PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
8-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
46-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2018 m. lapkričio 29 d. Nr. T3-11
Palanga
Posėdis įvyko 2018 m. lapkričio 29 d.
Posėdžio pradžia 9 val., pabaiga 10 val. 45 min.
Posėdžio pirmininkai – Šarūnas Vaitkus, Meras, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Mero
pavaduotojas.
Posėdžio sekretorė – Renata Liaudanskytė, Administracijos Bendrojo skyriaus
vyriausioji specialistė.
Posėdyje dalyvavo 21 Tarybos narys: Arvydas Dočkus, Donatas Elijošius, Irena
Galdikienė, Aleksandras Jokūbauskas, Edmundas Krasauskas, Sondra Kulikauskienė, Elena
Kuznecova, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Ilona Pociuvienė, Aurelija Podlipskytė, Antanas
Sebeckas, Saulius Simė, Eugenijus Simutis, Mindaugas Skritulskas, Vaidas Šimaitis, Irena
Švanienė, Bronius Vaitkus, Šarūnas Vaitkus, Dainius Želvys, Eimutis Židanavičius, Julius Tomas
Žulkus.
Posėdyje dalyvavo kviestieji ir kiti asmenys (sąrašas pridedamas).
pradžią.

Meras paskelbė 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 46-ojo posėdžio

Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo, posėdis teisėtas).
Meras pranešė, kad į posėdį vėluoja Tarybos narys Saulius Simė.
Posėdžio pirmininkas pagarsino, jog į 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės
tarybos 46-ojo posėdžio darbotvarkę įtraukta 29 klausimai.
Meras klausė, ar Tarybos nariai turi pasiūlymų dėl posėdžio darbotvarkės.
Kadangi pasiūlymų nebuvo, posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti
ir balsuoti dėl darbotvarkės tvirtinimo.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
Darbotvarkė patvirtinta.
Meras pranešė, kad į posėdį atvyko Tarybos narys Saulius Simė.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, asmeniškai suinteresuotų šios
darbotvarkės klausimų svarstymu.
Elena Kuznecova pagarsino, kad nusišalina nuo 1 darbotvarkės klausimo (Dėl UAB
,,Palangos vandenys“ 2019–2021 metų veiklos plano patvirtinimo) svarstymo, kadangi turi akcijų
UAB ,,Palangos vandenys“.
Irena Galdikienė informavo, kad nedalyvaus 10 (Dėl didžiausio leistino darbuotojų
pareigybių skaičiaus Palangos kultūros ir jaunimo centre patvirtinimo) ir 23 (Dėl trumpalaikio
materialiojo turto perdavimo Palangos priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai) klausimų svarstymuose.
Vaidas Šimaitis pranešė, kad nedalyvaus 7 klausimo (Dėl pritarimo paraiškos
,,Žvejybos infrastruktūros plėtra Šventosios jūrų uoste“ teikimui) svarstyme, nes jis yra Šventosios
žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės valdybos pirmininkas.
Dainius Želvys sakė, kad nedalyvaus 1 klausimo (Dėl UAB ,,Palangos
vandenys“ 2019–2021 metų veiklos plano patvirtinimo) svarstyme.
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Saulius Simė informavo, kad nedalyvaus 6 klausimo (Dėl Palangos miesto
savivaldybės gyventojų mokymo plaukti programos patvirtinimo) svarstyme.
Bronius Vaitkus pagarsino, kad nusišalina nuo 21 klausimo (Dėl Palangos miesto
savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo)
svarstymo.
Eugenijus Simutis pranešė, kad nedalyvaus 3 klausimo (Dėl vietinės rinkliavos už
komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokestinių nepriemokų
pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo iš apskaitos) svarstyme, nes dirba Palangos miesto
rinkliavų centre.
Rimantas Antanas Mikalkėnas sakė, kad nedalyvaus 1 klausimo (Dėl UAB ,,Palangos
vandenys“ 2019–2021 metų veiklos plano patvirtinimo) svarstyme.
Šarūnas Vaitkus pagarsino, kad nedalyvaus 21 klausimo (Dėl Palangos miesto
savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo)
svarstyme.
Mindaugas Skritulskas informavo, kad nedalyvaus 7 klausimo (Dėl pritarimo
paraiškos ,,Žvejybos infrastruktūros plėtra Šventosios jūrų uoste“ teikimui) svarstyme, nes jis yra
Tarybos deleguotas Šventosios žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės valdybos narys.
Posėdžio pirmininkas prašė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Elenos Kuznecovos,
Dainiaus Želvio, Rimanto Antano Mikalkėno, kurie nedalyvaus 1 darbotvarkės klausimo
svarstyme, nusišalinimo priėmimo.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Elena Kuznecova, Dainius Želvys ir Rimantas Antanas Mikalkėnas nedalyvavo
balsavime dėl nusišalinimo.
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
Tarybos narių nusišalinimai priimti.
Meras siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Sauliaus Simės, kuris nedalyvaus 6 klausimo
svarstyme, nusišalinimo priėmimo.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Saulius Simė nedalyvavo balsavime dėl nusišalinimo.
BALSAVO: už – 19, prieš – 1, susilaikė – nėra.
Tarybos nario nusišalinimas priimtas.
Posėdžio pirmininkas prašė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Eugenijaus Simučio, kuris
nedalyvaus 3 klausimo svarstyme, nusišalinimo priėmimo.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Eugenijus Simutis nedalyvavo balsavime dėl nusišalinimo.
BALSAVO: už – 19, prieš – 1, susilaikė – nėra.
Tarybos nario nusišalinimas priimtas.
Meras siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Mindaugo Skritulsko ir Vaido Šimaičio,
kurie nedalyvaus 7 klausimo svarstyme, nusišalinimo priėmimo.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
Mindaugas Skritulskas ir Vaidas Šimaitis nedalyvavo balsavime dėl nusišalinimo.
BALSAVO: už – 20, prieš – 1, susilaikė – nėra.
Tarybos narių nusišalinimai priimti.
Posėdžio pirmininkas prašė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Irenos Galdikienės, kuri
nedalyvaus 10 ir 23 klausimų svarstymuose, nusišalinimo priėmimo.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
Irena Galdikienė nedalyvavo balsavime dėl nusišalinimo.
BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
Tarybos narės nusišalinimas priimtas.
Meras perdavė pirmininkavimą posėdžiui pavaduotojui Rimantui Antanui
Mikalkėnui.
Rimantas Antanas Mikalkėnas siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Šarūno Vaitkaus ir
Broniaus Vaitkaus, kurie nedalyvaus 21 klausimo svarstyme, nusišalinimo priėmimo.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
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Šarūnas Vaitkus ir Bronius Vaitkus nedalyvavo balsavime dėl nusišalinimo.
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
Tarybos narių nusišalinimai priimti.
Meras perėmė pirmininkavimą posėdžiui.
Posėdžio pirmininkas informavo apie Tarybos posėdžio darbo eigą: pagal Tarybos
veiklos reglamentą kas 1,5 val. daroma 30 min. pertrauka, o po 3 darbo valandų – 1,5 val. pietų
pertrauka.
Meras pagarsino, kad miestui rūpimais klausimais užsirašęs pasisakyti Jonas Lacvikas.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, norinčių pasisakyti prieš pradedant
svarstyti darbotvarkės klausimus.
Kadangi nebuvo Tarybos narių, norinčių pasisakyti, Meras pakvietė pasisakyti Joną
Lacviką.
Jonas Lacvikas kalbėjo, kad jis gyvena renovuotame name ir iš UAB ,,Palangos
komunalinis ūkis“ gavo sąskaitą, į kurią įtrauktas energetinių resursų apskaitos informacijos
sistemos eksploatacijos mokestis. Kalbėtojas sakė, kad jis nuvyko į UAB ,,Palangos komunalinis
ūkis“ ir paprašė susipažinti su sutartimi, kuri sudaryta su UAB ,,Informatikos ir ryšių technologijų
centras“, tačiau turėjo parašyti prašymą. Jonas Lacvikas pažymėjo, jog po kurio laiko gavo
atsakymą iš UAB ,,Palangos komunalinis ūkis“, kad sutarties kopija nebus siunčiama, o su
sutartimi gali susipažinti atvykus į bendrovės būstinę. Kalbėtojas sakė, kad nuvykus nurodytu
adresu privalėjo pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą ir po ilgų vaikščiojimų, lydimas Mero
patarėjo Prano Žeimio, turėjo teisę susipažinti su minėta sutartimi. Jonas Lacvikas pastebėjo, kad
sutartyje nurodyta, jog šildymo sezonu taikomas 16 eurų dydžio mokestis, o ne šildymo sezonu –
11 eurų, tačiau daugiabučiame name iškabintuose skelbimuose minimas tik 16 eurų mokestis,
kuris taikomas ištisus metus. Kalbėtojas atkreipė dėmesį, kad energetinių resursų apskaitos
informacijos sistemos eksploatacijos mokestis skirtingo dydžio atskiruose daugiabučiuose
namuose: jis moka 1,54 euro (S. Nėries g. 3, 42,83 m 2 gyvenamojo ploto), Ganyklų g. gyventojas
moka 0,47 euro (45,8 m2 gyvenamojo ploto), kitas S. Nėries g. gyventojas – 0,94 euro ir t. t. Jonas
Lacvikas pastebėjo, kad UAB ,,Palangos komunalinis ūkis“ interneto svetainėje, prisijungus prie
savo paskyros, informacija apie minėtą mokestį neskelbiama. Kalbėtojas sakė nesuprantantis dėl
kitų, su namo renovacija susijusių, mokesčių: atidėtos palūkanos (2,65 euro), kredito aptarnavimo
mokestis (2,59 euro). Jonas Lacvikas pabrėžė, jog neskelbiama informacija, kas numatyta statyti
pardavus S. Nėries g. esančią slėptuvę. Kalbėtojas sakė, kad jis atstovauja gyventojų interesams, o
Savivaldybė turėtų vykdyti šios bendrovės priežiūrą ir kontrolę.
Meras pavedė Ūkio ir turto skyriaus vedėjui Kostui Jakubauskui kartu su UAB
,,Palangos komunalinis ūkis“ atstovais pateikti informaciją ir atsakyti šiam interesantui į jo iškeltus
klausimus.
Tarybos nariai Elena Kuznecova, Rimantas Antanas Mikalkėnas ir Dainius Želvys
išėjo iš posėdžių salės ir šio klausimo svarstyme nedalyvavo (nuo 9 val. 20 min. iki 9 val. 22 min.).
1. SVARSTYTA. Dėl UAB ,,Palangos vandenys“ 2019–2021 metų veiklos plano
patvirtinimo. Pranešėjas – Virgilijus Beržanskis.
Tarybos narių klausimai.
Eimutis Židanavičius domėjosi, kiek vartotojų gyvena Šventosios ir Miško gatvėse.
Pranešėjas atsakė, kad Šventosios gatvėje yra paklota daugiau kaip 3 km naujų linijų
ir plėtros plane numatyta statyti siurblinę bei užtikrinti nuotekų prisijungimą, nes ateityje gali
atsirasti apie 100 naujų vartotojų. Virgilijus Beržanskis pažadėjo, kad pateiks informaciją, kiek šiuo
metu yra prijungtų vartotojų, kiek jungsis artimiausiu metu ir kiek šioje vietoje yra tuščių žemės
sklypų.
Eimutis Židanavičius klausė, dėl kokių priežasčių pasirinkta minėta gatvė.
Pranešėjas atsakė, kad šis projektas pradėtas rengti dėl daugiabučių namų gyventojų,
be to, atsižvelgta į tai, kad šioje gatvėje yra senas vandentiekio bokštas, kuriam nustojus
funkcionuoti, kvartalas liktų be geriamojo vandens.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
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Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio
komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
Nesiregistravo ir nebalsavo Tarybos narys Eugenijus Simutis.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
2. SVARSTYTA. Dėl pavadinimo gatvei suteikimo – Signatarų alėja ir jos
geografinės charakteristikos patvirtinimo. Pranešėjas – Žydrūnas Žvirblis.
Tarybos narių klausimai.
Eimutis Židanavičius domėjosi, kokia architekto nuomonė dėl netoli Signatarų
alėjos, bažnyčios ir parapijos namų esančių kioskelio ,,Blyninė“ ir lošimo namų.
Pranešėjas neatsakė į klausimą.
Eugenijus Simutis klausė, ar numatoma atgaivinti idėją – gatvę nuo Birutės alėjos iki
vilos ,,Anapilis“ pavadinti Vytauto Kernagio alėja.
Žydrūnas Žvirblis atsakė, kad ši vieta neatitinka gatvei keliamų reikalavimų.
Eugenijus Simutis pastebėjo, kad gatvė, kuriai suteikiamas Signatarų alėjos vardas,
atitinka gatvei keliamus reikalavimus, o pastaroji gatvė jau neatitinka.
Pranešėjas atsakė, kad Tarybos nario pastebėjimas teisingas.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eimutis Židanavičius atkreipė dėmesį, kad architektas, Architektūros ir teritorijų
planavimo skyriaus, kuris formuoja miesto veidą, vedėjas neatsako į klausimus.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio
komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos narys Eugenijus Simutis išėjo iš posėdžių salės ir nedalyvavo šio klausimo
svarstyme (nuo 9 val. 27 min. iki 9 val. 28 min.).
3. SVARSTYTA. Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų
turėtojų ir atliekų tvarkymą mokestinių nepriemokų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo iš
apskaitos. 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.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
4. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro
teikiamų mokamų paslaugų kainų patvirtinimo. Pranešėja – Irma Babičaitė-Kučinskienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos
komitetas pritarė sprendimo projektui, o Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo
projektui su pasiūlymu Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro teikiamų
mokamų paslaugų kainų lentelės 1.3 punkto stulpelyje „Kaina, Eur“ vietoj skaičiaus „5“ įrašyti
skaičių „8“.
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Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl Ekonomikos ir finansų
komiteto pasiūlymo.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 20 (vienbalsiai).
Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pataisa.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
Nesiregistravo ir nebalsavo Tarybos narys Eugenijus Simutis.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pataisa: Palangos miesto savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro teikiamų mokamų paslaugų kainų lentelės 1.3 punkto stulpelyje
„Kaina, Eur“ vietoj skaičiaus „5“ įrašyti skaičių „8“.
5. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-113
pakeitimo. Pranešėjas – Alvidas Bacius.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
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 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
Nesiregistravo ir nebalsavo Tarybos narys Eugenijus Simutis.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos narys Saulius Simė išėjo iš posėdžių salės ir nedalyvavo šio klausimo
svarstyme (nuo 9 val. 31 min. iki 9 val. 33 min.)
6. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės gyventojų mokymo plaukti
programos patvirtinimo. Pranešėja – Laima Valužienė.
Tarybos narių klausimai.
Eimutis Židanavičius domėjosi, kiek reikės plaukimo trenerių, kad būtų galima
vykdyti šią programą.
Pranešėja atsakė, kad bus reikalingi 2–3 treneriai.
Elena Kuznecova klausė, ar Palangos sporto centre yra tokių trenerių, kurie galėtų
užimti minėtas pozicijas.
Laima Valužienė atsakė, kad kol kas tokių trenerių nėra, o šiuo metu Sporto centro
vykdoma neformaliojo vaikų švietimo programa teikiama ,,Atostogų parke“, kuriame dirba
plaukimo treneriai.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Švietimo, kultūros ir sporto komitetas pritarė
sprendimo projektui, Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui su pasiūlymu.
Meras informavo, kad Savivaldybės administracija, atsižvelgiant į Vyriausybės atstovo
Klaipėdos apskrityje tarnybos pastabas, pateikė pasiūlymą dėl sprendimo projekto preambulės
pakeitimo, kuris analogiškas Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymui, todėl siūlė balsuoti dėl
sprendimo projekto pakeitimo.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 19 (vienbalsiai).
Sprendimo projekto preambulės pakeitimui pritarta.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pataisomis.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
Nesiregistravo ir nebalsavo Tarybos narys Eugenijus Simutis.
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NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu pakeisti preambulę ir ją
išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8, 29
punktais, 16 straipsnio 3 dalies 9 punktu, Palangos miesto savivaldybės strateginio plėtros plano
iki 2020 metų, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 18 d. sprendimu
Nr. T2-19 „Dėl Palangos miesto savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2020 metų
patvirtinimo“, 3.3.1.2 priemone, Palangos miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginio
veiklos plano, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimu
Nr. T2-15 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano
patvirtinimo“, Statybos programos (Nr. 06) 7 prioritetine kryptimi – sporto, kultūros ir pramogų
objektų projektavimas, rekonstravimas / statyba (baseinas), atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 1 d. nutarimo Nr. 752 „Dėl Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. vasario 5 d. nutarimo Nr. 112 „Dėl 2011–2020 metų valstybinės sporto plėtros strategijos
įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ 1.2.1 priemonę –
įgyvendinti ir dalyvauti įgyvendinant projektus ir programas, skirtus vaikų ir jaunimo fiziniam
aktyvumui skatinti, sportui visiems populiarinti, 1.2.2 priemonę – mokyti vaikus plaukti ir saugiai
elgtis vandenyje ir prie vandens bei 1.2.3 priemonę – įgyvendinti neįgaliųjų socialinės integracijos
per kūno kultūrą ir sportą programas ir projektus, Palangos miesto savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:“.
Tarybos nariai Mindaugas Skritulskas ir Vaidas Šimaitis išėjo ir posėdžių salės ir
nedalyvavo šio klausimo svarstyme (nuo 9 val. 34 min. iki 9 val. 35 min.).
7. SVARSTYTA. Dėl pritarimo paraiškos ,,Žvejybos infrastruktūros plėtra
Šventosios jūrų uoste“ teikimui. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto
ūkio komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
Nesiregistravo ir nebalsavo Tarybos nariai Saulius Simė ir Eimutis Židanavičius.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
8. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2019–2021 metų strateginio
veiklos plano metmenų patvirtinimo. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
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 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
9. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-4 pakeitimo.
Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
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 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
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NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos narė Irena Galdikienė išėjo iš posėdžių salės ir nedalyvavo šio klausimo
svarstyme (nuo 9 val. 37 min. iki 9 val. 38 min.).
10. SVARSTYTA. Dėl didžiausio leistino darbuotojų pareigybių skaičiaus Palangos
kultūros ir jaunimo centre patvirtinimo. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
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 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
11. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2017 m. lapkričio 2 d. sprendimo Nr. T2-229
pakeitimo. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
Tarybos narių klausimai.
Eimutis Židanavičius klausė, kodėl sprendimo projekte įtrauktas punktas apie mugių
organizavimą, jei šią funkciją perėmė naujai įkurta VšĮ ,,Palangos investicijų valdymas“.
Pranešėjas atsakė, jog šis punktas įrašytas, kad būtų galimybė, esant poreikiui,
Palangos kultūros ir jaunimo centrui organizuoti mugę ir gauti specialiųjų lėšų.
Elena Kuznecova informavo, kad Kultūros ir jaunimo centras 2018 m. lapkričio 21 d.
paviešino skelbimą dėl Kalėdinės mugės, kuriame buvo nurodyti miesto rinkliavos įkainiai,
išskiriant maisto (40 eurų) ir ne maisto prekes (60 eurų). Tarybos narė klausė, kada buvo
patvirtinti tokie įkainiai.
Pranešėjas siūlė leisti atsakyti į klausimą Kultūros ir jaunimo centro atstovei Monikai
Jarulytei.
Monika Jarulytė atsakė, kad skelbime nurodytas vietinės rinkliavos mokestis, kuris
yra patvirtintas.
Elena Kuznecova klausė, kas yra miesto rinkliava ir už ką ji yra renkama.
Robertas Trautmanas atsakė, kad Taryba yra patvirtinusi vietinę rinkliavą už leidimo
išdavimą, kuri minima skelbime.
Elena Kuznecova pastebėjo, kad ji vis tiek negavo atsakymo į klausimą, kokiu teisės
aktu yra patvirtinta miesto rinkliava, išskiriant maisto ir ne maisto prekes.
Pranešėjas atsakė, kad Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016
m. sausio 18 d. įsakymo Nr. A1-49 ,,Dėl prašymų leidimams prekiauti ar teikti paslaugas
viešosiose vietose gauti priėmimo, leidimų, leidimų dublikatų išdavimo, leidimų galiojimo
panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, pakeisto Direktoriaus 2018 m. gegužės 4 d. įsakymu
Nr. A1-568, 5 punkte nurodyta: „5. Fiziniai ar juridiniai asmenys (toliau – asmenys), miesto
švenčių organizatoriai, įsigiję leidimus Palangos miesto savivaldybės administracijos Rinkliavų
skyriuje (toliau – Rinkliavų skyrius), turi teisę prekiauti ar teikti paslaugas Palangos miesto
savivaldybės viešosiose vietose.“.
Eimutis Židanavičius teiravosi, kodėl klaidinama miesto visuomenė ir kodėl
neatsakingai rengiami skelbimai, paliekant juose įvykusio renginio pavadinimą.
Robertas Trautmanas sakė, kad išsiaiškins, kodėl buvo paviešinti tokie skelbimai.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eugenijus Simutis pastebėjo, kad mugės prekiautojas turi susimokėti dvigubą
rinkliavą (pirmas mokestis už leidimo išdavimą, kitas – už mugės organizavimą), nors renginio
administravimo kaštai tikrai nesiekia 40 ar 60 eurų. Tarybos narys pažymėjo, jog mugės
organizavimui turėtų būti skelbiamas viešasis pirkimas. Eugenijus Simutis siūlė išbraukti iš
sprendimo projekto 1 punktu tvirtinamo Palangos kultūros ir jaunimo centro teikiamų mokamų
paslaugų sąrašo eilutę, susijusią su mugės organizavimu.
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Eimutis Židanavičius sakė pritariantis Eugenijaus Simučio pasiūlymui, kadangi, jo
nuomone, Kultūros ir jaunimo centras turėtų organizuoti kultūrinius renginius, o ne užsiimti
prekyba.
Elena Kuznecova pastebėjo, kad biudžetinė įstaiga Kultūros ir jaunimo centras gauna
renginiams finansavimą iš biudžeto pagal asignavimus, o naujai įkurtai VšĮ ,,Palangos investicijų
valdymas“ yra perduotas kultūrinių renginių organizavimas, baseino ir kt. objektų valdymas, todėl
dubliuoti funkcijų nereikėtų. Tarybos narė siūlė išbraukti punktą, susijusį su mugės organizavimu.
Aleksandras Jokūbauskas atkreipė dėmesį, kad įkainių tvirtinimas yra Tarybos
prerogatyva.
Pranešėjas atsakė, kad Taryba priima sprendimą, kuriuo įgaliojamas Administracijos
direktorius.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir
sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl Tarybos narių Elenos
Kuznecovos, Eugenijaus Simučio ir Eimučio Židanavičiaus pasiūlymo išbraukti iš sprendimo
projekto 1 punktu tvirtinamo Palangos kultūros ir jaunimo centro teikiamų mokamų paslaugų
sąrašo eilutę, susijusią su mugės organizavimu.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 7, prieš – 11, susilaikė – 3.
Tarybos narių pasiūlymui nepritarta.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15, prieš – nėra, susilaikė – 6 (Aleksandras Jokūbauskas, Edmundas
Krasauskas, Elena Kuznecova, Eugenijus Simutis, Dainius Želvys, Eimutis Židanavičius).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
12.
SVARSTYTA.
Dėl
pritarimo
bendradarbiavimui
įgyvendinant
projektus
,,Gyventojų
skatinimas
išmaniai
naudotis
internetu
atnaujintoje
infrastruktūroje“ ir ,,Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė
bendruomenė“. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
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 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
Nesiregistravo ir nebalsavo Tarybos narys Aleksandras Jokūbauskas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
13. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės biudžeto sudarymo ir
vykdymo taisyklių patvirtinimo. Pranešėja – Regina Garadauskienė.
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 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
14. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2018 metų biudžeto
patikslinimo. Pranešėja – Regina Garadauskienė.
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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 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
15. SVARSTYTA. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo K.
Geco prekybos įmonei. 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 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20, prieš – nėra, susilaikė – nėra, nebalsavo – 1 (Vaidas Šimaitis).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
16. SVARSTYTA. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo
UAB ,,Palangos šilumos tinklai“. Pranešėja – Eugenija Petravičienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eugenijus Simutis siūlė nepritarti sprendimo projektui, nes UAB ,,Palangos šilumos
tinklai“ yra įskaičiavę į šilumos kainą žemės nuomos mokestį ir vartotojai jį sumokės, todėl atleisti
papildomai nuo mokesčio nereikėtų. Tarybos narys sakė, kad nereikėtų daryti išimčių
Savivaldybės biudžeto sąskaita.
Aleksandras Jokūbauskas sakė pritariantis Eugenijaus Simučio išsakytai nuomonei.
Elena Kuznecova pastebėjo, kad lengvatą siūloma suteikti viešosios paslaugos teikėjui
ir, jei žemės mokestis yra įskaičiuotas į šilumos kainą, mokesčio lengvata gyventojams sugrįš kitu
pavidalu – investicijomis į trasas ar pan. Tarybos narė pažymėjo, jog, jei įmonei trūks apyvartinių
lėšų ir teks imti banko paskolą, paskolos palūkanos ir jos mokėjimas guls ant mokesčių mokėtojų
pečių. Elena Kuznecova siūlė pritarti sprendimo projektui.
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 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19, prieš – 1 (Eugenijus Simutis), susilaikė – nėra.
Nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo Tarybos narys Aleksandras Jokūbauskas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
17. SVARSTYTA. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjimo termino
atidėjimo UAB poilsio namams ,,Baltija“. Pranešėja – Eugenija Petravičienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eugenijus Simutis pastebėjo, kad Taryba atleido UAB ,,Palangos šilumos tinklai“ nuo
žemės nuomos mokesčio mokėjimo, o valstybinei įmonei UAB ,,Baltija“ siūloma mokestį tik
atidėti.
Meras atkreipė dėmesį, kad UAB ,,Baltija“ pateikė prašymą atidėti dalies žemės
nuomos mokesčio mokėjimą, kadangi bendrovė paėmė kreditą ir bankas neleidžia paimti visos
mokesčio sumos, todėl iš karto negali sumokėti.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
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Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
18. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-96
pakeitimo. Pranešėja – Genutė Kavarzienė.
Meras perdavė pirmininkavimą posėdžiui Mero pavaduotojui Rimantui Antanui
Mikalkėnui.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui, Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas pritarė sprendimo
projektui su pasiūlymu: Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros
organizavimo Palangos miesto savivaldybėje aprašo V skyriaus ,,Globos centro, budinčio
globotojo ir socialinio globėjo veiklos finansavimas“ 45.1 punkte po žodžių ,,Lietuvos
Respublikos“ įrašyti žodį ,,Vyriausybės“.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl Turizmo,
sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto siūlomos pataisos.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 20 (vienbalsiai).
Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pasiūlymui pritarta.
Mero pavaduotojas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pataisa.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
Nesiregistravo ir nebalsavo Tarybos nariai Edmundas Krasauskas, Eugenijus Simutis,
Eimutis Židanavičius, Julius Tomas Žulkus.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pataisa: Globos centro veiklos ir
vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo Palangos miesto savivaldybėje aprašo
V skyriaus ,,Globos centro, budinčio globotojo ir socialinio globėjo veiklos finansavimas“ 45.1
punkte po žodžių ,,Lietuvos Respublikos“ įrašyti žodį ,,Vyriausybės“.
Meras perėmė pirmininkavimą posėdžiui.
19. SVARSTYTA. Dėl vidutinės kietojo kuro kainos patvirtinimo. Pranešėja –
Genutė Kavarzienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
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 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
20. SVARSTYTA. Dėl pritarimo dalyvavimui projekte ,,Vaikų gerovės ir saugumo
didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“.
Pranešėja – Genutė Kavarzienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Turizmo, sveikatos
ir socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
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BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
Nesiregistravo ir nebalsavo Tarybos narys Eugenijus Simutis.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Meras perdavė pirmininkavimą Mero pavaduotojui ir išėjo iš posėdžių salės, nes
nusišalino nuo šio klausimo svarstymo (nuo 10 val. 6 min. iki 10 val. 9 min.).
Tarybos narys Bronius Vaitkus išėjo ir posėdžių salės ir nedalyvavo šio klausimo
svarstyme (nuo 10 val. 6 min. iki 10 val. 9 min.).
21. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų
namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo. Pranešėja – Snieguolė Saltonienė.
Tarybos narių klausimai.
Eimutis Židanavičius domėjosi, ar šiuo sprendimo projektu didinami ar mažinami
techninės priežiūros tarifai.
Snieguolė Saltonienė atsakė, kad siūlomi tvirtinti tarifai yra mažesni už buvusį
eksploatacijos tarifą, tačiau šiuo atveju jis nustatytas tik už nuolatinius stebėjimus ir apžiūras bei jų
dokumentų rengimo, pildymo ir saugojimo išlaidas.
Mero pavaduotojas pažymėjo, jog susiaurinama veikla, todėl mažėja ir kaina.
Elena Kuznecova klausė, ar yra nustatyta, kas kiek laiko bus vykdoma nuolatinė
stebėsena ir apžiūra.
Pranešėja atsakė, kad Daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės
priežiūros tarifų apskaičiavimo metodikos 1 priede yra nurodyta, kiek valandų sudaro techninės
priežiūros darbų (apžiūrų ir nuolatinių stebėjimų) metinės darbo valandų sąnaudos.
Elena Kuznecova klausė, ar finansiškai bus nurašinėjama kas mėnesį.
Snieguolė Saltonienė atsakė, kad tai bus daroma kas mėnesį.
Elena Kuznecova pastebėjo, kad šis klausimas yra aktualus daugiabučių gyvenamųjų
namų gyventojams, todėl jiems turėtų būti išsamiai paaiškinta, kas sudarys nuolatinę stebėseną ir
priežiūrą, kad nekiltų klausimų dėl Administratoriaus veiklos.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto
ūkio komitetai pritarė sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Meras perėmė pirmininkavimą posėdžiui.
22. SVARSTYTA. Dėl Savivaldybės socialinio būsto Kastyčio g. 38-13, Palangoje,
išnuomojimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Turizmo, sveikatos
ir socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos narė Irena Galdikienė išėjo iš posėdžių salės ir nedalyvavo šio klausimo
svarstyme (nuo 10 val. 10 min. iki 10 val. 11 min.).
23. SVARSTYTA. Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo Palangos
priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
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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 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
24. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T2-170
pakeitimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Turizmo, sveikatos
ir socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
Nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo Tarybos narys Aleksandras Jokūbauskas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
25. SVARSTYTA. Dėl pripažinto netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ilgalaikio
materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo. 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 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
26. SVARSTYTA. Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Nacionaliniam
visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Pranešėjas – Kostas
Jakubauskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Turizmo, sveikatos
ir socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
27. SVARSTYTA. Dėl baseino perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo
patikėjimo teise VšĮ „Palangos investicijų valdymas“. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
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 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
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28. SVARSTYTA. Dėl VšĮ „Palangos investicijų valdymas“ teikiamų atlygintinų
paslaugų kainų patvirtinimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimai.
Eugenijus Simutis klausė, kokius reklaminius plotus valdo VšĮ ,,Palangos investicijų
valdymas“. Tarybos narys domėjosi, ar tai nėra tie reklaminiai plotai, kuriuos Savivaldybės
kontrolierė pripažino kaip bešeimininkį turtą.
Pranešėjas atsakė, kad Taryba nusprendė perduoti VšĮ ,,Palangos investicijų
valdymas“ baseino patalpas, kuriose bus skirta vieta reklamai.
Eugenijus Simutis pastebėjo, kad jis kalba apie išorinę reklamą, kurios įkainiai išskirti
pagal sezoną.
Kostas Jakubauskas atsakė, kad šiame sprendimo projekte nėra minima išorinė
reklama.
Eugenijus Simutis teiravosi, kas nustatė tokį didelį įstaigos specialistų darbo valandos
įkainį – 40 eurų su PVM.
Ūkio ir turto skyriaus vedėjas atsakė, kad Taryba nustatė šį įkainį UAB ,,Palangos
renginiai“, tokį įkainį siūloma patvirtinti ir pertvarkytai įstaigai. Kostas Jakubauskas sakė, kad tai
yra išorinė paslauga, teikiama kitiems asmenims, kaip, pavyzdžiui, konsultacijos rengiant
scenarijus, sudarant sąmatas ir pan. Pranešėjas pažymėjo, jog tai nėra atlyginimas, o išorinė
paslauga, už kurią išrašoma sąskaita.
Elena Kuznecova klausė, kokia viešoji paslauga bus teikiama specialistų, kuriems
nustatytas minėtas 40 eurų įkainis.
Pranešėjas atsakė, kad VšĮ ,,Palangos investicijų valdymas“ tikslas yra teikti viešąsias
paslaugas, bet, siekiant optimaliai valdyti ir disponuoti Savivaldybės turtą, gali būti teikiamos ir
mokamos paslaugos. Kostas Jokūbauskas pabrėžė, jog šiuo sprendimo projektu tvirtinamos
teikiamos atlygintinos paslaugų kainos, o viešosios paslaugos patvirtintos šiame posėdyje Tarybos
sprendimu ,,Dėl Palangos miesto savivaldybės gyventojų mokymo plaukti programos
patvirtinimo“.
Eimutis Židanavičius domėjosi, kodėl netaikoma 50 proc. nuolaida senjorams ar
žmonėms su negalia naudotis baseino paslaugomis, nors pirties paslaugai tokia nuolaida
suteikiama.
Kostas Jakubauskas sakė, kad Palangos baseino kainos lyginant su kitais tokias
paslaugas teikiančiais konkurentais yra mažiausios.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Elena Kuznecova siūlė sprendimo projektu tvirtinamų VšĮ ,,Palangos investicijų
valdymas“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų lentelės 1 eilutės ,,Renginių organizavimas“
stulpelyje ,,Pastabos/ komentarai“ po žodžių ,,be maitinimo paslaugų“ įrašyti žodžius ,,kai suma
yra didesnė nei nustatyta“. Tarybos narė taip pat siūlė išbraukti 5 eilutę ,,Įstaigos specialisto darbo
valanda“, nes šiuo atveju tai yra komercinė, o ne viešoji, paslauga ir negali būti nurodytas
valandinis darbo užmokestis.
Eugenijus Simutis siūlė išbraukti 6 eilutę ,,Komercinio renginio organizavimas“, nes
Savivaldybės administracija yra nustačiusi rinkliavą, ir prašė Administracijos pagrįsti rinkliavos
dydį.
Eimutis Židanavičius siūlė 8 eilutės ,,Baseino paslaugos“ 8.1 punkto ,,Plaukimas
baseine su sveikatingumo paslaugomis“ ir 8.2 punkto ,,Plaukimas baseine“ stulpelyje ,,Pastabos ir
komentarai“ vietoj skaičių ir žodžių ,,10 % nuolaida senjorams (nuo 65 metų), asmenims su
negalia (pateikus patvirtinantį dokumentą);“ įrašyti skaičius ir žodžius ,,50 % nuolaida senjorams
(nuo 65 metų), asmenims su negalia (pateikus patvirtinantį dokumentą);“. Tarybos narys taip pat
siūlė 6 eilutės ,,Komercinio renginio organizavimas“ stulpelyje ,,Pastabos ir
komentarai“ suvienodinti komercinio renginio mokestį nustatant 20 eurų mokestį be PVM.
Dainius Želvys siūlė pritarti sprendimo projektui, nes sprendimas galės būti
koreguojamas pradėjus veikti baseinui ir paaiškėjus jo išlaikymo kaštams.
Aleksandras Jokūbauskas atkreipė dėmesį, kad kyla daug klausimų dėl kainų
nustatymo, todėl sprendimo projektą galėjo pristatyti naujas VšĮ ,,Palangos investicijų valdymas“
direktorius.
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Posėdžio pirmininkas informavo, kad Švietimo, kultūros ir sporto, Turizmo, sveikatos
ir socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui, Ekonomikos ir finansų komitetas
pritarė sprendimo projektui su pasiūlymu VšĮ „Palangos investicijų valdymas“ teikiamų
atlygintinų paslaugų kainų lentelės 8 ir 9 punktus papildyti paaiškinimu ir jį išdėstyti taip:
„*8 ir 9 punktuose nurodytų paslaugų kainos įsigalioja užbaigus baseino su
sveikatingumo centru statybos darbus, gavus statybos užbaigimą patvirtinančius dokumentus ir
įregistravus minėtą turtą Nekilnojamojo turto registre bei pradėjus teikti nurodytas paslaugas“.
Komitetas siūlė taip pat įvertinti baseino paslaugų teikiamus įkainius, atsižvelgiant į sezoniškumą.
Meras pagarsino, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė sprendimo projektui su pasiūlymu
išbraukti iš VšĮ „Palangos investicijų valdymas“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų lentelės 8.1,
8.2 ir 9 punktus.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl Statybos ir
miesto ūkio komiteto pasiūlymo.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 4, prieš – 14 , susilaikė – 2.
Statybos ir miesto ūkio komiteto pasiūlymui nepritarta.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Ekonomikos ir finansų
komiteto pasiūlymo.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 20 (vienbalsiai).
Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl Elenos
Kuznecovos pasiūlymo sprendimo projektu tvirtinamų VšĮ ,,Palangos investicijų valdymas“
teikiamų atlygintinų paslaugų kainų lentelės 1 eilutės ,,Renginių organizavimas“ stulpelyje
,,Pastabos/ komentarai“ po žodžių ,,be maitinimo paslaugų“ įrašyti žodžius ,,kai suma yra didesnė
nei nustatyta“.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 17 (vienbalsiai).
Tarybos narės Elenos Kuznecovos pasiūlymui pritarta.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Elenos Kuznecovos
pasiūlymo išbraukti iš VšĮ ,,Palangos investicijų valdymas“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų
lentelės 5 eilutę ,,Įstaigos specialisto darbo valanda“.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 4, prieš – 16, susilaikė – 1.
Tarybos narės Elenos Kuznecovos pasiūlymui nepritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl Eimučio
Židanavičiaus pasiūlymo 8 eilutės ,,Baseino paslaugos“ 8.1 punkto ,,Plaukimas baseine su
sveikatingumo paslaugomis“ ir 8.2 punkto ,,Plaukimas baseine“ stulpelyje ,,Pastabos ir
komentarai“ vietoj skaičių ir žodžių ,,10 % nuolaida senjorams (nuo 65 metų), asmenims su
negalia (pateikus patvirtinantį dokumentą);“ įrašyti skaičius ir žodžius ,,50 % nuolaida senjorams
(nuo 65 metų), asmenims su negalia (pateikus patvirtinantį dokumentą);“.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 2, prieš – 7, susilaikė – 9.
Tarybos nario Eimučio Židanavičiaus pasiūlymui nepritarta.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Eimučio Židanavičiaus
pasiūlymo 6 eilutės ,,Komercinio renginio organizavimas“ stulpelyje ,,Pastabos ir
komentarai“ suvienodinti komercinio renginio mokestį nustatant 20 eurų mokestį be PVM.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 4, prieš – 12, susilaikė – 1.
Tarybos nario Eimučio Židanavičiaus pasiūlymui nepritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl Eugenijaus
Simučio pasiūlymo išbraukti 6 eilutę ,,Komercinio renginio organizavimas“.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 3, prieš – 16, susilaikė – 1.
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Tarybos nario Eugenijaus Simučio pasiūlymui nepritarta.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto su
priimtomis pataisomis.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14, prieš – 1 (Julius Tomas Žulkus), susilaikė – 5 (Edmundas
Krasauskas, Elena Kuznecova, Aleksandras Jokūbauskas, Eugenijus Simutis, Eimutis
Židanavičius).
Nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo Tarybos narė Irena Galdikienė.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pataisomis:
1. VšĮ „Palangos investicijų valdymas“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų lentelės 8
ir 9 punktus papildyti paaiškinimu ir jį išdėstyti taip:
„*8 ir 9 punktuose nurodytų paslaugų kainos įsigalioja užbaigus baseino su
sveikatingumo centru statybos darbus, gavus statybos užbaigimą patvirtinančius dokumentus ir
įregistravus minėtą turtą Nekilnojamojo turto registre bei pradėjus teikti nurodytas paslaugas“.
2. Įvertinti baseino paslaugų teikiamus įkainius, atsižvelgiant į sezoniškumą.
3. VšĮ ,,Palangos investicijų valdymas“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų lentelės 1
punkto ,,Renginių organizavimas“ stulpelyje ,,Pastabos/ komentarai“ po žodžių ,,be maitinimo
paslaugų“ įrašyti žodžius ,,kai suma yra didesnė nei nustatyta“.
29. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto.
Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimai.
Eimutis Židanavičius klausė, kokia bus Šventosios jūrų uosto krantinės 1 metro
kaina.
Kostas Jakubauskas atsakė, kad pradinė kaina bus žemės nuomos kaina.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto
ūkio komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
Nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo Tarybos nariai Aleksandras Jokūbauskas
ir Saulius Simė.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Eugenijus Simutis prašė pateikti atsakymą į žodinį paklausimą: prašė pagrįsti vietinės
rinkliavos dydį – 40 eurų (maisto prekės) ir 60 eurų (ne maisto prekės), nurodant, kas jį sudaro ir
kodėl išskirtas į dvi grupes.
Posėdžio pirmininkai

Šarūnas Vaitkus
Rimantas Antanas Mikalkėnas

Posėdžio sekretorė

Renata Liaudanskytė

