PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
8-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
25-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2017 m. vasario 21 d. Nr. T3-25
Palanga
Posėdis įvyko 2017 m. vasario 21 d.
Posėdžio pradžia 9 val., pabaiga 10 val. 30 min.
Posėdžio pirmininkas – Šarūnas Vaitkus, Meras.
Posėdžio sekretorė – Jurgita Makšimaitė, Palangos miesto savivaldybės
administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė.
Posėdyje dalyvavo 21 Tarybos narys: Vaidotas Bacevičius, Arvydas Dočkus, Donatas
Elijošius, Irena Galdikienė, Edmundas Krasauskas, Sondra Kulikauskienė, Elena Kuznecova,
Rimantas Antanas Mikalkėnas, Danas Paluckas, Ilona Pociuvienė, Antanas Sebeckas, Saulius
Simė, Eugenijus Simutis, Mindaugas Skritulskas, Vaidas Šimaitis, Bronius Vaitkus, Šarūnas
Vaitkus, Gediminas Valinevičius, Dainius Želvys, Eimutis Židanavičius, Julius Tomas Žulkus.
Posėdyje dalyvavo kviestieji ir kiti asmenys (sąrašas pridedamas).
Meras paskelbė 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 25-ojo posėdžio
pradžią.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
Meras pagarsino, jog į 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 25-ojo
posėdžio darbotvarkę įtrauktas 31 klausimas.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar Tarybos nariai turi pasiūlymų dėl posėdžio
darbotvarkės.
Tarybos narių pasiūlymų dėl posėdžio darbotvarkės nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad yra gautas 7 Tarybos narių (Broniaus Vaitkaus,
Eimučio Židanavičiaus, Donato Elijošiaus, Sondros Kulikauskienės, Irenos Galdikienės, Gedimino
Valinevičiaus, Rimanto Antano Mikalkėno) prašymas į šios dienos Tarybos posėdžio darbotvarkę
papildomai įtraukti sprendimo „Dėl neformaliojo vaikų švietimo mokyklų direktorių pareiginės
algos nustatymo 2017 metams“ projektą. Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius
užsiregistruoti ir balsuoti, kad šis sprendimo projektas būtų įtrauktas į darbotvarkę 32 klausimu.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Ilona Pociuvienė ir Saulius Simė nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
Elena Kuznecova ir Danas Paluckas užsiregistravo, bet nebalsavo.
BALSAVO: už – 17, prieš – nėra, susilaikė – nėra.
Sprendimo projektas įtrauktas į posėdžio darbotvarkę 32 klausimu.
Posėdžio pirmininkas pagarsino, kad yra gautas 8 Tarybos narių (Sauliaus Simės,
Broniaus Vaitkaus, Eimučio Židanavičiaus, Donato Elijošiaus, Antano Sebecko, Sondros
Kulikauskienės, Irenos Galdikienės, Mindaugo Skritulsko) prašymas į šios dienos Tarybos
posėdžio darbotvarkę papildomai įtraukti sprendimo „Dėl Palangos švietimo pagalbos tarnybos
direktoriaus pareiginės algos nustatymo“ projektą. Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius
užsiregistruoti ir balsuoti, kad šis sprendimo projektas būtų įtrauktas į darbotvarkę 33 klausimu.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Ilona Pociuvienė nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 20, prieš – nėra, susilaikė – nėra.
Sprendimo projektas įtrauktas į posėdžio darbotvarkę 33 klausimu.
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Posėdžio pirmininkas informavo, kad yra gautas 7 Tarybos narių (Eimučio
Židanavičiaus, Sondros Kulikauskienės, Broniaus Vaitkaus, Irenos Galdikienės, Mindaugo
Skritulsko, Gedimino Valinevičiaus, Elenos Kuznecovos) prašymas į šios dienos Tarybos posėdžio
darbotvarkę papildomai įtraukti sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo
mokyklų direktorių pareiginės algos nustatymo 2017 metams“ projektą. Posėdžio pirmininkas
kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti, kad šis sprendimo projektas būtų įtrauktas į
darbotvarkę 34 klausimu.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21, prieš – nėra, susilaikė – nėra.
Sprendimo projektas įtrauktas į posėdžio darbotvarkę 34 klausimu.
Posėdžio pirmininkas pagarsino, kad yra gautas 7 Tarybos narių (Sauliaus Simės,
Broniaus Vaitkaus, Eimučio Židanavičiaus, Donato Elijošiaus, Sondros Kulikauskienės, Irenos
Galdikienės, Mindaugo Skritulsko) prašymas į šios dienos Tarybos posėdžio darbotvarkę
papildomai įtraukti sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklų
direktorių pareiginės algos nustatymo 2017 metams“ projektą. Posėdžio pirmininkas kvietė
Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti, kad šis sprendimo projektas būtų įtrauktas 35
darbotvarkės klausimu.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21, prieš – nėra, susilaikė – nėra.
Sprendimo projektas įtrauktas į posėdžio darbotvarkę 35 klausimu.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad yra gautas 7 Tarybos narių (Sauliaus Simės,
Broniaus Vaitkaus, Eimučio Židanavičiaus, Donato Elijošiaus, Sondros Kulikauskienės, Irenos
Galdikienės, Gedimino Valinevičiaus) prašymas į šios dienos Tarybos posėdžio darbotvarkę
papildomai įtraukti sprendimo „Dėl Palangos sanatorinės mokyklos direktoriaus pareiginės algos
nustatymo 2017 metams“ projektą. Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir
balsuoti, kad šis sprendimo projektas būtų įtrauktas 36 darbotvarkės klausimu.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Ilona Pociuvienė nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
Eimutis Židanavičius užsiregistravo, bet nebalsavo.
BALSAVO: už – 19, prieš – nėra, susilaikė – nėra.
Sprendimo projektas įtrauktas į posėdžio darbotvarkę 36 klausimu.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl darbotvarkės su pasiūlymais
tvirtinimo.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
Darbotvarkė patvirtinta.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, asmeniškai suinteresuotų šios
darbotvarkės klausimų svarstymu. Meras priminė, kad Tarybos nariai pagal Vyriausiosios
tarnybinės etikos komisijos rekomendacijas turi nurodyti, dėl kokios priežasties ir nuo kokio
klausimo nusišalina ir balsuojant dėl jų nusišalinimo turi išeiti iš salės.
Sondra Kulikauskienė pranešė, kad nusišalins nuo 29 (Dėl pritarimo VšĮ Palangos
asmens sveikatos priežiūros centro rekonstrukcijai) darbotvarkės klausimo, kadangi šis klausimas
susijęs su jos įmone konkuruojančia įmone.
Donatas Elijošius pranešė, kad nusišalins nuo 7 darbotvarkės klausimo (Dėl Palangos
pradinės mokyklos vadovo 2016 metų veiklos ataskaitos), kadangi šioje įstaigoje dirba jo žmona,
nuo 8 darbotvarkės klausimo (Dėl Palangos „Baltijos“ pagrindinės mokyklos vadovo 2016 metų
veiklos ataskaitos), kadangi šioje mokykloje dirba jo sesuo, ir nuo papildomo 34 darbotvarkės
klausimo (Dėl Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pareiginės
algos nustatymo 2017 metams), kadangi šis klausimas yra susijęs su Palangos pradine ir Palangos
„Baltijos“ mokyklomis.
Elena Kuznecova informavo, kad nusišalins nuo 15 (Dėl Palangos Stasio Vainiūno
meno mokyklos vadovo 2016 metų veiklos ataskaitos) ir nuo papildomo 32 darbotvarkės klausimų
(Dėl neformaliojo vaikų švietimo mokyklų direktorių pareiginės algos nustatymo 2017 metams),
kadangi Stasio Vainiūno meno mokykloje dirba jos sūnėnas.
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Ilona Pociuvienė informavo, kad nusišalins nuo 11 (Dėl Palangos senosios gimnazijos
vadovo 2016 metų veiklos ataskaitos) ir papildomo 34 (Dėl Palangos miesto savivaldybės bendrojo
ugdymo mokyklų direktorių pareiginės algos nustatymo 2017 metams) darbotvarkės klausimų,
kadangi dirba Palangos senojoje gimnazijoje.
Arvydas Dočkus informavo, kad nusišalins nuo 8 (Dėl Palangos „Baltijos“
pagrindinės mokyklos vadovo 2016 metų veiklos ataskaitos), 14 (Dėl Palangos sporto centro
vadovo 2016 metų veiklos ataskaitos), papildomo 32 (Dėl neformaliojo vaikų švietimo mokyklų
direktorių pareiginės algos nustatymo 2017 metams), papildomo 34 (Dėl Palangos miesto
savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pareiginės algos nustatymo 2017 metams)
darbotvarkės klausimų, kadangi dirba šiose įstaigose.
Saulius Simė pažymėjo, kad nusišalins nuo 14 (Dėl Palangos sporto centro vadovo
2016 metų veiklos ataskaitos), 22 (Dėl Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigų etatų
normatyvų ir pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo patvirtinimo),
papildomo 32 (Dėl neformaliojo vaikų švietimo mokyklų direktorių pareiginės algos nustatymo
2017 metams) darbotvarkės klausimų, kadangi dirba šiose įstaigose.
Eugenijus Simutis informavo, kad nusišalins nuo 17 darbotvarkės klausimo (Dėl
pritarimo Palangos miesto rinkliavų centro vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai), kadangi dirba
šioje įstaigoje.
Posėdžio pirmininkas siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Sondros Kulikauskienės
nusišalinimo.
Sondra Kulikauskienė išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 07 min. iki 9 val. 08 min.).
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
Sondros Kulikauskienės nusišalinimas priimtas.
Meras siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Donato Elijošiaus nusišalinimo.
Donatas Elijošius išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 08 min. iki 9 val. 08 min.).
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
Donato Elijošiaus nusišalinimas priimtas.
Meras siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Elenos Kuznecovos nusišalinimo.
Elena Kuznecova išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 08 min. iki 9 val. 09 min.).
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
Elenos Kuznecovos nusišalinimas priimtas.
Meras siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Ilonos Pociuvienės nusišalinimo.
Ilona Pociuvienė išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 09 min. iki 9 val. 09 min.).
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
Ilonos Pociuvienės nusišalinimas priimtas.
Meras siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Arvydo Dočkaus nusišalinimo.
Arvydas Dočkus išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 09 min. iki 9 val. 10 min.).
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
Arvydo Dočkaus nusišalinimas priimtas.
Meras siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Sauliaus Simės nusišalinimo.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
Sauliaus Simės nusišalinimas priimtas.
Meras siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Eugenijaus Simučio nusišalinimo.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
Eugenijaus Simučio nusišalinimas priimtas.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, norinčių pasisakyti prieš pradedant
svarstyti darbotvarkės klausimus.
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Eimutis Židanavičius kreipėsi į susirinkusiuosius ir kalbėjo, kad pasirašant
bendradarbiavimo sutartį su Izraelio kurorto meru įvyko nemalonus, įžeidęs Lietuvos žmonių
patriotinius jausmus, užtraukęs gėdą prieš visą pasaulį, tarptautinis incidentas. Ceremonijos metu
ant stalo stovėjo apversta Lietuvos valstybės vėliava – Lietuvos valstybės simbolis. Tarybos narys
kalbėjo, kad šią situaciją turi vertinti kompetentingos institucijos ir atsakyti į klausimus: ar tai
nebuvo provokacija, ar nebuvo vėliavos išniekinimo požymių ar kitokių nusikalstamų veikų.
Tarybos narys prašė mero atsiprašyti Lietuvos žmonių dėl šio akibrokšto ir šio posėdžio metu ties
savo darbo vieta leisti laikyti Lietuvos Respublikos vėliavą.
Saulius Simė replikavo, kad Eimutis Židanavičius dalyvavo šiame renginyje, tačiau
neperspėjo apie neteisingai padėtą Lietuvos vėliavą.
Meras kalbėjo, kad buvo padaryta žmogiška klaida. Neteisingai padėtos vėliavos
nepastebėjo ne tik jis ar darbuotojai, bet ir kiti dalyvavę renginyje, beje, Eimutis Židanavičius
buvo tarp dalyvavusiųjų. Meras kalbėjo, kad bet kokiu atveju kitą kartą visi bus atidesni ir
nuoširdžiai visų atsiprašė.
Posėdžio pirmininkas siūlė pradėti darbotvarkės klausimų svarstymą.
1. SVARSTYTA. Dėl Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ vadovo 2016 metų
veiklos ataskaitos. Pranešėja – Rūta Regina Lukaitienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
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 kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
2. SVARSTYTA. Dėl Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ vadovo 2016 metų
veiklos ataskaitos. Pranešėja – Ilona Milkontė.
Tarybos narių klausimai.
Edmundas Krasauskas pastebėjo, kad šis darželis propaguoja sveiką gyvenimo būdą ir
klausė, kaip darželis prisideda prie auklėtinių sveikatingumo.
Pranešėja atsakė, kad įstaiga moko vaikus sveikos gyvensenos pagrindų, derina jų
mitybą. 2016 metais įstaiga laimėjo „Sveikuolių sveikuoliai“ respublikiniame ture, taip pat išleido
knygutę apie sveiką maistą.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio,
Švietimo, kultūros ir sporto, 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).
Vaidotas Bacevičius nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
3. SVARSTYTA. Dėl Palangos lopšelio-darželio „Nykštukas“ vadovo 2016 metų
veiklos ataskaitos. Pranešėja – Ilona Mazrimienė.
Tarybos narių klausimai.
Edmundas Krasauskas klausė, ar taikoma „Valdorfo“ programa davė teigiamų
rezultatų.
Pranešėja atsakė, kad šios programos rezultatai yra geri. Daug tėvų nori savo vaikus
vesti būtent į tokią grupę.
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Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
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 kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
4. SVARSTYTA. Dėl Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ vadovo 2016 metų
veiklos ataskaitos. Pranešėja – Dainora Šeižienė.
Tarybos narių klausimai.
Eimutis Židanavičius pastebėjo, kad įstaigoje buvo atlikta pedagogų apklausa ir
klausė, kaip įstaigos vadovė galėtų pakomentuoti vidaus audito išvadas, kurios nėra teigiamos
vadovo atžvilgiu.
Pranešėja atsakė, kad auditas yra tam, kad vėliau būtų galima numatyti galimas
veiklos tobulinimo kryptis.
Edmundas Krasauskas pastebėjo, kad ataskaitoje viena iš problemų buvo įvardintas
įstaigos bendradarbiavimas sutelkiant mokyklos bendruomenę su tėvais. Tarybos narys klausė, gal
tai viena iš vadovo funkcijų, o ne problema.
Pranešėja atsakė, kad bendradarbiaujant su tėvais vyksta visi procesai. Atlikus tėvų
apklausas matoma, kad tėvai yra patenkinti šia ugdymo įstaiga.
Eimutis Židanavičius klausė, kas yra numatoma daryti, kad pagerėtų įstaigos
mikroklimatas, santykiai tarp įstaigos vadovo ir pavaduotojo, ir ar bus tam pasitelkti švietimo
skyriaus specialistai.
Pranešėja atsakė, kad tai yra viena iš pagrindinių vadovo funkcijų, todėl šią problemą
bandys spręsti pati. Jei problemos neišeitų išspręsti, kreipsis pagalbos.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio,
Švietimo, kultūros ir sporto, Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo
projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
5. SVARSTYTA. Dėl Palangos lopšelio-darželio „Sigutė“ vadovo 2016 metų
veiklos ataskaitos. Pranešėja – Aušra Toliušienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio,
Švietimo, kultūros ir sporto, 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).
Rimantas Antanas Mikalkėnas nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
6. SVARSTYTA. Dėl Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ vadovo 2016 metų
veiklos ataskaitos. Pranešėja – Rasa Jurgutienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
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Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio,
Švietimo, kultūros ir sporto, 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).
Eimutis Židanavičius nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos narys Donatas Elijošius išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 24 min. iki 9 val.
25 min.).
7. SVARSTYTA. Dėl Palangos pradinės mokyklos vadovo 2016 metų veiklos
ataskaitos. Pranešėja – Nijolė Sabaliauskienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio,
Švietimo, kultūros ir sporto, Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo
projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Eimutis Židanavičius nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos nariai Arvydas Dočkus ir Donatas Elijošius išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val.
25 min. iki 9 val. 26 min.).
8. SVARSTYTA. Dėl Palangos „Baltijos“ pagrindinės mokyklos vadovo 2016 metų
veiklos ataskaitos. Pranešėjas – Alvydas Kniukšta.
Tarybos narių klausimai.
Edmundas Krasauskas kalbėjo, kad ataskaitoje viena iš įstaigos problemų yra minimas
nepakankamas tėvų įsitraukimas į mokyklos bendruomenės gyvenimą ir klausė, ar tai nėra viena iš
vadovo kompetencijų.
Pranešėjas atsakė, kad yra stengiamasi tėvus įtraukti į mokyklos bendruomenės
gyvenimą.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio,
Švietimo, kultūros ir sporto, 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).
Vaidotas Bacevičius nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
9. SVARSTYTA. Dėl Palangos Šventosios pagrindinės mokyklos vadovo 2016 metų
veiklos ataskaitos. Pranešėja – Valda Šarkienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
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Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio,
Švietimo, kultūros ir sporto, 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).
Donatas Elijošius nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
10. SVARSTYTA. Dėl Palangos Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos vadovo 2016
metų veiklos ataskaitos. Pranešėja – Laimutė Benetienė.
Tarybos narių klausimai.
Julius Tomas Žulkus pastebėjo, kad moksleiviams šioje mokykloje dažnai nebūna
pirmųjų pamokų.
Pranešėja atsakė, kad sirgo mokytoja, dėl to buvo sukeistos pamokos.
Eugenijus Simutis kalbėjo, kad renovacijos darbai šioje mokykloje jau yra baigti ir
klausė, kas trukdo mokyklai gauti higienos pasą.
Pranešėja atsakė, kad nėra patikslinti duomenys Nekilnojamojo turto registre.
Renovacijos darbai buvo baigti vasarą, dėl duomenų tikslinimo jau kreiptasi į savivaldybę, dėl to
pranešėja mano, kad šis klausimas bus išspręstas.
Eugenijus Simutis siūlė pritarti sprendimo projektui, nes dėl to, kad mokykla neturi
higienos paso, įstaigos vadovė nekalta. Tarybos narys siūlė savivaldybės administracijai atkreipti į
tai ypatingą dėmesį, nes be higienos paso mokykla negali dirbti.
Eimutis Židanavičius klausė, kiek metų vyko mokyklos renovacijos darbai.
Pranešėja atsakė, kad renovacijos darbai buvo vykdomi su pertrauka, kuri truko apie 3
metus. Renovacijos darbai pradėti vykdyti apie 2008 metus.
Meras kalbėjo, kad Elena Kuznecova gerai žino šį laikotarpį, kadangi tuo metu dirbo
savivaldybėje ir teikė ne vieną ataskaitą dėl Palangos Vlado Jurgučio mokyklos. 2011 metais buvo
rastas dokumentų trūkumas. Kur dokumentai yra, iki šiol nežinoma. Buvo paskelbti konkursai
šiems darbams atlikti, dvi įmonės bankrutavo, dėl to darbai užtruko. Šiuo metu yra tvarkomi
dokumentai.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio,
Švietimo, kultūros ir sporto, 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).
Julius Tomas Žulkus nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos narė Ilona Pociuvienė išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 32 min. iki 9 val. 46
min.).
11. SVARSTYTA. Dėl Palangos senosios gimnazijos vadovo 2016 metų veiklos
ataskaitos. Pranešėjas – Leonas Šidlauskas.
Tarybos narių klausimai.
Eimutis Židanavičius stebėjosi vienu iš ataskaitoje įvardintų vadovo pasiekimų –
mokyklos tualetuose įrengtais popieriaus laikikliais, skysto muilo talpomis ir davikliais. Tarybos
narys klausė, ar tai yra tokia svarbi gimnazijos mokinių ugdymo naujiena, kad ją reikėtų įtraukti į
vadovo ataskaitą.
Pranešėjas kalbėjo, kad tai nėra pasiekimas, o svarbus pokytis mokyklai ir mokiniams.
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Eugenijus Simutis kalbėjo, kad ataskaitoje minimas gimnazijos parengtas pastatų
renovacijos projektas, pagal kurį buvo gautas šimto trijų tūkstančių eurų finansavimas, skirtas
gimnazijos perdangų šiltinimui. Tarybos narys klausė, kam reikia šiltinti pastatą, kurį reikėjo
nugriauti, jo net nėra užfiksuota jokiuose dokumentuose. Tokiu būdu pinigai yra išleidžiami
veltui.
Pranešėjas atsakė, kad renovacijos darbus vykdo ne gimnazija, o savivaldybės
Statybos skyrius.
Edmundas Krasauskas kalbėjo, kad ataskaitoje parašyta, jog per 3 metus mokinių
skaičius sumažėjo 64 mokiniais, yra nevykdoma priimamų gimnazistų atranka ir klausė, ar dėl
atrankų vykdymo yra nepažeidžiamos mokinių teisės.
Pranešėjas atsakė, kad anksčiau buvo organizuojami konkursai ir ne visi mokiniai
patekdavo į gimnaziją. Šiuo metu yra priimami visi mokiniai.
Edmundas Krasauskas kalbėjo, kad ataskaitoje rašoma, jog gimnazijoje buvo vykdoma
akcija „Savaitė be patyčių“ ir siūlė ją pakeisti šūkiu „Gyvename be patyčių“.
Pranešėjas atsakė, kad tai buvo valstybinė akcija ir patikino, kad su patyčiomis yra
kovojama kasdien.
Elena Kuznecova siūlė administracijos direktorei peržiūrėti normatyvus, kad
reikalingos priemonės būtų užtikrinamos visų mokymo įstaigų tualetuose. Tarybos narė kalbėjo,
kad daug švietimų įstaigų vadovų išskiria tas pačias problemas, susijusias su mokymo įstaigų ūkine
dalimi. Elena Kuznecova siūlė administracijos direktorei peržiūrėti komitetuose svarstytus
probleminius klausimus, surašyti juos į vieną sąrašą ir prioritetų tvarka juos įgyvendinti, kad
nebūtų kiekvienais metais įvardinamos tos pačios švietimo įstaigų problemos.
Eimutis Židanavičius kalbėjo, kad teko girdėti, jog naujam vadovui pradėjus
vadovauti gimnazijai, nėra lengva rasti bendrą kalbą su dalimi pedagogų, suvienyti kolektyvą, dėl
to pedagogai pradėjo ginti savo teises teismuose, o moksleiviai vis nesulaukia atsakymo, ar
leidžiama dėvėti megztinius. Taip bręsta konfliktas. Tarybos narys klausė, ar esant tokiai įtemptai
situacijai, gimnazijos vadovas nebijo, kad jį gali ištikti Vilniaus mokymo įstaigų vadovų likimas.
Pranešėjas atsakė, kad negalima pagal vieną asmenį spręsti, kad tokios problemos yra
mokykloje. Pokyčiai visada susilaukia vienokių ar kitokių reakcijų ir tai yra natūralu.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eugenijus Simutis kalbėjo, kad į ataskaitas neturėtų būti rašomi tokie darbai kaip
projektų rengimas, nes šiuos projektus rengia Statybos skyrius, specialistai. Taip pat kalbėjo, kad
netiesa, jog tik keli žmonės yra nepatenkinti vadovo darbu. Į Eugenijų Simutį dėl šios problemos
kreipėsi gimnazijos profsąjungos atstovai. Šiai profsąjungai priklauso nemažai pedagogų, todėl
sakyti, kad tik keli pedagogai yra nepatenkinti vadovo darbu, yra neteisinga. Eugenijus Simutis
siūlė pritarti ataskaitai.
Eimutis Židanavičius kalbėjo, kad, deja, bet prestižinėje mokykloje nėra viskas taip
gražu, kaip pateikiama ataskaitoje. Kaip sovietmečiu mokytojai vis dar rašo ant lentos su kreida,
nėra inovatyvių lentų, kyla klausimų dėl tualetų įrengimo. Tarybos narys apgailestavo dėl tokios
situacijos ir kalbėjo, kad šią situaciją galima kardinaliai pakeisti. Didžiausia problema yra valdžios
požiūris į mokyklą ir į mokinius.
Posėdžio pirmininkas perdavė pirmininkavimą Rimantui Antanui Mikalkėnui.
Meras dėkojo visiems pedagogams už jų darbą ir džiaugėsi, kad vaikai gali mokytis
gerose mokyklose. Šarūnas Vaitkus prašė nepolitikuoti ir akcentavo, kad daugelis įstaigų vadovų
prašymų, kurie buvo svarbūs, buvo patenkinti.
Šarūnas Vaitkus perėmė pirmininkavimą.
Dainius Želvys replikavo, kad gimnazija turi inovatyvias lentas, tik ne visose klasėse.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio,
Švietimo, kultūros ir sporto, 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).
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NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
12. SVARSTYTA. Dėl Palangos moksleivių klubo vadovo 2016 metų veiklos
ataskaitos. Pranešėja – Vanda Juodikienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio,
Švietimo, kultūros ir sporto, 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).
Sondra Kulikauskienė nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
13. SVARSTYTA. Dėl Palangos sanatorinės mokyklos vadovo 2016 metų veiklos
ataskaitos. Pranešėjas – Alvydas Milinis.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio,
Švietimo, kultūros ir sporto, Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo
projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos nariai Arvydas Dočkus ir Saulius Simė išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 49
min. iki 9 val. 51 min.).
14. SVARSTYTA. Dėl Palangos sporto centro vadovo 2016 metų veiklos ataskaitos.
Pranešėjas – Romaldas Kazlauskas.
Tarybos narių klausimai.
Eugenijus Simutis pastebėjo, kad Palangos sporto centras organizavo „Ruonių
maudynes“ ir klausė, ar centras yra patvirtinęs renginių organizavimo įkainius.
Pranešėjas atsakė, kad ne visada yra svarbiausi pinigai. Šis renginys yra reikalingas
miestui, jo žiūrėti ateina daug žmonių. Taip yra garsinamas Palangos vardas. Jei Sporto centras
atsisakytų jį organizuoti, toks renginys labai greitai persikeltų į Nidą arba Klaipėdą.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eugenijus Simutis siūlė pritarti siūlomai ataskaitai ir pažymėjo, kad Palangos
sveikatingumo mokykla galėtų sumokėti Palangos sporto centrui už tokio renginio organizavimą.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Švietimo, kultūros ir
sporto, Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Mindaugas Skritulskas ir Eugenijus Simutis nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos narė Elena Kuznecova išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 51 min. iki 9 val. 52
min.).
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15. SVARSTYTA. Dėl Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos vadovo 2016
metų veiklos ataskaitos. Pranešėja – Virginija Marozaitė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio,
Švietimo, kultūros ir sporto, Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo
projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Ilona Pociuvienė nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
16. SVARSTYTA. Dėl Palangos švietimo pagalbos tarnybos vadovo 2016 metų
veiklos ataskaitos. Pranešėja – Vilma Želvienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio,
Švietimo, kultūros ir sporto, 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).
Eugenijus Simutis nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos narys Eugenijus Simutis išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 53 min. iki 9 val.
56 min.).
17. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Palangos miesto rinkliavų centro vadovo 2016
metų veiklos ataskaitai. Pranešėjas – Bronius Martinkus.
Tarybos narių klausimai.
Eimutis Židanavičius klausė, kiek rinkliavų centro darbuotojų dirbo ir kiek buvo
pažeidėjams surašyta protokolų Palangoje vykstant Stintų šventei.
Pranešėjas atsakė, kad ne sezono metu dirba vienas darbuotojas. Protokolai šventės
metu nebuvo rašomi.
Eimutis Židanavičius klausė, kokią dalį pinigų, sumokėtų už pažeidimus, gauna
savivaldybės biudžetas.
Pranešėjas atsakė, kad 100 procentų.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eimutis Židanavičius kalbėjo, kad negali pritarti įstaigos vadovui. Šventės metu
automobiliai buvo statomi netvarkingai, pažeidžiant taisykles, nebuvo užtikrinta prevencinė
funkcija ir negauti pinigai, kurie būtų papildę miesto biudžetą.
Posėdžio pirmininkas 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.
18. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Palangos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos
vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjas – Kęstutis Rudys.

11
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio,
Švietimo, kultūros ir sporto, 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).
Ilona Pociuvienė nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
19. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito
tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – Aušra Kedienė.
Tarybos narių klausimai.
Eugenijus Simutis kalbėjo, kad yra dėkingas šiai tarnybai už jos atliekamą darbą ir
domėjosi, ar pavyko išsiaiškinti, kam priklauso bešeimininkis turtas, ant kurio savivaldybė kabina
reklamas apie renginius.
Pranešėja atsakė, kad nėra duomenų, kaip stulpai, ant kurių kabinamos reklamos,
atsirado. Jie šią dieną yra bešeimininkiai. Buvo pateiktos rekomendacijos, administracija nurodė,
kokias priemones įgyvendins ir iki kada. Yra nurodyta, kad šiais metais bus išspręstas šis
klausimas: arba bus surasti šio turto savininkai, arba turtas bus pripažintas bešeimininkiu ir
užpajamuotas kaip savivaldybės turtas.
Pasiūlymai ir pasisakymai.
Eugenijus Simutis siūlė pritarti ataskaitai ir apgailestavo, kad savivaldybė labai greitai
sprendžia klausimus, susijusius su kitokiu bešeimininkiu turtu, tokiu kaip, pavyzdžiui, kioskai.
Tuo tarpu klausimai, susiję su bešeimininkiu turtu, ant kurio pati savivaldybė kabina skelbimus,
yra užtęsiami.
Šarūnas Vaitkus kalbėjo, kad ankstesnės valdžios valdymo laikotarpiu už reklamą
buvo sumokėta labai maža suma ir J. Basanavičiaus gatvėje buvo daug nelegalių kioskų. Nuo to
laiko labai daug kas yra pakeista.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio,
Švietimo, kultūros ir sporto, Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo
projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
20. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto
patvirtinimo. Pranešėja – Regina Garadauskienė.
Tarybos narių klausimai.
Eugenijus Simutis kalbėjo, kad Ūkio programoje numatyta penkis šimtus tūkstančių
eurų skirti finansiniam turtui įsigyti ir klausė, kokį finansinį turtą planuojama įsigyti.
Pranešėja atsakė, kad viskas yra aprašyta strateginio plano rodikliuose.
Eugenijus Simutis kalbėjo, kad strateginio plano rodikliuose nurodoma, kad bus
didinamas įstatinis kapitalas UAB „Palangos renginiai“, jo įstatinis kapitalas yra apie tris
tūkstančius eurų ir domėjosi, kam bus skiriama likusi pinigų suma.
Pranešėja atsakė, kad tai bus sprendžiama metų eigoje.
Šarūnas Vaitkus kalbėjo, kad praeitą tarybos posėdį buvo priimtas sprendimas dėl
teniso kortų perėmimo. Jų būklė nėra žinoma, teniso kortams reikės investicijų, reikės apmokėti
skolas. Taip pat programoje yra numatyta sutvarkyti turgavietę. Dėl kiekvieno įstatinio kapitalo
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didinimo bus paruoštas atskiras tarybos sprendimas ir bus aiškiai visuomenei ir tarybos nariams
paaiškinta, kam yra naudojamos lėšos.
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 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Elena Kuznecova nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
21. SVARSTYTA. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo OU
Litrada Group filialui. Pranešėja – Eugenija Petravičienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu tarybos nariai Danas Paluckas ir Bronius
Vaitkus.
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos narys Saulius Simė išėjo iš posėdžių salės (nuo 10 val. 06 min. iki 10 val. 07
min.).
22. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigų etatų
normatyvų ir pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo patvirtinimo.
Pranešėja – Laima Valužienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Pasiūlymai ir pasisakymai.
Mindaugas Skritulskas atkreipė dėmesį, kad šio sprendimo numatoma įsigaliojimo
data yra liepos 1 diena. Iki šios datos administracijos direktoriui turi būti suteikiami įgaliojimai
tvirtinti maksimalų etatų skaičių mokyklose.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Švietimo, kultūros ir sporto komitetai
pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Danas Paluckas nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 18, prieš – 1 (Eugenijus Simutis), susilaikė – nėra.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
23. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Europos varinių pučiamųjų orkestrų čempionato
2019 Palangoje organizavimui. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Švietimo, kultūros ir sporto, Turizmo,
sveikatos ir socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
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NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
24. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-144
pakeitimo. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Švietimo, kultūros ir sporto komitetai
pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Tarybos narys Eugenijus Simutis.
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
25. SVARSTYTA. Dėl pritarimo papildomam susitarimui prie 2016 m. spalio 13 d.
Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties Nr. 306-K/S1-944. Pranešėja – Ramunė OlšauskaitėUrbonienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio komitetai
pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Tarybos nariai Danas Paluckas ir Eugenijus
Simutis.
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
26. SVARSTYTA. Dėl atstovų delegavimo į Palangos reabilitacijos ligoninės
stebėtojų tarybą. Pranešėja – Irma Babičaitė-Kučinskienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Turizmo, sveikatos ir socialinės
apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Eugenijus Simutis nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
27. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2015 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. T2-300
pakeitimo. Pranešėja – Irma Babičaitė-Kučinskienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
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28. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės elektromobilių įkrovimo
prieigų plano patvirtinimo. Pranešėja – Snieguolė Saltonienė.
Tarybos narių klausimai.
Eugenijus Simutis atkreipė dėmesį, kad viena iš stotelių yra numatyta parduotuvės
„Maxima“ teritorijoje ir domėjosi, ar jau yra gauti visi reikalingi sutikimai.
Pranešėja atsakė, kad yra pateikta užklausa AB „Energijos skirstymo operatorius“,
kuriose vietose mažiausiomis sąnaudomis galėtų būti įrengtos prieigos. Šiuo metu numatoma
įrengti dvi prieigas – Topolių g. 4 ir Sporto g. 3.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Rimantas Antanas Mikalkėnas nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos narė Sondra Kulikauskienė išėjo iš posėdžių salės (nuo 10 val. 17 min. iki 10
val. 18 min.).
29. SVARSTYTA. Dėl pritarimo VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centro
rekonstrukcijai. Pranešėjas – Algimantas Rimas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio komitetai
pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
30. SVARSTYTA. Dėl žemės sklypo Vilimiškės kel. 43A, Palangoje, detaliojo plano
patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo. Pranešėjas – Vidmantas Danta.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė sprendimo projektui
su pasiūlymu.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Statybos ir miesto ūkio
komiteto pasiūlymo.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Elena Kuznecova nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
Balsavo: už – 19, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Eugenijus Simutis).
Nuspręsta pritarti Statybos ir miesto ūkio komiteto pasiūlymui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Eugenijus Simutis).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu sprendimo projektą
papildyti 5 punktu ir jį išdėstyti taip:
„5. Išspręsti ir įrengti reikalingą inžinerinę infrastruktūrą žemės sklypo savininko(-ų)
lėšomis“, buvusį 5 punktą laikyti 6 punktu.
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31. SVARSTYTA. Dėl žemės sklypo Austrinio g. 79, Palangoje, detaliojo plano
patvirtinimo. Pranešėjas – Vidmantas Danta.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė sprendimo projektui
su pasiūlymu.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Statybos ir miesto ūkio
komiteto pasiūlymo.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Elena Kuznecova ir Eimutis Židanavičius nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
Balsavo: už – 18, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Eugenijus Simutis).
Nuspręsta pritarti Statybos ir miesto ūkio komiteto pasiūlymui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Danas Paluckas, Elena Kuznecova, Eimutis Židanavičius nesiregistravo ir nebalsavo
šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 17, prieš – 1 (Eugenijus Simutis), susilaikė – nėra.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu sprendimo projektą
papildyti 5 punktu ir jį išdėstyti taip:
„5. Išspręsti ir įrengti reikalingą inžinerinę infrastruktūrą žemės sklypo savininko-(ų)
lėšomis“, buvusį 5 punktą laikyti 6 punktu.
Tarybos nariai Arvydas Dočkus ir Saulius Simė išėjo iš posėdžių salės (nuo 10 val. 21
min. iki 10 val. 22 min.).
32. SVARSTYTA. Dėl neformaliojo vaikų švietimo mokyklų direktorių pareiginės
algos nustatymo 2017 metams. Pranešėja – Laima Valužienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Švietimo, kultūros ir sporto komitetai
pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
33. SVARSTYTA. Dėl Palangos švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pareiginės
algos nustatymo. Pranešėja – Laima Valužienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Švietimo, kultūros ir sporto komitetai
pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos nariai Arvydas Dočkus, Ilona Pociuvienė, Donatas Elijošius išėjo iš posėdžių
salės (nuo 10 val. 24 min. iki 10 val. 26 min.).
34. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų
direktorių pareiginės algos nustatymo 2017 metams. Pranešėja – Laima Valužienė.
Tarybos narių klausimai.
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Eugenijus Simutis pastebėjo, kad L. Šidlauskui yra numatytas 12,5 proc. tarnybinio
atlyginimo keoficiento didinimas už tai, kad jis vadovauja gimnazijai. Tarybos narys klausė, ar
asmuo, dalyvaudamas konkurse, nežinojo, kad teks vadovauti gimnazijai ir už ką toks priedas.
Pranešėja atsakė, kad įstatyme yra numatyta, jog gimnazijų vadovams už didesnį
darbo krūvį yra didinamas koeficientas nuo 5 iki 20 procentų, siūlomas vidurkis.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Švietimo, kultūros ir sporto komitetai
pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Irena Galdikienė, Sondra Kulikauskienė, Saulius Simė, Julius Tomas Žulkus
nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
35. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo
mokyklų direktorių pareiginės algos nustatymo 2017 metams. Pranešėja – Laima Valužienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Švietimo, kultūros ir sporto komitetai
pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
36. SVARSTYTA. Dėl Palangos sanatorinės mokyklos direktoriaus pareiginės algos
nustatymo 2017 metams. Pranešėja – Laima Valužienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Švietimo, kultūros ir sporto komitetai
pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas paskelbė posėdžio pabaigą.
Posėdžio pirmininkas

Šarūnas Vaitkus

Posėdžio sekretorė

Jurgita Makšimaitė

