PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
9-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
39-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2022 m. gegužės 31 d. Nr. T3-7
Palanga
Posėdis įvyko 2022 m. gegužės 31 d.
Posėdžio pradžia 10 val., pabaiga 12 val. 10 min.
Posėdžio pirmininkai – Šarūnas Vaitkus, Palangos miesto savivaldybės meras,
Rimantas Antanas Mikalkėnas, Palangos miesto savivaldybės mero pavaduotojas.
Posėdžio sekretorė – Renata Liaudanskytė, Palangos miesto savivaldybės
administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė.
Posėdyje dalyvavo 19 Tarybos narių: Andrius Bajoras (iki 12 val.), Arvydas Dočkus,
Gediminas Gečas, Svetlana Grigorian, Domininkas Jurevičius, Darius Kubilius, Sondra
Kulikauskienė, Elena Kuznecova, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Ilona Pociuvienė, Paulius Rojus,
Saulius Simė (iki 12 val.), Eugenijus Simutis, Renata Štombergienė, Bronius Vaitkus (nuo 10 val.
5 min.), Šarūnas Vaitkus, Dainius Želvys, Julius Tomas Žulkus, Vladas Žulkus.
Posėdyje dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavo Tarybos nariai Vaidas Šimaitis ir Justas
Žulkus.
Kviestieji asmenys: Aida Aleksandrovienė, UAB „Palangos koncertų salė“ direktorė,
Virgilijus Beržanskis, UAB „Palangos vandenys“ direktorius, Aušra Dangėlaitienė, Palangos miesto
savivaldybės administracijos Rinkliavų skyriaus vedėja, Olga Dejienė, Monciškių seniūnaitė, Kostas
Jakubauskas, Palangos miesto savivaldybės administracijos Ūkio ir turto skyriaus vedėjas, Reda
Kairienė, Palangos miesto savivaldybės administracijos Ūkio ir turto skyriaus vyriausioji specialistė
(ekologė), Aušra Kedienė, Palangos miesto savivaldybės administracijos Biudžeto skyriaus vedėja,
Akvilė Kilijonienė, Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorė, Rasa Kmitienė, BĮ
Palangos turizmo informacijos centro direktorė, Dana Lukauskienė, naujienų interneto puslapio
(www.musuzinios.lt) redaktorė, Danutė Mikienė, Palangos miesto savivaldybės administracijos
Viešosios tvarkos skyriaus vedėjo pavaduotoja, Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė, Palangos miesto
savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros skyriaus vedėja, Robertas Trautmanas, Palangos
miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjas, Laima Valužienė, Palangos miesto
savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja, Alvydas Ziabkus, žurnalistas, Vaidas
Zdancevičius, UAB „Bravo events“ vadovas, Žydrūnas Žvirblis, Palangos miesto savivaldybės
administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas.
Meras paskelbė 9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 39-ojo posėdžio
pradžią.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Meras informavo, kad posėdyje dėl pateisinamų priežasčių nedalyvauja Vaidas Šimaitis
ir Justas Žulkus, o į posėdį vėluos Bronius Vaitkus.
Meras pagarsino, jog į 9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 39-ojo
posėdžio darbotvarkę įtraukti 22 klausimai.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar Tarybos nariai turi pasiūlymų dėl posėdžio
darbotvarkės.
Svetlana Grigorian siūlė išbraukti iš darbotvarkės 22 klausimą (Dėl Tarybos 2017 m.
lapkričio 2 d. sprendimo Nr. T2-233 „Dėl Palangos sporto centro teikiamų paslaugų įkainių
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nustatymo ir sporto bazių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo), kadangi naujasis
Palangos sporto centro direktorius nepradėjo eiti savo pareigų, nėra pateiktas lyginamasis Sporto
centro teikiamų paslaugų įkainių variantas.
Meras teikė balsavimui Svetlanos Grigorian pasiūlymą išbraukti 22 darbotvarkės
klausimą.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 3, prieš – 15, susilaikė – nėra.
Pasiūlymui nepritarta.
Kadangi daugiau pasiūlymų nebuvo, Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir
balsuoti dėl darbotvarkės tvirtinimo.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
Darbotvarkė patvirtinta.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, asmeniškai suinteresuotų šios
darbotvarkės klausimų svarstymu.
Eugenijus Simutis pranešė, kad nusišalina nuo 14 klausimo (Dėl Tarybos 2020 m.
lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2-233 „Dėl BĮ Palangos miesto rinkliavų centro teikiamų paslaugų
įkainių nustatymo“ pakeitimo) svarstymo.
Andrius Bajoras ir Saulius Simė pagarsino, kad nedalyvaus 22 klausimo (Dėl Tarybos
2017 m. lapkričio 2 d. sprendimo Nr. T2-233 „Dėl Palangos sporto centro teikiamų paslaugų įkainių
nustatymo ir sporto bazių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo) svarstyme.
Rimantas Antanas Mikalkėnas, Elena Kuznecova ir Dainius Želvys informavo, kad
nusišalina nuo 2 klausimo (Dėl UAB „Palangos vandenys“ 2022–2024 metų veiklos ir plėtros plano)
svarstymo.
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui aukščiau minėtų Tarybos narių nusišalinimus
nuo darbotvarkės klausimų svarstymo.
Tarybos narių bendru sutarimu Tarybos narių nusišalinimai buvo priimti.
Meras klausė, ar yra Tarybos narių, norinčių pasisakyti prieš pradedant svarstyti
darbotvarkės klausimus.
Svetlana Grigorian teiravosi dėl autobusų sustojimo stotelės (netoli degalinės) Elijos
g., Šventojoje, įrengimo. Tarybos narė domėjosi, kaip būtų galima gauti finansinius dokumentus
apie privačių sporto klubų perkamas paslaugas iš Sporto centro, jei jų pateikti negali pati įstaiga.
Meras informavo, kad procedūras dėl minėtos stotelės įrengimo vykdo VĮ Lietuvos
automobilių kelių direkcija, kadangi ji numatyta valstybinės reikšmės regioninio kelio ruože.
Šarūnas Vaitkus kreipėsi į Sporto centro direktoriaus pavaduotoją Saulių Simę, kad pateiktų Tarybos
narei dokumentus, dėl kurių ji kreipėsi.
Saulius Simė pažymėjo, jog Tarybos narė galėjo pakartotinai kreiptis į Sporto centrą,
jei gautas atsakymas nėra tinkamas.
Eugenijus Simutis išsakė savo nuomonę ir vertinimą dėl priešais bažnyčią stovinčio
paminklo, skirto antrajame pasauliniame kare žuvusiems sovietų kariams atminti, nukėlimo.
Tarybos narys prašė pateikti informaciją, kiek buvo sumokėta už paslaugas balandžio ir gegužės
mėn. laikraščiui „Palangos tiltas“.
Meras patikino, kad už straipsnį apie obelisko sovietų kariams nuvertimą nebuvo
apmokėta iš Savivaldybės lėšų.
Leista pasisakyti pareiškėjai Monciškių seniūnaitei Olgai Dejienei.
Olga Dejienė domėjosi, kur numatoma perkelti biblioteką Šventojoje, pardavus
buvusio kino teatro „Eldija“ pastatą, kada planuojama rengti teritorijos detalųjį planą bei techninį
projektą ir kur bus panaudotos lėšos, gautos už parduotą pastatą.
Meras sakė, kad buvusio kino teatro „Eldija“ pastato būklė yra labai prasta, todėl jo
rekonstruoti neverta, o, pardavus pastatą, bus galima rekonstruoti Šventosios seniūnijos pastatą ir
jame įkurdinti biblioteką.
Posėdžio pirmininkas siūlė pradėti darbotvarkės klausimų svarstymą.
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1. SVARSTYTA. Dėl Palangos turizmo informacijos centro teikiamų paslaugų kainų
nustatymo. Pranešėja – Rasa Kmitienė.
Elena Kuznecova teiravosi, koks įkainis taikomas verslo įmonėms, kurių atstovai vyksta
su Palangos turizmo informacijos centro darbuotojais į parodas ar renginius, ir kodėl jis nėra
įtrauktas į šį sprendimo projektą.
Darius Kubilius klausė, ar įstaiga turi padalinį Šventojoje ir ar numatytos ekskursijos
šiame mieste.
Eugenijus Simutis domėjosi, ar bilietų į renginius pardavimo paslaugos komisinis
mokestis nėra per mažas.
Svetlana Grigorian klausė, ar dokumentų kopijavimo paslaugos buvo teikiamos iki šiol,
kokie įkainiai buvo taikomi ir ar ši paslauga netaps pagrindine įstaigos veikla.
Svetlana Grigorian pastebėjo, kad sprendimo projekto 1 punktu tvirtinamų Palangos
turizmo informacijos centro teikiamų paslaugų kainų 7 punkte „Biuro paslaugos“ 4, 5 ir 6 eilutės
vienodos.
Eugenijus Simutis siūlė ištaisyti Svetlanos Grigorian pastebėtą techninę klaidą
sprendimo projekte. Tarybos narys taip pat siūlė Palangos turizmo informacijos centro teikiamų
paslaugų kainų 8 punkto „Bilietų į renginius pardavimo paslaugos“ 1 eilutėje vietoj skaičiaus „0,55
Eur“ įrašyti skaičių „1,00 Eur“.
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui Eugenijaus Simučio pasiūlymą iš Palangos
turizmo informacijos centro teikiamų paslaugų kainų 7 punkto „Biuro paslaugos“ išbraukti 5 ir 6
eilutes ir atitinkamai pakeisti tolesnę eilučių numeraciją.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 16, prieš – 3, susilaikė – nėra.
Pasiūlymui pritarta.
Meras teikė balsavimui Eugenijaus Simučio pasiūlymą Palangos turizmo informacijos
centro teikiamų paslaugų kainų 8 punkto „Bilietų į renginius pardavimo paslaugos“ 1 eilutėje vietoj
skaičiaus „0,55 Eur“ įrašyti skaičių „1,00 Eur“.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 6, prieš – 8, susilaikė – 4.
Pasiūlymui nepritarta.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto su
pataisa.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Darius Kubilius).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pataisa: iš 1 punktu tvirtinamų
Palangos turizmo informacijos centro teikiamų paslaugų kainų 7 punkto „Biuro paslaugos“ išbraukti
5 ir 6 eilutes bei atitinkamai pakeisti tolesnę eilučių numeraciją.
Elena Kuznecova, Rimantas Antanas Mikalkėnas ir Dainius Želvys nusišalino nuo
sprendimo „Dėl UAB „Palangos vandenys“ 2022–2024 metų veiklos ir plėtros plano“ projekto
svarstymo.
2. SVARSTYTA. Dėl UAB „Palangos vandenys“ 2022–2024 metų veiklos ir plėtros
plano. Pranešėjas – Virgilijus Beržanskis.
Svetlana Grigorian domėjosi, kokiu principu remtasi atrenkant gatves ar kvartalus
nuotekų tinklų ir siurblinių plėtrai. Tarybos narė klausė, ar buvo gautas Pašventupio g. gyventojų
prašymas vykdyti plėtrą jų gatvėje.
Virgilijus Beržanskis atsakė, kad šią informaciją pateiks po Tarybos posėdžio.
Meras informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
Eugenijus Simutis nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
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3. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T2-8 „Dėl
Palangos miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
Svetlana Grigorian teiravosi, kokio dydžio kompensacijas už būsto suteikimą
užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje,
planuojama išmokėti ir kada tai numatoma padaryti. Tarybos narė klausė, kokia tvarka bus
išmokomos kompensacijos, jei asmenų skaičius viršys 200.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Turizmo, sveikatos ir
socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
Saulius Simė nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
4. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-30 „Dėl
Palangos miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aušra
Kedienė.
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.
5. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d.
sprendimo Nr. T2-16 „Dėl Palangos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios
programos 2021 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Reda
Kairienė.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto
ūkio komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
Julius Tomas Žulkus, Vladas Žulkus nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
6. SVARSTYTA. Dėl asmenų, 2022 m. vasario 24 d. ar vėliau pasitraukusių (perkeltų)
iš Ukrainos dėl Rusijos karinės agresijos, apgyvendinimo. Pranešėja – Reda Kairienė.
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 su
pasiūlymais.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18, prieš – nėra, susilaikė – nėra, nebalsavo – 1 (Julius Tomas
Žulkus).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
7. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T2-246 „Dėl
Palangos miesto savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos viešojo konkurso būdu ir be
konkurso organizavimo tvarkos ir nuompinigių dydžio skaičiavimo tvarkos aprašų patvirtinimo”
pakeitimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto
ūkio komitetai pritarė sprendimo projektui.
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Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16, prieš – nėra, susilaikė – 3 (Svetlana Grigorian, Darius Kubilius,
Eugenijus Simutis).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
8. SVARSTYTA. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai. Pranešėjas – Robertas
Trautmanas.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir
sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
9. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2017 m. lapkričio 2 d. sprendimo Nr. T2-229 „Dėl
Palangos kultūros ir jaunimo centro teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
Svetlana Grigorian klausė dėl dalyvio mokesčio (40 Eur) jaunimo vasaros akademijos
dalyviams.
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 – 17, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Svetlana Grigorian).
Rimantas Antanas Mikalkėnas nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Meras perdavė pirmininkavimą pavaduotojui Rimantui Antanui Mikalkėnui.
10. SVARSTYTA. Dėl reprezentacinio Palangos miesto renginio statuso suteikimo ir
jo dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas –
Robertas Trautmanas.
Darius Kubilius domėjosi, kiek rekomendacijų buvo gauta iš LR specialiųjų tyrimų
tarnybos.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir
sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16, prieš – nėra, susilaikė – nėra, nebalsavo – 1 (Svetlana Grigorian).
Bronius Vaitkus ir Šarūnas Vaitkus nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
11. SVARSTYTA. Dėl pavadinimo gatvei suteikimo ir gatvių geografinių
charakteristikų patvirtinimo. Pranešėjas – Žydrūnas Žvirblis.
Meras perėmė pirmininkavimą posėdžiui.
Gediminas Gečas pastebėjo, kad sprendimo projekto 2 punktu tvirtinamos Volungių
gatvės geografinės charakteristikos brėžinyje įrašyta Savanorių g. ir siūlė ištaisyti šią klaidą.
Meras teikė balsavimui pasiūlymą sprendimo projekto 2 punktu tvirtinamos Volungių
gatvės geografinės charakteristikos brėžinyje vietoj pavadinimo „Savanorių g.“ įrašyti pavadinimą
„Volungių g.“.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
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BALSAVO: už – 18, prieš – nėra, susilaikė – nėra.
Pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pataisa.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pataisa 2 punktu tvirtinamos Volungių
gatvės geografinės charakteristikos brėžinyje vietoj pavadinimo „Savanorių g.“ įrašyti pavadinimą
„Volungių g.“.
12. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-37 „Dėl
Palangos miesto savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų pripažinimo netekusiais galios“
pakeitimo. Pranešėjas – Žydrūnas Žvirblis.
Eugenijus Simutis prašė patikslinti, ar šiuo sprendimo projektu keičiama preambulė ar
iš Teritorijų planavimo dokumentų registro išbraukiama dalis teritorijų planavimo dokumentų.
Elena Kuznecova siūlė parengti Tarybos sprendimo projekto dėl paviršinių vandens
telkinių apsaugos zonos ir pakrančių apsaugos juostos nustatymo tvarkos pakeitimą, atsižvelgiant į
pasiūlymus ir galiojančius teisės aktus, apibrėžti melioracijos griovio apsaugos zoną.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17, prieš – nėra, susilaikė – 2 (Eugenijus Simutis, Darius Kubilius).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
13. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-5 „Dėl
vietinės rinkliavos už naudojimąsi Palangos miesto viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra“
pakeitimo. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.
Eugenijus Simutis domėjosi, ar reikalavimas deklaracijoje nurodyti fizinio asmens kodą
neprieštarauja teisės aktams.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Turizmo, sveikatos ir
socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Eugenijus Simutis nusišalino nuo sprendimo „Dėl Tarybos 2020 m. lapkričio 26 d.
sprendimo Nr. T2-233 „Dėl BĮ Palangos miesto rinkliavų centro teikiamų paslaugų įkainių
nustatymo“ pakeitimo“ projekto svarstymo.
14. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2-233 „Dėl
BĮ Palangos miesto rinkliavų centro teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja –
Aušra Dangėlaitienė.
Julius Tomas Žulkus teiravosi dėl paslaugos už transporto priemonės statymą
automobilių stovėjimo aikštelėje Ronžės g. 5A, Palangoje, vienam mėnesiui paklausos ir įkainio
dydžio.
Julius Tomas Žulkus, atsižvelgdamas į šios paslaugos paklausą, siūlė sprendimo
projekto 1.3 papunktyje vietoj skaičiaus ir žodžio „150 eurų“ įrašyti skaičių ir žodį „300 eurų“.
Svetlana Grigorian siūlė sprendimo projekto 1.3 papunktyje vietoj skaičiaus ir žodžio
„150 eurų“ įrašyto skaičių ir žodį „120 eurų“.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl Juliaus Tomo Žulkaus
siūlomo pakeitimo.
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Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 2, prieš – 14, susilaikė – 1.
Pasiūlymui nepritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl Svetlanos
Grigorian pasiūlymo.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 1, prieš – 16, susilaikė – 1.
Pasiūlymui nepritarta.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17, prieš – 1 (Svetlana Grigorian), susilaikė – nėra.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
15. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-48 „Dėl
Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Palangos miesto savivaldybei
priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nustatymo
nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.
Svetlana Grigorian domėjosi, kodėl renginio vietai žemės sklype (Vytauto g. 16
šiaurinė gretimybė, pastato Vytauto g. 18 pietinė gretimybė) koeficientas nuo 2 padidėjo iki 24.
Eugenijus Simutis kalbėjo, kad, didinat minėtos vietos koeficientą, siekiama sumažinti
šioje vietoje vykstančių renginių skaičių. Tarybos narys siūlė sprendimo projektu keičiamų Vietinės
rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Palangos miesto savivaldybei
priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nustatymo
nuostatų 9.5 papunktyje „Žemės sklype (Vytauto g. 16 šiaurinė gretimybė, pastato Vytauto g. 18
pietinė gretimybė)“ vietoj skaičiaus „24“ įrašyti skaičių „5“.
Svetlana Grigorian priminė, kad praeitame Tarybos posėdyje buvo pateiktas svarstyti
sprendimo projektas, kuriuo buvo siūloma uždrausti šioje teritorijoje vykdyti komercinius renginius.
Tarybos narė sakė nesuprantanti motyvų, dėl kurių reikėtų uždrausti renginius šioje vietoje arba
apriboti jų skaičių keliolika kartų padidinus mokestį. Tarybos narė siūlė 9.5 papunktyje „Žemės
sklype (Vytauto g. 16 šiaurinė gretimybė, pastato Vytauto g. 18 pietinė gretimybė)“ vietoj skaičiaus
„24“ įrašyti skaičių „10“.
Suteiktas žodis pareiškėjui UAB „Bravo events“ vadovui Vaidui Zdancevičiui.
Vaidas Zdancevičius sakė, kad renginio vietos žemės sklype (Vytauto g. 16 šiaurinė
gretimybė, pastato Vytauto g. 18 pietinė gretimybė) infrastruktūra nėra pagerinta, todėl, jo
nuomone, nėra pagrįstos priežasties didinti vietos koeficientą keliolika kartų.
Suteiktas žodis pareiškėjai UAB „Palangos koncertų salė“ direktorei Aidai
Aleksandrovienei.
Aida Aleksandrovienė atkreipė dėmesį, kad siūloma šios lauko aikštelės nuomos kaina
nėra didžiausia lyginant su kitomis ir vasaros sezonas, kada joje gali vykti renginiai, yra pakankamai
trumpas.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl Eugenijaus Simučio
pasiūlymo.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 3, prieš – 15, susilaikė – 1.
Pasiūlymui nepritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl Svetlanos
Grigorian pasiūlymo.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 2, prieš – 15, susilaikė – 2.
Pasiūlymui nepritarta.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
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BALSAVO: už – 12, prieš – 4 (Svetlana Grigorian, Darius Kubilius, Eugenijus Simutis,
Julius Tomas Žulkus), susilaikė – 3 (Domininkas Jurevičius, Elena Kuznecova, Renata
Štombergienė).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Pasisakė Eugenijus Simutis ir Svetlana Grigorian.
16. SVARSTYTA. Dėl Prekybos Palangos miesto savivaldybės valdomos įmonės
administruojamose turgavietėse taisyklių patvirtinimo. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.
Pasisakė Elena Kuznecova ir Domininkas Jurevičius.
Eugenijus Simutis domėjosi, ką Palangos turguje tikrins Viešosios tvarkos skyriaus
specialistai.
Pasisakė Eugenijus Simutis.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė
sprendimo projektui, o Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui su pasiūlymu
pakeisti Prekybos Palangos miesto savivaldybės valdomos įmonės administruojamose turgavietėse
taisyklių 33 punktą ir jį išdėstyti taip:
„33. Šių taisyklių laikymąsi kontroliuoja Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba,
Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos ir Rinkliavų skyriai“.
Meras teikė balsavimui Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymą.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pataisa.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pataisa pakeisti Prekybos Palangos
miesto savivaldybės valdomos įmonės administruojamose turgavietėse taisyklių 33 punktą ir jį
išdėstyti taip:
„33. Šių taisyklių laikymąsi kontroliuoja Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba,
Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos ir Rinkliavų skyriai“.
17. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2020 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. T2-131 „Dėl
Palangos miesto tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Danutė Mikienė.
Eugenijus Simutis siūlė sprendimo projekto 1.7 papunkčiu keičiamo 34.17 papunkčio
sakinio pradžioje įrašyti žodžius „išskyrus kurorto sezono metu“.
Dainius Želvys siūlė, pasibaigus vasaros sezonui, peržiūrėti Gyvūnų laikymo Palangos
miesto savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisykles ir atitinkamai pakeisti šį Tarybos
sprendimą. Tarybos narys siūlė pastatyti riboženklius gyvūnų paplūdimyje, kad jo lankytojai su
augintiniais neperžengtų teritorijos ribų.
Ilona Pociuvienė sakė pritarianti, kad būtų iš esmės peržiūrėtos Gyvūnų laikymo
Palangos miesto savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklės.
Elena Kuznecova taip pat pritarė pasisakiusiems Tarybos nariams.
Eugenijus Simutis sakė atsiimantis savo pasiūlymą su sąlyga, kad artimiausiais
mėnesiais bus peržiūrėtos ir pakeistos Gyvūnų laikymo Palangos miesto savivaldybės teritorijos
gyvenamosiose vietovėse taisyklės.
Meras patikino, kad minėtos taisyklės bus peržiūrėtos pasibaigus vasaros sezonui.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui pasiūlymu pakeisti sprendimo projekto 1.8 papunkčiu keičiamą 34.29 punktą
ir jį išdėstyti taip:
„34.29. naudoti civilines pirotechnikos priemones nuo 24 val. iki 8 val. (išskyrus
švenčių dienomis, taip pat masinių renginių, kuriuos rengti nustatyta tvarka išduotas leidimas,
metu);“.
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Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl Ekonomikos ir finansų
komiteto 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 pataisa.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pataisa pakeisti 1.8 papunkčiu
keičiamą 34.29 punktą ir jį išdėstyti taip:
„34.29. naudoti civilines pirotechnikos priemones nuo 24 val. iki 8 val. (išskyrus
švenčių dienomis, taip pat masinių renginių, kuriuos rengti nustatyta tvarka išduotas leidimas,
metu);“.
18. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms,
susijusioms su Palangos miesto savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio,
priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti,
paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Laima Valužienė.
Arvydas Dočkus domėjosi, nuo kada įsigalios šis Tarybos sprendimas.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Švietimo, kultūros ir
sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
Saulius Simė, Eugenijus Simutis ir Vladas Žulkus nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio
klausimo.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
19. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2022–2024 metų gyventojų
mokymo plaukti programos patvirtinimo. Pranešėja – Laima Valužienė.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir
sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
Saulius Simė, Eugenijus Simutis nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
20. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2021 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. T2-77 „Dėl
mokesčio už vaiko išlaikymą Palangos miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose“
pakeitimo. Pranešėja – Laima Valužienė.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir
sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
Eugenijus Simutis nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
21. SVARSTYTA. Dėl įgaliojimo. Pranešėja – Laima Valužienė.
Svetlana Grigorian domėjosi, nuo kada ir kur bus vykdomi mokymai suaugusiems
asmenims, atvykusiems iš Ukrainos.
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Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir
sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Andrius Bajoras ir Saulius Simė nusišalino nuo sprendimo „Dėl Tarybos 2017 m.
lapkričio 2 d. sprendimo Nr. T2-233 „Dėl Palangos sporto centro teikiamų paslaugų įkainių
nustatymo ir sporto bazių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto svarstymo.
22. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2017 m. lapkričio 2 d. sprendimo Nr. T2-233 „Dėl
Palangos sporto centro teikiamų paslaugų įkainių nustatymo ir sporto bazių naudojimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Laima Valužienė.
Elena Kuznecova domėjosi, kodėl sporto salės nuomos įkainis yra nustatytas vienodas
tiek komerciniams, tiek nekomerciniams renginiams. Tarybos narė teiravosi dėl futbolo aikštės
nuomos įkainio ir reprezentacinių sporto komandų.
Svetlana Grigorian prašė pagarsinti siūlomus Palangos sporto centro teikiamų paslaugų
įkainių nustatymo ir sporto bazių naudojimo tvarkos aprašo pakeitimus.
Pasisakė Dainius Želvys ir Eugenijus Simutis.
Ilona Pociuvienė siūlė sprendimo projektu keičiamų Palangos sporto centro teikiamų
paslaugų įkainių 12 punkte po žodžių „varžybų metu“ įrašyti žodžius ir skaičius „ir 100 procentų
lengvata vienai treniruotei (iki 2 ak. val.) prieš varžybas“.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl Ilonos Pociuvienės
pasiūlymo.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pataisa.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pataisa Palangos sporto centro
teikiamų paslaugų įkainių 12 punkte po žodžių „varžybų metu“ įrašyti žodžius ir skaičius „ir 100
procentų lengvata vienai treniruotei (iki 2 ak. val.) prieš varžybas“.
Meras paskelbė Tarybos posėdžio pabaigą.

Posėdžio pirmininkai

Šarūnas Vaitkus
Rimantas Antanas Mikalkėnas

Posėdžio sekretorė

Renata Liaudanskytė

