PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
9-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
5-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2019 m. liepos 9 d. Nr. T3-8
Palanga
Posėdis įvyko 2019 m. liepos 9 d.
Posėdžio pradžia 9 val., pabaiga 10 val. 15 min.
Posėdžio pirmininkai – Šarūnas Vaitkus, Meras, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Mero
pavaduotojas.
Posėdžio sekretorė – Diana Kniukštienė, Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė.
Posėdyje dalyvavo 18 Tarybos narių: Andrius Bajoras, Arvydas Dočkus, Gediminas
Gečas, Svetlana Grigorian, Domininkas Jurevičius, Darius Kubilius, Sondra Kulikauskienė, Elena
Kuznecova, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Ilona Pociuvienė, Saulius Simė, Eugenijus Simutis,
Mindaugas Skritulskas (dalyvavo nuo 9 val. 45 min.), Renata Surblytė, Vaidas Šimaitis, Šarūnas
Vaitkus, Dainius Želvys, Vladas Žulkus.
Posėdyje dėl pateisinamos priežasties nedalyvavo: Bronius Vaitkus, Julius Tomas
Žulkus, Justas Žulkus.
Posėdyje dalyvavo kviestieji ir kiti asmenys (sąrašas pridedamas).
Elena Kuznecova perskaitė 2019 m. liepos 9 d. pareiškimą (pridedamas prie Tarybos
posėdžio rengimo medžiagos).
Meras paskelbė 9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 5-ojo posėdžio
pradžią.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Meras pagarsino, jog į 9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 5-ojo
posėdžio darbotvarkę įtraukta 30 klausimų.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar Tarybos nariai turi pasiūlymų dėl posėdžio
darbotvarkės.
Elena Kuznecova, atsižvelgusi į pateiktą pareiškimą, siūlė iš Tarybos posėdžio
darbotvarkės išbraukti 6 (Dėl Kontrolės komiteto pirmininko), 9 (Dėl Antikorupcijos pirmininko
paskyrimo) bei 11 (Dėl Etikos komisijos pirmininko paskyrimo) klausimus.
Meras taip pat informavo, kad yra gautas 10 Tarybos narių pasirašytas prašymas į šios
dienos Tarybos posėdžio darbotvarkę įtraukti papildomą klausimą ,,Dėl pritarimo projektui
„WiFi4EU: interneto ryšio vietos bendruomenėse rėmimas“ ir dotacijos susitarimo pasirašymo“.
Meras, vadovaudamasis Tarybos veiklos reglamento 163 ir 183 punktais, prašė
opozicinių frakcijų narius iki š. m. liepos 19 d. raštu pateikti Kontrolės komiteto, Etikos komisijos
ir Antikorupcijos komisijos pirmininkų kandidatūras. Meras pažymėjo, jeigu savivaldybės tarybos
opozicija nepasiūlys Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkų kandidatūrų, Etikos
komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkus savivaldybės taryba iš šių komisijų narių skirs
mero teikimu.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl 6 klausimo išbraukimo iš
Tarybos posėdžio darbotvarkės.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 13, prieš – 2, sulaikė – nėra.
Klausimas išbrauktas iš posėdžio darbotvarkės.
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Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl 9 klausimo išbraukimo iš
Tarybos posėdžio darbotvarkės.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 14, prieš – 2, sulaikė – nėra.
Klausimas išbrauktas iš posėdžio darbotvarkės.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl 11 klausimo išbraukimo iš
Tarybos posėdžio darbotvarkės.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 14, prieš – 2, sulaikė – nėra.
Klausimas išbrauktas iš posėdžio darbotvarkės.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl pasiūlymo
papildomai įtraukti į posėdžio darbotvarkę sprendimo „Dėl pritarimo projektui „WiFi4EU: interneto
ryšio vietos bendruomenėse rėmimas“ ir dotacijos susitarimo pasirašymo“ projektą.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 16, prieš – nėra, susilaikė – nėra.
Klausimas įtrauktas į posėdžio darbotvarkę.
Kadangi daugiau pasiūlymų nebuvo, Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir
balsuoti dėl darbotvarkės.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15, prieš – nėra, susilaikė – 1.
Darbotvarkė patvirtinta.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, asmeniškai suinteresuotų šios
darbotvarkės klausimų svarstymu.
Elena Kuznecova informavo, kad nedalyvaus 26 (Dėl sutikimo statyti vandentiekio
tinklus žemės sklype adresu Malūno g. 3, Palangoje) darbotvarkės klausimo svarstyme, kadangi ji
turi 0,0038 proc. bendrovės akcijų.
Arvydas Dočkus pagarsino, kad nusišalins nuo 27 (Dėl turto perdavimo Palangos
miesto bendrojo ugdymo mokykloms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise)
darbotvarkės klausimo svarstymo, nes dirba „Baltijos“ pagrindinėje mokykloje.
Domininkas Jurevičius pažymėjo, jog nedalyvaus 15 (Dėl valstybinės žemės nuomos
mokesčio tarifų 2019 metams nustatymo) klausimo svarstyme ir balsavime.
Dainius Želvys informavo, kad nedalyvaus 26 (Dėl sutikimo statyti vandentiekio
tinklus žemės sklype adresu Malūno g. 3, Palangoje) darbotvarkės klausimo svarstyme, kadangi jis
dirba UAB „Palangos vandenys“.
Eugenijus Simutis pagarsino, kad nusišalins nuo 14 (Dėl Tarybos 2012 m. gegužės 31
d. sprendimo Nr. T2-162 pakeitimo) klausimo svarstymo ir balsavimo, kadangi dirba Rinkliavų
centre.
Gediminas Gečas nusišalino nuo 3 (Dėl pritarimo projekto ,,Lapo pasakojimai: nuo
medžio iki knygos“ vykdymui daliniam finansavimui gauti) klausimo svarstymo ir balsavimo.
Rimantas Antanas Mikalkėnas informavo, kad nusišalins nuo 26 darbotvarkės klausimo
(Dėl sutikimo statyti vandentiekio tinklus žemės sklype adresu Malūno g. 3, Palangoje), kadangi jo
žmona turi šios bendrovės akcijų.
Šarūnas Vaitkus informavo, kad nusišalins nuo 24 (Dėl Tarybos 2018 m. lapkričio 29
d. sprendimo Nr. T2-217 pakeitimo), 25 (Dėl Palangos baseino nuolaidos taikymo juridiniams
asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo) darbotvarkės klausimų svarstymo.
Posėdžio pirmininkas prašė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Rimanto Antano Mikalkėno,
Elenos Kuznecovos ir Dainiaus Želvio, kurie nedalyvaus 26 darbotvarkės klausimo svarstyme,
nusišalinimo priėmimo.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
Tarybos narių nusišalinimas priimtas.
Meras siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Arvydo Dočkaus, kuris nedalyvaus 27
darbotvarkės klausimo svarstyme, nusišalinimo priėmimo.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
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BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
Tarybos nario nusišalinimas priimtas.
Posėdžio pirmininkas prašė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Domininko Jurevičiaus, kuris
nedalyvaus 15 darbotvarkės klausimo svarstyme, nusišalinimo priėmimo.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
Tarybos nario nusišalinimas priimtas.
Posėdžio pirmininkas prašė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Eugenijaus Simučio, kuris
nedalyvaus 14 darbotvarkės klausimo svarstyme, nusišalinimo priėmimo.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
Tarybos nario nusišalinimas priimtas.
Posėdžio pirmininkas prašė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Gedimino Gečo, kuris
nedalyvaus 3 darbotvarkės klausimo svarstyme, nusišalinimo priėmimo.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
Tarybos nario nusišalinimas priimtas.
Posėdžio pirmininkas prašė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Šarūno Vaitkaus, kuris
nedalyvaus 24, 25 darbotvarkės klausimų svarstyme, nusišalinimo priėmimo.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
Tarybos nario nusišalinimas priimtas.
Eugenijus Simutis klausė, kodėl Tarybai nėra pateiktas svarstyti Palangos lopšeliodarželio „Gintarėlis“ direktorės Ilonos Milkontės raštas. Taip pat Tarybos narys domėjosi, kada buvo
paskelbtas ir kada įvyko Teniso kortų viešbučio (Gėlių a. 1, Palanga) nuomos konkursas.
Šarūnas Vaitkus pažymėjo, jog apie raštą jis nieko nežino, tik gauta Kontrolės ir audito
viešųjų pirkimų ataskaita, kuri bus pateikta Tarybos nariams susipažinti.
Posėdžio pirmininkas siūlė pradėti darbotvarkės klausimų svarstymą.
1. SVARSTYTA. Dėl Palangos turizmo informacijos centro teikiamų paslaugų kainų
nustatymo. Pranešėja – Rasa Kmitienė.
Tarybos narių klausimai.
Elena domėjosi dėl dalyvavimo parodose, lėšų paskirstymo, atsiskaitymo tvarkos
aprašo.
Rasa Kmitienė pažymėjo, kad tvarkos aprašas yra rengiamas ir bus pateiktas svarstyti
kitame Tarybos posėdyje.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Svetlana Grigorian kreipėsi į Administracijos direktorę, prašydama, kad sprendimo
projektų rengimo medžiagoje būtų pateikti lyginamieji variantai bei kuo vadovaujantis buvo
paskaičiuotos kainos. Tarybos narė pažymėjo, jog sprendimo projektai į sistemą yra sukeliami dieną
prieš Komiteto posėdį, todėl Tarybos nariai neturi laiko susipažinti su pateikta medžiaga ir sunku
apsispręsti, kaip balsuoti.
Administracijos direktorė pažymėjo, jog vadovaujantis Tarybos veiklos reglamentu,
kainų skaičiavimo metodika nebūtinai turi būti teikiama.
Šarūnas Vaitkus pažymėjo, jog Tarybos narys turi teisę susipažinti su prašomais
dokumentais nuėjęs į įstaigą ar skyrių.
Svetlana Grigorian pažymėjo, jog apsispręsti dėl balsavimo yra sunku, nes nėra siūlomų
paslaugų kainų pagrindimo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos bei
Ekonomikos ir finansų komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras pagarsino Administracijos direktorės pasiūlymą (kuris buvo parengtas
atsižvelgus į Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje pastabas) dėl sprendimo projekto (pridedamas
prie posėdžio rengimo medžiagos) ir teikė jį balsavimui.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
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Balsavo: už – 16, prieš – nėra, susilaikė – 1.
Pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Svetlana Grigorian).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu pakeisti sprendimo projekto
1 punktu tvirtinamų Palangos turizmo informacijos centro teikiamų paslaugų kainų 1 lentelę, vietoj
žodžių „Vinetu kaimas“ įrašyti žodžius „Klaipėdos zoologijos sodas, Dino parkas“.
1. Papildyti sprendimo projekto 1 lentelę 7 punktu ir jį išdėstyti taip:
7.
Kretinga
30,00
25,00
2. Pakeisti sprendimo projekto 2 lentelės 3 grafą, vietoj „30–50 proc.“ įrašyti „40
proc.“
3. Pakeisti sprendimo projekto 3 lentelės 3 grafą, vietoj „10-30 proc.“ įrašyti „20
proc.“
4. Papildyti sprendimo projektą 6 punktu ir jį išdėstyti taip:
„6. Bilietų į renginius pardavimo paslaugos komisinis mokestis – 0,55 Eur.“
2. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-393.
Pranešėja – Renata Jucienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Elena Kuznecova siūlė Administracijai atkreipti dėmesį į tai, kaip Socialinių paslaugų
centras organizuoja savo darbuotojų veiklą.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos bei
Ekonomikos ir finansų komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Eugenijus Simutis nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 14, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Dainius Želvys).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Gediminas Gečas išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 27 min. iki 9 val. 28 min.).
3. SVARSTYTA. Dėl pritarimo projekto ,,Lapo pasakojimai: nuo medžio iki knygos“
vykdymui daliniam finansavimui gauti. Pranešėja – Jolanta Mažrimė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas 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.
4. SVARSTYTA. Dėl VšĮ Antano Mončio namų-muziejaus neeilinio visuotinio
dalininkų susirinkimo. Pranešėja – Jolanta Mažrimė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Švietimo, kultūros ir sporto bei Ekonomikos ir
finansų komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
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Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
5. SVARSTYTA. Dėl Kontrolės komiteto sudarymo. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
Tarybos narių klausimai.
Saulius Simė domėjosi, ar išbraukus iš Tarybos posėdžių darbotvarkės klausimus,
susijusius su Komiteto bei komisijų pirmininkų paskyrimu, nebus rengiamas naujas sprendimo
projektas dėl Kontrolės komiteto sudarymo.
Petras Kaminskas atsakė, kad vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, Kontrolės
komitetą privaloma sudaryti, kitame Tarybos posėdyje jis bus papildytais naujais komiteto nariais.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad visi komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Eugenijus Simutis).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
6. SVARSTYTA. Dėl Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo. Pranešėjas –
Petras Kaminskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad visi komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15, prieš – 1 (Eugenijus Simutis), susilaikė – 1 (Svetlana Grigorian).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
7. SVARSTYTA. Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo. Pranešėjas – Petras
Kaminskas.
Tarybos narių klausimai.
Eugenijus Simutis klausė, kokiai visuomeninei organizacijai atstovauja Ramutis
Šeštokas.
Petras Kaminskas atsakė, kad Ramutis Šeštokas yra Palangos gyventojas – visuomenės
atstovas.
Eugenijus Simutis domėjosi, ar visuomeninės organizacijos deleguoja savo atstovus į
Komisijos sudėtį.
Petras Kaminskas atsakė, kad Meras siūlo tokią Komisijos sudėtį, o Taryba gali teikti
savo pasiūlymus.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui, o Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė sprendimo projektui su pasiūlymu
(pridedamas prie sprendimo projekto rengimo medžiagos).
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Statybos ir miesto ūkio
komiteto pasiūlymo.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 15, prieš – 1, susilaikė – 1.
Pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15, prieš – 1 (Eugenijus Simutis), susilaikė – 1 (Svetlana Grigorian).
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NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu sprendimo projekte po
žodžių „Julius Tomas Žulkus – Palangos miesto savivaldybės tarybos narys“ įrašyti žodžius
„seniūnaitis – deleguotas išplėstinės seniūnaičių sueigos“, „seniūnaitis – deleguotas išplėstinės
seniūnaičių sueigos“.
8. SVARSTYTA Dėl Etikos komisijos sudarymo. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui, o Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė sprendimo projektui su pasiūlymu
(pridedamas prie sprendimo projekto rengimo medžiagos).
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Statybos ir miesto ūkio
komiteto pasiūlymo.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 15, prieš – nėra, susilaikė – 2.
Pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15, prieš – nėra, susilaikė – 2 (Svetlana Grigorian, Eugenijus
Simutis).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu sprendimo projekte vietoj
skaičiaus ir žodžio „7 narių“ įrašyti žodį ir skaičių „8 narių“, po žodžių „Vladas Žulkus – Palangos
miesto savivaldybės tarybos narys“ įrašyti žodžius „seniūnaitis – deleguotas išplėstinės seniūnaičių
sueigos“, „seniūnaitis – deleguotas išplėstinės seniūnaičių sueigos“.
9. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės teritorijoje esančių apleistų ir
neprižiūrimų, naudojamų ne pagal paskirtį statinių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
Pranešėjas – Algimantas Rimas.
Tarybos narių klausimai.
Elena Kuznecova domėjosi, kas vykdys sprendimo kontrolę.
Algimantas Rimas pažymėjo, jog Viešosios tvarkos skyrius pateikia Palangos miesto
savivaldybės teritorijoje esančių apleistų ir neprižiūrimų, naudojamų ne pagal paskirtį statinių
sąrašą, o Administracijos direktoriaus sudaryta komisija sprendžia dėl šio sąrašo patvirtinimo.
Elena Kuznecova patikino, kad ji kontroliuos, ar mokesčiai už žemę, apleistus ir
neprižiūrimus statinius pateks į Savivaldybės biudžetą ir prašė Administracijos bendradarbiauti šiuo
klausimu.
Dainius Želvys patikino, kad apleistų ir neprižiūrimų, naudojamų ne pagal paskirtį
statinių sąrašą tvirtins Taryba.
Šarūnas Vaitkus prašė Tarybos narių, kad jie informuotų Viešosios tvarkos skyrių apie
apleistus ir neprižiūrimus statinius bei žemės sklypus.
Eugenijus Simutis klausė, kaip nustatoma, ar pastatas naudojamas pagal paskirtį.
Algimantas Rimas pažymėjo, jog statinių paskirties nustatymas reglamentuojamas
Statybos įstatyme arba Statybos techniniame reglamente. Dažniausiai yra susiduriama su
gyvenamosios ir poilsio paskirties nustatymu. Tokiu atveju kreipiamasi į Aplinkos ministeriją dėl
paskirties išaiškinimo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas pagarsino, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto ūkio
komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15, prieš – nėra, susilaikė – 2 (Svetlana Grigorian, Eugenijus
Simutis).
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NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
10. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-162
pakeitimo. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.
Tarybos narių klausimai.
Elena Kuznecova domėjosi, kokių veiksmų buvo imtasi, kad būtų pripažintas fizinių
asmenų, kurių priverstiniam skolos išieškojimui yra suėjęs senaties terminas, nemokumas.
Aušra Dangėlaitienė atsakė, kadangi nebuvo priemonių nei būdų skoloms išieškoti,
buvo ne vieną kartą kreiptasi į teismą, kuris pripažino asmenį nemokiu.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas 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.
Eugenijus Simutis išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 44 min. iki 9 val. 48 min.).
11. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-162
pakeitimo. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Elena Kuznecova pažymėjo, kad Palangos miesto gyventojai teiraujasi, kodėl jiems kaip
miesto gyventojams nesuteikta galimybė nemokamai statyti savo automobilius miesto gatvėse.
Tarybos narė priminė, jog rengiant rinkiminės kompanijos programą, apie tai buvo galvota, tačiau
buvo aišku, kad kontrolės mechanizmas neveiktų. Tarybos narė siūlė Administracijai sudaryti darbo
grupę, kuri išanalizuotų, kokios yra galimybės sumažinti rinkliavos dydį, pvz., už automobilio
stovėjimą už vieną valandą mokėti 0,10 arba 0,20 Eur.
Dainius Želvys pastebėjo, jog dėl lengvatos taikymo gyventojams kalbėdavo ir buvęs
Tarybos narys Eimutis Židanavičius. Dainius Želvys pabrėžė, jog toks rinkliavos įvedimas
gyventojams už automobilių statymą sukeltų sąmyšį.
Elena Kuznecova replikavo, kad jos politinė partija sugalvojo mechanizmą kaip
pritaikyti rinkliavos dydį gyventojams pagal atliktus skaičiavimus. Tarybos narė pažymėjo, jog ji
nemananti, kad viena politinė partija gali priiminėti sprendimus dėl gyventojų. Ji siūlė sudaryti
darbo grupę, išspręsti šį klausimą ir apie tai viešai informuoti gyventojus.
Šarūnas Vaitkus kalbėjo, jog reikia išanalizuoti teisės aktus dėl pasiūlymo įgyvendinimo
ir pritarė idėjai sudaryti darbo grupę šiam klausimui išspręsti.
Dainius Želvys atkreipė dėmesį, jog Klaipėdoje yra apmokestinti ir daugiabučių namų
gyventojų kiemai.
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 – 16, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Svetlana Grigorian).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Eugenijus Simutis išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 49 min. iki 9 val. 50 min.).
12. SVARSTYTA. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų 2019 metams
nustatymo. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
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Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
13. SVARSTYTA. Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų asmenims,
įsigyjantiems 2020 metams verslo liudijimus vykdomai veiklai, nustatymo ir patvirtinimo. Pranešėja
– Eugenija Petravičienė.
Tarybos narių klausimai.
Eugenijus Simutis kalbėjo, jog Laisvosios rinkos institutas referuoja, jog Palangoje yra
nepalanki terpė verslui, kadangi Palangos smulkiesiems verslininkams fiksuoti pajamų mokesčio
dydžiai yra nustatyti maksimalūs. Tarybos narys pažymėjo, jog jis nepritars šiam sprendimo
projektui.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Meras teikė balsavimui sprendimo projektą.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Domininkas Jurevičius nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 15, prieš – 1 (Eugenijus Simutis), susilaikė – 1 (Svetlana Grigorian).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
14. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-4 pakeitimo.
Pranešėja – Odeta Maldarienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Švietimo, kultūros ir sporto bei Ekonomikos ir
finansų 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.
15. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2019 metų biudžeto
patikslinimo. Pranešėja – Eugenija Petravičienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Domininkas Jurevičius nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
16. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės atstovo delegavimo į Klaipėdos
regiono plėtros tarybą. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino Administracijos direktorės pasiūlymą dėl sprendimo projekto
(pridedamas prie sprendimo projekto rengimo medžiagos).
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui Administracijos direktorės pasiūlymą.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
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Balsavo: už – 18 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto su
pasiūlymu.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Rimantas Antanas Mikalkėnas).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu:
1. Pakeisti sprendimo projekto 2 punktą, vietoj skaičiaus „6“ įrašyti skaičių „7“.
2. Papildyti Tarybos sprendimo projektą 3 punktu ir jį išdėstyti taip:
„3. Pripažinti netekusiu galios Palangos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio
30 d. sprendimą Nr. T2-130 „Dėl savivaldybės nario delegavimo į Klaipėdos regiono plėtros tarybą“.
17. SVARSTYTA. Dėl pritarimo asociacijos ,,Klaipėdos regionas“ dalyvavimui
projekte ,,Tarpsieninio bendradarbiavimo stiprinimas, kuriant tvarią ilgalaikę plėtrą tarp Klaipėdos
ir Kuržemės regionų“ partnerio teisėmis. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos,
Švietimo, kultūros ir sporto bei Ekonomikos ir finansų komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Ilona Pociuvienė nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
18. SVARSTYTA. Dėl pritarimo paraiškos „Saugios aplinkos paslaugų plėtra
stiprinant gebėjimus, bendravimą ir bendradarbiavimą tarp vietos savivaldos ir policijos institucijų“
teikimui Interreg Latvija–Lietuva 2014–2020 metų bendradarbiavimo per sieną programos
finansavimui gauti. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio bei Ekonomikos ir
finansų komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Darius Kubilius nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
19. SVARSTYTA. Dėl pritarimo paraiškos „Žmonių saugumo didinimas Baltijos
jūroje per institucijų bendradarbiavimą Vakarų Lietuvoje ir Kuršžemėje“ teikimui Interreg Latvija–
Lietuva 2014–2020 metų bendradarbiavimo per sieną programos finansavimui gauti. Pranešėja –
Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio bei Ekonomikos ir
finansų 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.
20. SVARSTYTA. Dėl pritarimo paraiškos „Palangos ir Kazdangos dvarų parkų
paveldo gerinimas ir vystymas, siekiant didinti jų turistinį patrauklumą“ teikimui Interreg Latvija–
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Lietuva 2014–2020 metų bendradarbiavimo per sieną programos finansavimui gauti. Pranešėja –
Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio bei Ekonomikos ir
finansų komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Eugenijus Simutis nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Meras perdavė pirmininkavimą Mero pavaduotojui Rimantui Antanui Mikalkėnui ir
išėjo iš posėdžių salės (nuo 10 val. iki 10 val. 3 min.).
21. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-217
pakeitimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Ilona Pociuvienė užsiregistravo, bet nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 16, prieš – nėra, susilaikė – nėra.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
22. SVARSTYTA. Dėl Palangos baseino nuolaidos taikymo juridiniams asmenims
tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Vaidas Šimaitis užsiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Meras perėmė pirmininkavimą.
Elena Kuznecova, Rimantas Antanas Mikalkėnas ir Dainius Želvys išėjo iš posėdžių
salės (nuo 10 val. 3 min. iki 10 val. 4 min.).
23. SVARSTYTA. Dėl sutikimo statyti vandentiekio tinklus žemės sklype adresu
Malūno g. 3, Palangoje. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
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 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Arvydas Dočkus išėjo iš posėdžių salės (nuo 10 val. 4 min. iki 10 val. 5 min.).
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24. SVARSTYTA. Dėl turto perdavimo Palangos miesto bendrojo ugdymo
mokykloms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
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 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Svetlana Grigorian ir Eugenijus Simutis nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
25. SVARSTYTA. Dėl Savivaldybės būsto Sodų g. 48-24, Palangoje, išnuomojimo.
Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos bei
Ekonomikos ir finansų 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.
26. SVARSTYTA. Dėl socialinio būsto nuomos sąlygų pakeitimo. Pranešėjas – Kostas
Jakubauskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos bei
Ekonomikos ir finansų 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.
27. SVARSTYTA. Dėl sutikimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį. Pranešėjas –
Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad visi 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.
28. SVARSTYTA. Dėl pritarimo projektui „WiFi4EU: interneto ryšio vietos
bendruomenėse rėmimas“ ir dotacijos susitarimo pasirašymo. Pranešėja – Ramunė OlšauskaitėUrbonienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Švietimo, kultūros ir sporto komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
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NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Meras paskelbė 9-ojo šaukimo Tarybos 5-ojo posėdžio pabaigą.

Posėdžio pirmininkai

Šarūnas Vaitkus
Rimantas Antanas Mikalkėnas

Posėdžio sekretorė

Diana Kniukštienė

