PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
8-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
29-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2017 m. birželio 22 d. Nr. T3-29
Palanga
Posėdis įvyko 2017 m. birželio 22 d.
Posėdžio pradžia 9 val., pabaiga 10 val.
Posėdžio pirmininkai – Šarūnas Vaitkus, Meras, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Mero
pavaduotojas.
Posėdžio sekretorė – Jurgita Makšimaitė, Palangos miesto savivaldybės
administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė.
Posėdyje dalyvavo 19 Tarybos narių: Vaidotas Bacevičius, Arvydas Dočkus, Donatas
Elijošius, Irena Galdikienė, Edmundas Krasauskas, Sondra Kulikauskienė, Elena Kuznecova,
Rimantas Antanas Mikalkėnas, Danas Paluckas, Antanas Sebeckas, Saulius Simė, Eugenijus
Simutis, Mindaugas Skritulskas, Vaidas Šimaitis, Šarūnas Vaitkus, Gediminas Valinevičius,
Dainius Želvys (dalyvavo iki 9 val. 50 min.), Eimutis Židanavičius, Julius Tomas Žulkus.
Posėdyje dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavo Tarybos nariai: Ilona Pociuvienė,
Bronius Vaitkus.
Posėdyje dalyvavo kviestieji ir kiti asmenys (sąrašas pridedamas).
Meras paskelbė 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 29-ojo posėdžio
pradžią.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Meras pagarsino, jog į 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 29-ojo
posėdžio darbotvarkę įtraukta16 klausimų.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar Tarybos nariai turi pasiūlymų dėl posėdžio
darbotvarkės. Tarybos nariai pasiūlymų dėl darbotvarkės nepateikė.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, asmeniškai suinteresuotų šios
darbotvarkės klausimų svarstymu.
Saulius Simė informavo, kad nusišalins nuo 2 darbotvarkės klausimo (Dėl paslaugų
lengvatos suteikimo) ir 3 darbotvarkės klausimo (Dėl Palangos sporto centro direktoriaus),
kadangi dirba Palangos sporto centre.
Arvydas Dočkus pagarsino, kad nusišalins nuo 2 darbotvarkės klausimo (Dėl paslaugų
lengvatos suteikimo) ir 3 darbotvarkės klausimo (Dėl Palangos sporto centro direktoriaus),
kadangi dirba Palangos sporto centre.
Eugenijus Simutis informavo, kad nusišalins nuo 6 darbotvarkės klausimo (Dėl
Tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-162 pakeitimo), kadangi dirba Rinkliavų
centre.
Posėdžio pirmininkas siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Arvydo Dočkaus ir Sauliaus
Simės nusišalinimo.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
Arvydo Dočkaus ir Sauliaus Simės nusišalinimai priimti.
Meras siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Eugenijaus Simučio nusišalinimo.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
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Eugenijaus Simučio nusišalinimas priimtas.
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui posėdžio darbotvarkę.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
Darbotvarkė patvirtinta.
Posėdžio pirmininkas priminė dėl Tarybos posėdžio darbo eigos: pagal Tarybos
veiklos reglamentą kas 1,5 val. daroma 30 min. pertrauka, o po 3 darbo valandų – 1,5 val. pietų
pertrauka.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, norinčių pasisakyti prieš pradedant
svarstyti darbotvarkės klausimus.
Eimutis Židanavičius kalbėjo, kad Vasaros sezono atidarymo šventės metu,
dalyvaujant Premjerui ir Vyriausybės nariams buvo iškilmingai atidaryta Tiškevičiaus alėja.
Palangos miesto gyventojai pastebėjo, kad po atidarymo statybininkai ir toliau dirbo šiame
objekte: ardė sudėtas trinkeles, dėjo jas iš naujo, taisė defektus ir atliko kitus darbus. Tarybos
narys prašė atsakyti, ar alėjos įrengimo darbai atlikti kokybiškai, ar alėjos atidarymo metu buvo
pasirašytas darbų priėmimo aktas, iš kokių lėšų buvo atliekamas alėjos remontas, kodėl alėja buvo
atidaryta neatlikus visų darbų ar juos atlikus nekokybiškai, kieno paliepimu šioje šventėje dalyvavo
moksleiviai. Tarybos narys domėjosi, ar tokios milžiniškos lėšos buvo panaudotos racionaliai ir
skaidriai, ar tai ne biudžeto lėšų švaistymas su galimomis korupcijos apraiškomis.
Šarūnas Vaitkus kalbėjo, kad alėja dar nėra pabaigta tvarkyti, nėra dar įrengtas
fontanas, kuris jau yra atvežtas iš Vokietijos. Fontanas bus netrukus sumontuotas. Darbų atlikimo
sutartis galioja iki rugpjūčio mėnesio. Meras priminė, kad įstatyme numatyta, jog pastebėti
defektai turi būti likviduoti per 3 metus ir patikino, kad viskas vyksta pagal planą. Šarūnas Vaitkus
džiaugėsi, kad Palanga vis gražėja ir tai pastebi ne tik poilsiautojai, bet ir Palangos gyventojai.
Posėdžio pirmininkas siūlė pradėti darbotvarkės klausimų svarstymą.
1.

SVARSTYTA. Dėl bendradarbiavimo sutarties. Pranešėjas – Robertas

Trautmanas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio
komitetai pritarė sprendimo projektui. Švietimo, kultūros ir sporto komitetas pritarė sprendimo
projektui su pasiūlymu.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Administracijos direktorės ir
Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pasiūlymo, kurie yra analogiški.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Eimutis Židanavičius nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
Balsavo: už – 18 (vienbalsiai).
Nuspręsta pritarti Administracijos direktorės ir Švietimo, kultūros ir sporto komiteto
pasiūlymui.
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 tarybos sprendimo
projekto preambulėje po skaičiaus ir žodžio „13 punktu“ įrašyti skaičius ir žodžius „16 straipsnio 2
dalies 26 punktu“.
Tarybos nariai Arvydas Dočkus ir Saulius Simė išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 10
min. iki 9 val. 16 min.).
2. SVARSTYTA. Dėl paslaugų lengvatos suteikimo. Pranešėja – Laima Valužienė.
Tarybos narių klausimai.
Eimutis Židanavičius klausė, kiek kartų sporto arena buvo išnuomota Tarybos
patvirtintu tarifu netaikant lengvatos.
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Pranešėja atsakė, kad tokios informacijos neturi.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eimutis Židanavičius kalbėjo, kad buvo tik keli atvejai, kada ši salė buvo išnuomota
be lengvatos. Tarybos narys klausė, ar yra nustatyta tinkama rinkliava, nes nėra daug norinčių šia
sale naudotis be lengvatos. Turi būti galvojama, kaip sukurti lanksčią kainų politiką, kad šioje
salėje vyktų daugiau renginių. Tarybos narys pastebėjo, kad nėra vieningos lengvatų taikymo
politikos ir pažymėjo, kad privalo būti nustatyti lengvatų suteikimo kriterijai.
Šarūnas Vaitkus kalbėjo, kad ši salė ne kartą buvo išnuomota Tarybos patvirtintais
kainų tarifais. Apie šią salę labai gerai atsiliepia Lietuvos rinktinės sportininkai. Šarūnas Vaitkus
siūlė Eimučiui Židanavičiui paruošti Tarybos sprendimo projektą dėl lengvatų suteikimo tvarkos
patvirtinimo.
Elena Kuznecova informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas siūlė
Administracijai parengti sprendimo projektą dėl lengvatų taikymo tvarkos. Tarybos narė kalbėjo,
kad Palangos miesto savivaldybės administracijoje dirba įvairių sričių specialistai, kurie yra
kompetetingi paruošti tokį sprendimo projektą.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Švietimo, kultūros ir sporto komitetas
sprendimo nepriėmė, kadangi nebuvo kvorumo. Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos
komitetas pritarė sprendimo projektui. Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo
projektui su pasiūlymu.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Ekonomikos ir finansų
komiteto pasiūlymo.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Eimutis Židanavičius nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
Vaidas Šimaitis užsiregistravo, bet nebalsavo šiuo klausimu.
Balsavo: už – 15, prieš – nėra, susilaikė - nėra.
Nuspręsta pritarti Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Eimutis Židanavičius).
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 Palangos sporto centro 2017 m. birželio
1 d. raštą Nr. (4.6)-S-92 „Dėl universalios sporto arenos nuomos“, Palangos miesto savivaldybės
taryba n u s p r e n d ž i a:“
Tarybos nariai Arvydas Dočkus ir Saulius Simė išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 17
min. iki 9 val. 21 min.).
3. SVARSTYTA. Dėl Palangos sporto centro direktoriaus. Pranešėjas – Raimondas
Andziulis.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui. Švietimo, kultūros ir sporto komitetas sprendimo nepriėmė, kadangi nebuvo
kvorumo.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Meras perdavė pirmininkavimą Rimantui Antanui Mikalkėnui.
Šarūnas Vaitkus dėkojo Romaldui Kazlauskui už ilgametį darbą, už sutvarkytą sporto
infrastruktūrą ir didelį indėlį treniruojant vaikus.
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Romaldas Kazlauskas dėkojo visiems Tarybos nariams, Merui, kurie padėjo, kad
Palangos sporto centras klestėtų.
4. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų
darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas – Raimondas Andziulis.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eugenijus Simutis siūlė išbraukti Palangos miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų
vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo 8 punktą. Tarybos narys kalbėjo, kad tokios komisijos
dažniausiai būna sudaromos iš politikų. Turėtų būti numatyti aiškūs kriterijai, kuriuos atitikus,
asmuo gautų atitinkamą atlygį.
Šarūnas Vaitkus informavo, kad Tarybos nariai gali siūlyti kandidatus į komisiją.
Eimutis Židanavičius siūlė, kad į komisijos sudėtį būtų įtrauktas opozicijos atstovas.
Šarūnas Vaitkus pažymėjo, kad opozicijos nėra.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio,
Švietimo, kultūros ir sporto, Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo
projektui.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Eugenijaus Simučio
pasiūlymo išbraukti Palangos miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo
sistemos aprašo 8 punktą.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Šarūnas Vaitkus ir Gediminas Valinevičius nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
Balsavo: už – 3 (Eugenijus Simutis, Eimutis Židanavičius, Julius Tomas Žulkus),
prieš – 9, susilaikė – 5 (Vaidotas Bacevičius, Sondra Kulikauskienė, Elena Kuznecova, Edmundas
Krasauskas, Danas Paluckas).
Nuspręsta nepritarti Eugenijaus Simučio pasiūlymui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Gediminas Valinevičius nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 16, prieš – nėra, susilaikė – 2 (Eugenijus Simutis, Eimutis
Židanavičius).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Eimutis Židanavičius komentavo, kad Meras pažeidė reglamentą, nes nebuvo
balsuojama dėl jo pasiūlymo.
Meras atsakė, kad Eimučio Židanavičiaus pasiūlymas buvo neteisiškai, nes nėra
opozicijos.
5. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-88 pakeitimo.
Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.
Tarybos narių klausimai.
Elena Kuznecova pastebėjo, kad praeitame Tarybos posėdyje buvo nepritarta viešajai
vietai Mokyklos gatvėje ir klausė, kodėl šis klausimas dar kartą teikiamas Tarybai. Taip pat klausė,
kokiu pagrindu buvo nustatyta tokia maža kaina.
Pranešėja atsakė, kad Tarybos reglamente yra nustatyta, jog Tarybos posėdyje
nepriėmus sprendimo, kitam Tarybos posėdžiui gali būti teikiamas nepriimto sprendimo naujas
projektas. Kaina nustatyta įvertinus tai, kad ši viešoji vieta yra ne Palangos mieste, o Šventosios
seniūnijoje. Tarybos nariai gali teikti pasiūlymus šią kainą keisti arba nepritarti sprendimo
projektui.
Eimutis Židanavičius prašė paaiškinti, kaip nustatomas rinkliavos dydis.
Pranešėja atsakė, kad buvo sudaryta darbo grupė, kurios posėdžio metu buvo
svarstomi klausimai dėl viešųjų vietų ir vietinės rinkliavos dydžio nustatymo. Vietinės rinkliavos
dydžiui nėra reikalavimo pagrįsti, kodėl yra nustatyta būtent tokia rinkliava.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
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Dainius Želvys siūlė už kiekvieną viešąją vietą balsuoti atskirai.
Eugenijus Simutis kalbėjo, kad Mokyklos g. viešojoje vietoje planuojama įrengti
terasą, kurioje būtų priimami lankytojai. Ši viešoji vieta yra Šventosios pakraštyje, laukuose. Už
viešąją vietą būtų gauta 850 eurų, joje būtų plėtojamas verslas, dėl to siūlė pritarti sprendimo
projektui.
Vaidas Šimaitis pažymėjo, kad pritaria Dainiaus Želvio pasiūlymui.
Saulius Simė informavo, kad yra pateikęs raštišką pasiūlymą išbraukti sprendimo
projekto 2 punktą. Tarybos narys kalbėjo, kad viešojoje vietoje planuojama įrengti ne terasą, o
analogišką kitoms prekybos vietą.
Julius Tomas Žulkus priminė, kad tris metus buvo kuriamas laikinųjų pastatų
išdėstymo Palangoje specialusis planas. Jeigu būtų patvirtintas laikinasis statinys ne pagal specialųjį
planą, būtų padarytas nusižengimas.
Eugenijus Simutis kalbėjo, kad kuriant specialųjį planą nebuvo atsižvelgta į
verslininkų siūlymus.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui su pasiūlymu.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Sauliaus Simės pasiūlymo
išbraukti 2 punktą.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 11, prieš – 2 (Eugenijus Simutis, Gediminas Valinevičius), susilaikė – 6
(Vaidotas Bacevičius, Donatas Elijošius, Edmundas Krasauskas, Sondra Kulikauskienė, Dainius
Želvys, Julius Tomas Žulkus).
Nuspręsta pritarti Sauliaus Simės pasiūlymui.
Bendru sutarimu nuspręsta neteikti Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymo
balsavimui, nes jis yra analogiškas Sauliaus Simės pasiūlymui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17, prieš – nėra, susilaikė – 2 (Vaidotas Bacevičius, Julius Tomas
Žulkus).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu išbraukti 2 punktą.
Tarybos narys Eugenijus Simutis išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 39 min. iki 9 val.
43 min.).
6. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-162
pakeitimo. Pranešėja – Žaneta Žulkuvienė.
Tarybos narių klausimai.
Edmundas Krasauskas domėjosi, kodėl yra daroma išimtis.
Pranešėja atsakė, kad gatvės atkarpoje nuo Jūratės g. iki Gintaro g. yra dvi
valstybinės įstaigos – Palangos miesto savivaldybė ir Valstybinė mokesčių inspekcija. Išimtis
daroma tam, kad atvykę asmenys į šias įstaigas, galėtų nemokamai parkuoti savo automobilius.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Rimantas Antanas Mikalkėnas pastebėjo, kad gatvės atkarpoje nuo Gintaro iki
Kęstučio gatvių yra Vytauto g. 87 namas, kuriame įsikūrusi Darbo birža. Darbo biržos automobilių
stovėjimo aikštelė patenka į apmokestinamąją zoną. Rimantas Antanas Mikalkėnas siūlė, kad
aikštelėje, esančioje šalia Vytauto g. 87 namo, rinkliava būtų renkama ne darbo valandomis (nuo
18 val. iki 7 val.) bei poilsio ir švenčių dienomis.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui. Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė sprendimo projektui su pasiūlymu.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Rimanto Antano Mikalkėno
pasiūlymo.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Eimutis Židanavičius nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
Balsavo: už – 17 (vienbalsiai).
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Nuspręsta pritarti Rimanto Antano Mikalkėno pasiūlymui.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Statybos ir miesto ūkio
komiteto pasiūlymo.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Šarūnas Vaitkus, Vaidotas Bacevičius, Danas Paluckas ir Eimutis Židanavičius
nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
Balsavo: už – 2 (Edmundas Krasauskas, Sondra Kulikauskienė), prieš – 12, susilaikė
– nėra.
Nuspręsta nepritarti Statybos ir miesto ūkio komiteto pasiūlymui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Eimutis Židanavičius nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu pakeisti Vietinės
rinkliavos už naudojimąsi Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis
automobiliams statyti nuostatų, patvirtintų Palangos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės
31 d. sprendimo Nr. T2-162 „Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi Palangos miesto savivaldybės
tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti“ (2017 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2148 redakcija) 1.1 punktu, 10 punktą ir jį išdėstyti taip:
„10. Rinkliava yra renkama kiekvieną dieną visą parą nuo gegužės 15 d. iki rugsėjo
15 d. mokamose vietose ir gatvių kelkraščiuose pagal 8 punkte patvirtintus Rinkliavos dydžius.
Vytauto g. vakarinės pusės atkarpoje nuo Jūratės g. iki Gintaro g. ir aikštelėje, esančioje prie
Vytauto g. 87, Rinkliava yra renkama ne darbo valandomis (nuo 18 val. iki 7 val.) bei poilsio ir
švenčių dienomis.“
7. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už
komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Pranešėja – Aušra
Dangėlaitienė.
Tarybos narių klausimai.
Eugenijus Simutis domėjosi, kas būtų, jei Taryba nuspręstų, kad šis sprendimas
įsigaliotų nuo 2018 metų sausio 1 d.
Pranešėja atsakė, kad jei nebūtų pritarta šiam sprendimo projektui, nebūtų įvykdytas
Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje reikalavimas, kuriame yra nurodytas terminas.
Julius Tomas Žulkus klausė, kaip keisis rinkliava prekybininkams, kurie nuo 2017 m.
liepos 1 dienos gaus prekybos leidimus.
Pranešėja atsakė, kad atsižvelgiant į Vyriausybės patvirtintas taisykles ir Aplinkos
ministro patvirtintą Nekilnojamojo turto objektų sąrašą, rinkliavos, kurią turėtų mokėti
prekiautojai ar paslaugų teikėjai, nebelieka. Taip pat privačioje valdoje išduodant leidimą prekiauti
ar teikti paslaugas rinkliava nebebus skaičiuojama.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio,
Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui. Švietimo,
kultūros ir sporto komitetas sprendimo nepriėmė.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Danas Paluckas nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
Eimutis Židanavičius užsiregistravo, bet nebalsavo.
BALSAVO: už – 15, prieš – 1 (Eugenijus Simutis), susilaikė – 1 (Edmundas
Krasauskas).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Šarūnas Vaitkus dėkojo darbo grupei, kad buvo rastas optimaliausias variantas ir
vietinės rinkliavos dydis Palangos gyventojams nepadidėjo.
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8. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2011 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T2-240 1
punkto pakeitimo. Pranešėja – Žaneta Žulkuvienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Švietimo, kultūros ir
sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Administracijos direktorės
pasiūlymo.
Užsiregistravo 13 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Mindaugas Skritulskas, Elena Kuznecova, Eimutis Židanavičius, Eugenijus Simutis,
Vaidotas Bacevičius nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
Balsavo: už – 12, prieš – 1 (Šarūnas Vaitkus), susilaikė – nėra.
Nuspręsta pritarti Administracijos direktorės pasiūlymui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Eimutis Židanavičius, Vaidotas Bacevičius nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 15, prieš – 1 (Eugenijus Simutis), susilaikė – nėra.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu pakeisti 15 punktą ir jį
išdėstyti taip:
„15. Nuo vietinės rinkliavos mokėjimo atleidžiamos biudžetinės ir viešosios įstaigos,
kurių dalininkė ar savininkė yra savivaldybė ar valstybė, kai skleidžiama išorinė reklama yra
tiesiogiai susijusi su šių įstaigų veikla, o taip pat ir savivaldybės kontroliuojamos bendrovės, kai
skleidžiama išorinė reklama yra susijusi su šių bendrovių viešųjų paslaugų teikimu.“
9. SVARSTYTA. Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę mokestinės
nepriemokos pripažinimo beviltiška ir pasibaigusia ir jos nurašymo iš mokesčio apskaitos.
Pranešėja – Eugenija Petravičienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
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.
10. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2016 metų biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinio tvirtinimo. Pranešėja – Eugenija Petravičienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Eimutis Židanavičius nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
11. SVARSTYTA. Dėl vienkartinės paramos skyrimo. Pranešėja – Genutė
Kavarzienė.
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Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Turizmo, sveikatos ir
socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
12. SVARSTYTA. Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos
stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę
veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Palangos miesto savivaldybėje aprašo patvirtinimo. Pranešėja
– Genutė Kavarzienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Turizmo, sveikatos ir
socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
13. SVARSTYTA. Dėl įkainio patvirtinimo. Pranešėja – Ilona Lingytė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Turizmo, sveikatos ir
socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
14. SVARSTYTA. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui. Pranešėja –
Ilona Lingytė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Švietimo, kultūros ir
sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
15. SVARSTYTA. Dėl pritarimo perregistruoti buveinės adresą. Pranešėjas – Kostas
Jakubauskas.
Tarybos narių klausimai.
Elena Kuznecova domėjosi, kodėl reikia perregistruoti buveinės adresą.
Pranešėjas atsakė, kad bendruomenės „Palangos santarvė“ buveinė buvo adresu
Vytauto g. 73, Palanga. Šis pastatas jau yra parduotas.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
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Posėdžio pirmininkas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio, Turizmo, sveikatos ir
socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
16. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2017 metų užimtumo
didinimo programos patvirtinimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Turizmo, sveikatos ir
socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Eugenijus Simutis kalbėjo, kad svarstant 8 darbotvarkės klausimą (Dėl Tarybos 2011
m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T2-240 1 punkto pakeitimo) nebuvo pagarsintas Administracijos
direktorės pasiūlymas. Taip buvo suklaidinti Tarybos nariai, nes šis siūlymas keičia sprendimo
esmę.
Administracijos direktorė atsakė, kad pasiūlymas tikslina sprendimo projektą. Bus
galima reklamuoti tik viešąsias paslaugas.
Posėdžio pirmininkas paskelbė posėdžio pabaigą.

Posėdžio pirmininkai

Šarūnas Vaitkus
Rimantas Antanas Mikalkėnas

Posėdžio sekretorė

Jurgita Makšimaitė

