Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo. Pranešėja – Aušra Kedienė.
Svetlana Grigorian klausė dėl lėšų atlyginimams išmokėti, ar praeitais metais irgi
buvo imama paskola tam pačiam tikslui įgyvendinti, ar paskola procentinė.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų 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.
10. SVARSTYTA. Dėl neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo.
Pranešėja – Aušra Kedienė.
Svetlana Grigorian, atsižvelgusi į kitų savivaldybių nustatytus neapmokestinamus
žemės sklypo dydžius, klausė, kodėl Palangoje yra siūlomas 6 a neapmokestinamas žemės sklypo
dydis, ar yra vykdoma stebėsena, kokie yra nustatyti minimi dydžiai kurortinėse savivaldybėse.
Eugenijus Simutis klausė, koks yra Savivaldybės biudžeto nuostolis, kai Savivaldybė
negauna lėšų už daugiabučių gyvenamųjų namų žemės sklypus.
Dainius Želvys siūlė pritarti sprendimo projektui. Jis paaiškino Svetlanai Grigorian,
kodėl yra siūlomas 6 a neapmokestinamas žemės sklypo dydis.
Svetlana Grigorian siūlė pranešėjai pateikti informaciją Tarybos nariams dėl
neapmokestinamų žemės sklypų dydžių kitose Savivaldybėse.
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 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18, prieš – nėra, susilaikė – 1.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
11. SVARSTYTA. Dėl žemės mokesčio tarifų 2021 metams nustatymo. Pranešėja –
Aušra Kedienė.
Elena Kuznecova klausė, kodėl ne visuose teisės aktuose leidžiama naudoti
nenaudojamos, netvarkomos ir apleistos žemės sąvokas. Ji siūlė sprendimo projekto 1.2 punkte po
žodžio „nenaudojamos“ įrašyti žodžius „netvarkingos ir apleistos“.
Akvilė Kilijonienė paaiškino, jog žemės mokesčio tarifas yra tvirtinamas tik tada, kai
yra išleistas kitas teisės aktas (taisyklės, procedūros, pagal patvirtintą sąrašą).
Dainius Želvys, atsižvelgęs į Elenos Kuznecovos išsakytus argumentus, siūlė
sprendimo projekto 1.2 punkte po žodžio „nenaudojamos“ įrašyti žodžius skliausteliuose
„(netvarkingos ir apleistos)“.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto
ūkio komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui Elenos Kuznecovos ir Dainiaus Želvio
pasiūlymą.
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Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 19 (vienbalsiai).
Nuspręsta pritarti pasiūlymui.
Meras 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 1.2
punkte po žodžio „nenaudojamos“ įrašyti žodžius skliausteliuose „(netvarkingos ir apleistos)“.
12. SVARSTYTA. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2021 metams nustatymo.
Pranešėja – Aušra Kedienė.
Darius Kubilius pastebėjo, kad teikimo turinys neatitinka sprendimo projekto turinio.
Vaidas Šimaitis siūlė sprendimo projekto 1 punkte po žodžio „(patalpoms)“ įrašyti žodį
„ir jo priklausiniams“.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui, o Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė su pasiūlymu (pridedama prie
posėdžio rengimo medžiagos).
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui Statybos ir miesto ūkio komiteto pasiūlymą.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 19 (vienbalsiai).
Nuspręsta pritarti Statybos ir miesto ūkio komiteto pasiūlymui.
Tai pat posėdžio pirmininkas teikė balsavimui Vaido Šimaičio pasiūlymą.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 19 (vienbalsiai).
Nuspręsta pritarti Vaido Šimaičio pasiūlymui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto su
pasiūlymais.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymais:
1. Sprendimo projekto 1 punkte po žodžio „(patalpoms)“ įrašyti žodį „ir jo
priklausiniams“.
2. Sprendimo projekto 2 punktą išdėstyti taip:
„2. Įpareigoti Palangos miesto savivaldybės administraciją nustatyta tvarka patvirtintą
1.5 punkte nurodyto nekilnojamojo turto sąrašą iki 2020 m. gruodžio 1 d. pateikti Valstybinei
mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos“.
Tarybos nariai Bronius Vaitkus ir Šarūnas Vaitkus nusišalino nuo sprendimo ,,Dėl
viešosios įstaigos „Palangos investicijų valdymas“ pertvarkymo į biudžetinę įstaigą „Palangos
investicijų valdymas“ projekto svarstymo.
Meras perdavė pirmininkavimą Mero pavaduotojui Rimantui Antanui Mikalkėnui.
13. SVARSTYTA. Dėl viešosios įstaigos „Palangos investicijų valdymas“
pertvarkymo į biudžetinę įstaigą „Palangos investicijų valdymas“. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
Saulius Simė citavo BĮ „Palangos investicijų valdymas“ nuostatų 11 punktą ir klausė,
kokios bus kultivuojamos sporto šakos.
Saulius Simė klausė, ar jis nepažeis viešųjų ir privačių interesų, jei balsuos dėl šio
sprendimo projekto, kadangi minimos įstaigos funkcijos yra tokios pačios kaip ir Palangos sporto
centro, kuri yra jo darbovietė.
Svetlana Grigorian prašė išdėstyti aiškius argumentus, kodėl viešoji įstaiga „Palangos
investicijų valdymas“ pertvarkoma į biudžetinę įstaigą „Palangos investicijų valdymas“.
Administracijos direktorė Akvilė Kilijonienė paaiškino, jog pagrindinis tikslas –
Savivaldybės objektų valdymas.
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Eugenijus Simutis pasisakė dėl biudžetinių įstaigų skaičiaus didinimo, aukščiau
minimos įstaigos naikinimo, jos funkcijų paskirstymo kitoms įstaigoms.
Mindaugas Skritulskas pasisakė dėl viešosios įstaigos „Palangos investicijų valdymas“
veiklos bei jos pasiektų rezultatų. Tarybos narys pažymėjo, jog pasikeitus teisinei bazei, Taryba turi
apsispręsti dėl Savivaldybės objektų administravimo nesiekiant pelno, ar šiuos objektus išnuomoti
verslo subjektams.
Svetlana Grigorian pasisakė dėl viešosios įstaigos „Palangos investicijų valdymas“ 2020
m. veiklos ataskaitos.
Saulius Simė pasisakė dėl Palangos baseino administravimo ir pareiškė, kad nedalyvaus
šio klausimo balsavime.
Akvilė Kilijonienė pasisakė dėl sprendimo projekto teisinių motyvų, dėl Savivaldybės
turto valdymo ir naudojimo, teikiamų paslaugų kokybės ir užtikrinimo.
Eugenijus Simutis kalbėjo dėl UAB „Palangos komunalinis ūkis“ papildomų
susitarimų su Palangos miesto savivaldybe.
Akvilė Kilijonienė paaiškino priežastis, kodėl negalima sudaryti vidinio sandorio dėl
paslaugų teikimo su VšĮ „Palangos investicijų valdymas“ kaip Palangos miesto savivaldybė yra
sudariusi su UAB „Palangos komunalinis ūkis“.
Posėdžio pirmininko pavaduotas pagarsino Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir
miesto ūkio komitetų išvadas dėl sprendimo projekto.
Mero pavaduotojas pagarsino Administracijos direktorės pasiūlymą dėl sprendimo
projekto ir teikė jį balsavimui.
Eugenijus Simutis pasisakė dėl biudžetinės įstaigos pavadinimo.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 14, prieš – nėra, susilaikė – 2.
Nuspręsta pritarti pasiūlymui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 11, prieš – 1, susilaikė – 4.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu:
1. Pakeisti sprendimo projekto pavadinimą ir jį išdėstyti taip:
„Dėl viešosios įstaigos „Palangos investicijų valdymas“ pertvarkymo į biudžetinę
įstaigą „Palangos investicijų valdymas“ ir turto perdavimo“.
2. Papildyti biudžetinės įstaigos „Palangos investicijų valdymas“ nuostatus 52 punktu
ir jį išdėstyti taip:
„52. Vieši pranešimai skelbiami įstaigos interneto svetainėje.“
Mero pavaduotojas skelbė pertrauką nuo 10 val. 30 min. iki 11 val.
Tarybos nariai Bronius Vaitkus ir Šarūnas Vaitkus nusišalino nuo sprendimo „Dėl
Tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-217 pakeitimo“ projekto svarstymo.
14. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-217
pakeitimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15, prieš – nėra, susilaikė – 1.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos nariai Andrius Bajoras, Saulius Simė, Bronius Vaitkus ir Šarūnas Vaitkus
nusišalino nuo sprendimo „Dėl patalpų perdavimo neatlygintinai naudotis Palangos sporto centrui“
projekto svarstymo.
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15. SVARSTYTA. Dėl patalpų perdavimo neatlygintinai naudotis Palangos sporto
centrui. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Svetlana Grigorian domėjosi, kiek laiko Sporto centras vykdo veiklą Teniso kortuose.
Eugenijus Simutis klausė, kas dengs Sporto centro sunaudotus resursus (elektra,
vanduo) naudojantis Teniso kortų paslaugomis.
Svetlana Grigorian teiravosi, kodėl Sporto centras anksčiau nesikreipė dėl leidimo
naudotis patalpomis.
Posėdžio pirmininko pavaduotojas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos
ir miesto ūkio komitetai pritarė sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
16. SVARSTYTA. Dėl patalpų perdavimo laikinai neatlygintinai naudotis
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos
priešgaisrinei gelbėjimo valdybai. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
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).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
17. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-123
pakeitimo. Pranešėja – Inga Šileikienė.
Svetlana Grigorian domėjosi dėl Komisijos sudarymo ir pareiškė norą būti šios
Komisijos nare.
Elena Kuznecova taip pat norėtų dalyvauti Komisijos veikloje. Tarybos narė taip pat
kalbėjo apie Hipodromo teritorijos apleistus sklypus, teiravosi dėl protokolų surašymo šiems
apleistų, neprižiūrimų žemės sklypų savininkams.
Dainius Želvys prašė Tarybos narių pateikti Viešosios tvarkos skyriui informaciją dėl
apleistų žemės sklypų.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto
ūkio komitetai pritarė sprendimo projektui.
Svetlana Grigorian siūlė sprendimo projekto 1 punkte vietoj datos „birželio 1 d.“ įrašyti
datą „birželio 15 d.“.
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui Svetlanos Grigorian pasiūlymą.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 19 (vienbalsiai).
Nuspręsta Svetlanos Grigorian pasiūlymui pritarti.
Meras 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 datos „birželio 1 d.“ įrašyti datą „birželio 15 d.“.
18. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo.
Pranešėja – Danutė Mikienė.
Svetlana Grigorian teiravosi dėl Palangos miesto tvarkymo ir švaros taisyklių 6 punkto.
Eugenijus Simutis pasisakė dėl kai kurių gyventojų nakvynės apsistojimo vietų.
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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.
19. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-162
pakeitimo. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.
Posėdžio pirmininkas 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).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
20. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2020 metų visuomenės
sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo. Pranešėja – Irma Babičaitė-Kučinskienė.
Saulius Simė domėjosi dėl einamųjų metų programos tvirtinimo. Tarybos narys siūlė
sveikatos rėmimo specialiąją programą tvirtinti kartu su aplinkos apsaugos rėmimo specialiąja
programa.
Posėdžio pirmininkas 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).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
21. SVARSTYTA. Dėl kultūros projektų dalinio finansavimo 2020-2022 metais.
Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
Svetlana Grigorian domėjosi dėl dalinio finansavimo skyrimo.
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 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos narys Arvydas Dočkus nusišalino nuo sprendimo ,,Dėl Tarybos 2017 m. liepos
27 d. sprendimo Nr. T2-179 papildymo“ projekto svarstymo.
22. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T2-179
papildymo. Pranešėja – Nijolė Vargonienė.
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 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
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23. SVARSTYTA. Dėl įpareigojimo dalyvauti bendravimo su vaikais tobulinimo
programose (kursuose) Palangos miesto savivaldybėje vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
Pranešėja – Nijolė Vargonienė.
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 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
24. SVARSTYTA. Dėl gatvės krepšinio čempionato organizavimo. Pranešėja – Nijolė
Vargonienė.
Meras perskaitė Administracijos direktorės pasiūlymą dėl sprendimo projekto
(pridedamas prie posėdžio rengimo medžiagos) ir teikė jį balsavimui.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 19 (vienbalsiai).
Nuspręsta Administracijos direktorės pasiūlymui pritarti.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio, Švietimo,
kultūros ir sporto komitetai 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 pakeisti sprendimo projekto
preambulę ir ją išdėstyti taip: „Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6
straipsnio 29 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, atsižvelgdama į asociacijos „3x3 Krepšinio
asociacija“ 2020 m. gegužės 29 d. prašymą, Palangos miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a “ .
25. SVARSTYTA. Dėl sutikimo priimti dovanojamų žemės sklypų, kurių kadastriniai
Nr. 2501/0042:136 ir 2501/0042:39, Palangoje, dalis. Pranešėjas – Vytautas Indreika.
Domininkas Jurevičius domėjosi, kiek yra suformuota sklypų ir ar jie visi priklauso
vienam savininkui.
Domininkas Jurevičius teiravosi dėl gatvės įrengimo.
Elena Kuznecova pasisakė, kad ji balsuos už, jei Savivaldybės taryba sutinka tik
eksploatuoti gatvę, o ne ją įrenginėti iš Savivaldybės biudžeto.
Vaidas Šimaitis kalbėjo, jog nėra galimybės priversti investuotoją įrenginėti gatvę, kuri
turi sudaryti sąlygas patekti ir į kitus žemės sklypus. Savivaldybė perima dovanojamų žemės sklypų
dalį tam kad galėtų nuspręsti, kas įrenginės gatvę (ar privatus sektorius ir pan.).
Elena Kuznecova pažymėjo, jog šiuo sprendimo projektu Savivaldybė pati įsipareigoja
įrengti gatvę, todėl ji siūlė sprendimo projekto 2 punkte išbraukti žodį „įrengti“ arba įpareigoti
investuotoją pasirašyti infrastruktūros sutartį dėl gatvės įrengimo.
Vaidas Šimaitis pritarė Elenos Kuznecovos pasiūlymui sprendimo projekto 2 punkte
išbraukti žodį „įrengti“, tačiau prieštaravo dėl siūlymo gatvę įrengti investuotojui.
Saulius Simė pasisakė dėl infrastruktūros sutarties formuluotės.
Meras teikė balsavimui Elenos Kuznecovos pasiūlymą.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 19 (vienbalsiai).
Nuspręsta pritarti Elenos Kuznecovos pasiūlymui.
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 su pasiūlymu.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
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BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu sprendimo projekto 2
punkte išbraukti žodį „įrengti“.
26. SVARSTYTA. Dėl pritarimo projekto „Atsinaujinančių energijos išteklių
diegimas BĮ Palangos miesto globos namuose“ įgyvendinimui. Pranešėja – Ramunė OlšauskaitėUrbonienė.
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 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
27. SVARSTYTA. Dėl pritarimo projekto „Atsinaujinančių energijos šaltinių
diegimas VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centre“ įgyvendinimui. Pranešėja – Ramunė
Olšauskaitė-Urbonienė.
Meras informavo, kad Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl Eugenijaus
Simučio pasiūlymo.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Meras paskelbė 9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 17-ojo posėdžio
pabaigą.
Posėdžio pirmininkai

Šarūnas Vaitkus
Rimantas Antanas Mikalkėnas

Posėdžio sekretorė

Diana Kniukštienė

