PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
8-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
7-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2015 m. rugsėjo 30 d. Nr. T3-7
Palanga
Posėdis įvyko 2015 m. rugsėjo 30 d.
Posėdžio pradžia 9 val., pabaiga 11 val. 15 min.
Posėdžio pirmininkai – Rimantas Antanas Mikalkėnas, Mero pavaduotojas,
Mindaugas Skritulskas, Tarybos narys.
Posėdžio sekretorė – Renata Liaudanskytė, Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė.
Posėdyje dalyvavo 16 Tarybos narių: Vaidotas Bacevičius, Arvydas Dočkus, Donatas
Elijošius, Irena Galdikienė, Sondra Kulikauskienė, Elena Kuznecova (iki 10 val. 30 min.),
Rimantas Antanas Mikalkėnas, Ilona Pociuvienė (iki 10 val. 30 min.), Eugenijus Simutis,
Mindaugas Skritulskas, Vaidas Šimaitis, Bronius Vaitkus, Gediminas Valinevičius, Dainius Želvys,
Eimutis Židanavičius, Julius Tomas Žulkus.
Posėdyje nedalyvavo 5 Tarybos nariai: Edmundas Krasauskas (dėl ligos), Danas
Paluckas (išvykęs), Antanas Sebeckas (atostogauja), Saulius Simė (atostogauja), Šarūnas Vaitkus
(komandiruotėje).
Rimantas Antanas Mikalkėnas paskelbė 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės
tarybos 7-ojo posėdžio pradžią.
Posėdžio pirmininkas pasveikino 2015 m. rugsėjo 16 d. gimtadienius atšventusius
Tarybos narius – Iloną Pociuvienę ir Vaidotą Bacevičių.
Rimantas Antanas Mikalkėnas prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Mero pavaduotojas informavo, kad posėdyje dėl pateisinamų priežasčių nedalyvauja
Tarybos nariai Šarūnas Vaitkus (komandiruotėje), Edmundas Krasauskas (dėl ligos), Saulius Simė
(atostogauja), Danas Paluckas (išvykęs), o Tarybos narys Antanas Sebeckas nepranešė
nedalyvavimo posėdyje priežasčių.
Rimantas Antanas Mikalkėnas siūlė posėdžio pirmininko padėjėju skirti Tarybos narį
Mindaugą Skritulską.
Kadangi kitų pasiūlymų nebuvo, posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių
užsiregistruoti ir balsuoti, kad pirmininko padėjėju būtų paskirtas Tarybos narys Mindaugas
Skritulskas.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 16 (vienbalsiai).
Posėdžio pirmininko padėjėju paskirtas Mindaugas Skritulskas.
Rimantas Antanas Mikalkėnas pagarsino, jog į 8-ojo šaukimo Palangos miesto
savivaldybės tarybos 7-ojo posėdžio darbotvarkę įrašyti 33 klausimai.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar Tarybos nariai turi kitų pasiūlymų dėl posėdžio
darbotvarkės.
Mero pavaduotojas informavo, kad 2015 m. rugsėjo 28 d. yra gautas 7 Tarybos narių
(Arvydo Dočkaus, Ilonos Pociuvienės, Broniaus Vaitkaus, Vaido Šimaičio, Dainiaus Želvio,
Juliaus Tomo Žulkaus ir Sauliaus Simės) pasirašytas prašymas papildomai įtraukti į šiandienos
posėdžio darbotvarkę sprendimo ,,Dėl Tarybos 2015 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T2-62 2
punkto pripažinimo netekusiu galios“ projektą (Pranešėja – Milda Gedvilienė).
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Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti, kad į posėdžio
darbotvarkę būtų įtrauktas sprendimo ,,Dėl Tarybos 2015 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T2-62 2
punkto pripažinimo netekusiu galios“ projektas.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 16 (vienbalsiai).
Sprendimo projektas įtrauktas į darbotvarkę.
Rimantas Antanas Mikalkėnas pagarsino, kad 2015 m. rugsėjo 28 d. yra gautas 7
Tarybos narių (Arvydo Dočkaus, Ilonos Pociuvienės, Broniaus Vaitkaus, Dainiaus Želvio, Juliaus
Tomo Žulkaus, Sauliaus Simės, Vaido Šimaičio) pasirašytas prašymas papildomai įtraukti į
šiandienos posėdžio darbotvarkę sprendimo ,,Dėl pritarimo susitarimo projektui“ projektą
(Pranešėjas – Vytautas Korsakas).
Mero pavaduotojas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti, kad į posėdžio
darbotvarkę būtų įtrauktas sprendimo ,,Dėl pritarimo susitarimo projektui“ projektas.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 16 (vienbalsiai).
Sprendimo projektas įtrauktas į darbotvarkę.
Rimantas Antanas Mikalkėnas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl
darbotvarkės su pakeitimais tvirtinimo.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
Darbotvarkė su pakeitimais patvirtinta.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, asmeniškai suinteresuotų šios
darbotvarkės klausimų svarstymu.
Rimantas Antanas Mikalkėnas pranešė, kad nusišalina nuo 19 klausimo (Dėl šalto
geriamojo vandens suvartojimo normų nustatymo) svarstymo.
Sondra Kulikauskienė informavo, kad nedalyvaus 1 papildomo klausimo (Dėl
Tarybos 2015 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T2-62 2 punkto pripažinimo netekusiu galios)
svarstyme.
Arvydas Dočkus pagarsino, kad nedalyvaus 12 (Dėl leidimo Palangos sporto centro
direktoriui Romaldui Kazlauskui dirbti pagal antrą darbo sutartį) ir 14 (Dėl Palangos bendrojo
ugdymo mokyklų direktorių tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo 2015–2016 mokslo
metams) klausimų svarstymuose.
Irena Galdikienė informavo, kad nusišalina nuo 25 klausimo (Dėl echoskopo
perdavimo VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės Palangos departamentui) svarstymo.
Vaidas Šimaitis pranešė, kad nedalyvaus 22 klausimo (Dėl Palangos miesto
savivaldybės įstojimo į Šventosios žuvininkystės vietos veiklos grupę) svarstyme.
Dainius Želvys ir Elena Kuznecova pagarsino, kad nedalyvaus 19 klausimo (Dėl šalto
geriamojo vandens suvartojimo normų nustatymo) svarstyme.
Mindaugas Skritulskas informavo, kad nedalyvaus 21 klausimo (Dėl sutikimo leisti
formuoti naujus nekilnojamojo turto kadastro objektus pastate Klaipėdos pl. 62A, Palangoje)
svarstyme.
Mero pavaduotojas priminė, kad Taryba pagal veiklos reglamentą pradeda savo darbą
Mero potvarkiu nustatytu laiku, kas 1 val. 30 min. daroma 30 minučių pertrauka, o po 3 darbo
valandų skelbiama 1 val. 30 min. pietų pertrauka.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad užsirašiusių pasisakyti pareiškėjų nėra.
Rimantas Antanas Mikalkėnas klausė, ar yra Tarybos narių, norinčių pasisakyti prieš
pradedant svarstyti darbotvarkės klausimus.
Eimutis Židanavičius prašė perduoti Merui, kad jis nėra atsakęs į jo paklausimus,
išsakytus paskutinių 4 Tarybos posėdžių metu.
Posėdžio pirmininkas siūlė pereiti prie darbotvarkės klausimų svarstymo.
1. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto socialinių paslaugų centro buveinės adreso
pakeitimo. Pranešėja – Genutė Kavarzienė.
Klausimų nebuvo.
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Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos
komitetas pritarė sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
2. SVARSTYTA. Dėl valstybės finansinės paramos. Pranešėja – Genutė Kavarzienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Turizmo, sveikatos
ir socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
3. SVARSTYTA. Dėl vienkartinės paramos skyrimo. Pranešėja – Genutė
Kavarzienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Turizmo, sveikatos
ir socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
4. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties
ir nuostatų pakeitimo. Pranešėja – Laura Grendienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Švietimo, kultūros ir sporto komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
5. SVARSTYTA. Dėl pritarimo projekto paraiškos teikimui programos ,,Kūrybiška
Europa“ finansavimui gauti. Pranešėjas – Vygantas Rekašius.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir
sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas pagarsino Palangos miesto savivaldybės administracijos
direktorės Akvilės Kilijonienės 2015 m. rugsėjo 24 d. pasiūlymą ,,Dėl Tarybos sprendimo projekto
pakeitimo“:
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,,Vadovaudamasi Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento,
patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. T2-151, 54
punktu, siūlau pakeisti Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo ,,Dėl pritarimo projekto
paraiškos teikimui programos ,,Kūrybiška Europa“ finansavimui gauti“ projekto preambulę
išbraukiant žodžius ir skaičius ,,16 straipsnio 2 dalies 9 punktu“ bei pakeisti 2, 3 ir 4 punktus ir
juos išdėstyti taip:
„2. Gavus ES finansavimą užtikrinti ne mažiau kaip 40 proc. projekto bendrojo
finansavimo lėšų iš Palangos kultūros centro biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių.
3. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu numatyti Palangos miesto savivaldybės
strateginiame veiklos plane projektui įgyvendinti būtinas lėšas, iš Savivaldybės biudžeto skiriant
ne daugiau kaip 40000,00 EUR.
4. Įgalioti Palangos kultūros centro atsakingus asmenis pasirašyti su projektu
susijusius dokumentus ir užtikrinti sklandų projekto įgyvendinimą“.
Rimantas Antanas Mikalkėnas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl
Administracijos direktorės pasiūlymo.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 16 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pakeitimu.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pakeitimu: preambulėje išbraukti
žodžius ir skaičius ,,16 straipsnio 2 dalies 9 punktu“ bei pakeisti 2, 3 ir 4 punktus ir juos išdėstyti
taip:
„2. Gavus ES finansavimą užtikrinti ne mažiau kaip 40 proc. projekto bendrojo
finansavimo lėšų iš Palangos kultūros centro biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių.
3. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu numatyti Palangos miesto savivaldybės
strateginiame veiklos plane projektui įgyvendinti būtinas lėšas, iš Savivaldybės biudžeto skiriant
ne daugiau kaip 40000,00 EUR.
4. Įgalioti Palangos kultūros centro atsakingus asmenis pasirašyti su projektu
susijusius dokumentus ir užtikrinti sklandų projekto įgyvendinimą“.
6. SVARSTYTA. Dėl Palangos kultūros centro nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas –
Vygantas Rekašius.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Švietimo, kultūros ir sporto komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas pagarsino Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorės
Akvilės Kilijonienės 2015 m. rugsėjo 28 d. pasiūlymą ,,Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos
sprendimo ,,Dėl Palangos kultūros centro nuostatų patvirtinimo projekto“ pakeitimo“:
,,Atsižvelgdama į Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje pastabą, siūlau pakeisti
Palangos kultūros centro nuostatų, tvirtinamų Tarybos sprendimo „Dėl Palangos kultūros centro
nuostatų patvirtinimo“ 1 punktu, 3 punktą, po žodžio „steigėja“ įrašyti žodžius „ir savininko teises
ir pareigas įgyvendinančioji institucija“, 4 punkte išbraukti žodžius „ir savininko teises ir pareigas
įgyvendinančioji institucija“.
Rimantas Antanas Mikalkėnas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl
Administracijos direktorės pasiūlymo.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 16 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
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Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pakeitimu: po žodžio „steigėja“
įrašyti žodžius „ir savininko teises ir pareigas įgyvendinančioji institucija“, 4 punkte išbraukti
žodžius „ir savininko teises ir pareigas įgyvendinančioji institucija“.
7. SVARSTYTA. Dėl bendradarbiavimo sutarties. Pranešėjas – Vygantas Rekašius.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio,
Švietimo, kultūros ir sporto bei Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetai pritarė
sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
8. SVARSTYTA. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių
pakeitimo. Pranešėja – Regina Garadauskienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė
sprendimo projektui, o Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui su pasiūlymu
1.5 punkte po žodžio ,,teritorijoje“ įrašyti žodžius ,,ne trumpiau kaip mokestiniu laikotarpiu“.
Biudžeto skyriaus vedėja prašė pakeisti Komiteto pateiktą pasiūlymą: vietoj žodžių
,,mokestiniu laikotarpiu“ įrašyti žodžius ,,vieneri metai“.
Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas Mindaugas Skritulskas siūlė pritarti
teikiamam pataisymui, nes jis yra tikslesnis, o esmė nesikeičia.
Rimantas Antanas Mikalkėnas pagarsino siūlomą sprendimo projekto pakeitimą: 1.5
punkte po žodžio ,,teritorijoje“ įrašyti žodžius ,,ne trumpiau kaip vieneri metai“.
Mero pavaduotojas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl pasiūlymo.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 16 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pakeitimu.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo Tarybos narė Ilona Pociuvienė.
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pakeitimu: 1.5 punkte po žodžio
,,teritorijoje“ įrašyti žodžius ,,ne trumpiau kaip vieneri metai“.
9. SVARSTYTA. Dėl pritarimo dalyvauti Palangos miesto (išskyrus Šventosios
seniūniją ir Nemirsetos bei Kunigiškių seniūnaitijas) teritorijos vietos veiklos grupės – asociacijos
Palangos vietos veiklos grupės veikloje. Pranešėja – Violeta Staskonienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Švietimo, kultūros ir
sporto bei Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
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Nesiregistravo ir nebalsavo Tarybos nariai Rimantas Antanas Mikalkėnas ir Eimutis
Židanavičius.
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
10. SVARSTYTA. Dėl pritarimo dalyvauti Šventosios seniūnijos ir Nemirsetos bei
Kunigiškių seniūnaitijų teritorijos vietos veiklos grupės – asociacijos Šventosios seniūnijos ir
Nemirsetos bei Kunigiškių seniūnaitijų vietos veiklos grupės veikloje. Pranešėja – Violeta
Staskonienė.
Klausimai.
Eugenijus Simutis pažymėjo, jog teritorija suskirstyta nelogiškai, nes Nemirseta,
priešingai nei Šventosios ir Kunigiškių seniūnaitijos, yra kitoje miesto pusėje. Tarybos narys
pastebėjo, kad asociacijos Šventosios seniūnijos ir Nemirsetos bei Kunigiškių seniūnaitijų
teritorijos vietos veiklos grupės steigėjai, išskyrus Savivaldybę, registruoti tuo pačiu adresu.
Eugenijus Simutis teiravosi, ar neatsirado kitų organizacijų, norinčių dalyvauti šios grupės
veikloje, ir ar įmonės, kurias siūloma patvirtinti grupės steigėjomis, nėra susijusios su kuriuo nors
Tarybos nariu.
Pranešėja atsakė, kad steigėjai yra asociacija ,,Saulės klubas“ ir UAB ,,Palangos ūkis“,
kurių vadovas-prezidentas Vaidas Šimaitis. Violeta Staskonienė sakė, kad tokie buvo pageidavimai
bei siūlymai ir jie buvo priimti.
Eugenijus Simutis pastebėjo, kad Vaidas Šimaitis nenusišalino nuo šio klausimo
svarstymo.
Vaidas Šimaitis sakė, kad jis nedalyvaus balsavime dėl šio klausimo.
Elena Kuznecova klausė, kodėl į asociaciją įtrauktos su Tarybos nariu susijusios
įmonės, o ne Šventosios bendruomenė.
Pranešėja atsakė, kad į asociacijos sudėtį įtraukta Šventosios seniūnė, kuri
apibendrintai koordinuos visą jos veiklą, o pageidavimo įtraukti į ją bendruomenės narius
tikriausiai nebuvo.
Elena Kuznecova domėjosi, ar Šventosios bendruomenei buvo pateiktas pasiūlymas
dalyvauti šios grupės veikloje.
Violeta Staskonienė atsakė, kad toks pasiūlymas, jos manymu, buvo pateiktas.
Elena Kuznecova teiravosi Šventosios seniūnijos bendruomenės tarybos narės Irenos
Galdikienės, ar taryba svarstė minėtą pasiūlymą.
Irena Galdikienė atsakė, kad toks klausimas nebuvo svarstomas, bet Šventosios
seniūnė Veronika Skeberdytė įtraukta į asociacijos sudėtį.
Elena Kuznecova pastebėjo, kad Šventosios seniūnė įtraukta į asociaciją kaip
Savivaldybės administracijos, o ne Šventosios bendruomenės atstovė.
Eimutis Židanavičius siūlė atsižvelgti į paaiškėjusias aplinkybes, atidėti sprendimo
projekto svarstymą ir paskelbti apie asociacijos steigimą viešai.
Posėdžio pirmininkas klausė pranešėjos, ar sprendimo projekte nėra numatyti
terminai, kurie būtų pažeisti, jei teisės akto priėmimas būtų atidėtas.
Violeta Staskonienė atsakė, kad sprendime nenurodyti konkretūs sprendimo
priėmimo terminai.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovė Klaipėdos apskrityje Daiva Kerekeš siūlė
atidėti sprendimo priėmimą ir iš naujo atlikti visą procedūrą, jei kyla klausimas, ar tikrai buvo
užtikrintas viešumas, pakviestos visos organizacijos, kurios galėjo dalyvauti šios vietos veiklos
grupės veikloje, kad vėliau nebūtų atmestos paraiškos motyvuojant procedūriniais pažeidimais.
Daiva Kerekeš atkreipė dėmesį, kad Tarybos narys, kuris yra suinteresuotas tam tikru
klausimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymą turi nusišalinti ne tik nuo klausimo priėmimo, bet ir visos svarstymo
procedūros – pradedant inicijavimu, baigiant priėmimu. Vyriausybės atstovė Klaipėdos apskrityje
pabrėžė, kad nusišalinimas nuo balsavimo turi būti fizinis – išėjimas iš posėdžių salės.
Gediminas Valinevičius domėjosi, ar į asociaciją galės įstoti nauji nariai.
Daiva Kerekeš atsakė, kad tokia galimybė yra.
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Pasiūlymai ir pasisakymai.
Gediminas Valinevičius siūlė pritarti šiam sprendimo projektui, nes iniciatyva steigti
vietos veiklos grupes yra sveikintina ir, kaip patvirtino Vyriausybės atstovė, įsitraukti į jos veiklą ir
joje dalyvauti kitoms organizacijoms nebus uždrausta.
Eugenijus Simutis klausė, kaip buvo viešinami šis ir ankstesnis sprendimų projektai,
jei seniūnaičiai apie jų rengimą nieko nežinojo. Tarybos narys sakė tikintis, kad būtų prisijungę
daugiau Palangos ir Šventosios bendruomenių, jei būtų užtikrintas minėtų teisės aktų projektų
viešumas.
Gediminas Valinevičius pastebėjo, kad niekas nedraudžia prisijungti ir dalyvauti šių
grupių veikloje.
Elena Kuznecova sakė pritarianti Eugenijui Simučiui.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Švietimo, kultūros ir
sporto bei Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl esminio
pasiūlymo – atidėti sprendimo priėmimą iki kito Tarybos posėdžio.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 6, prieš – 6, susilaikė – 3.
Pasiūlymui nepritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo Tarybos narys Vaidas Šimaitis.
Užsiregistravo, bet nebalsavo Tarybos narys Vaidotas Bacevičius.
BALSAVO: už – 10, prieš – 2 (Eugenijus Simutis, Eimutis Židanavičius), susilaikė –
2 (Elena Kuznecova, Sondra Kulikauskienė).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Eimutis Židanavičius apgailestavo, kad Taryba neįsiklausė į Vyriausybės atstovės
Klaipėdos apskrityje pasiūlymą ir neužtikrino šio sprendimo skaidrumo.
Vyriausybės atstovė pažymėjo, jog bendruomenės gali įsitraukti į šios grupės veiklą ir
tapti jos nariais. Daiva Kerekeš prašė Tarybos užtikrinti, kad visos organizacijos būtų raštiškai
pakviestos įsijungti į šios asociacijos veiklą ir kontroliuoti sprendimo vykdymą.
Dainius Želvys pastebėjo, kad Taryba priima sprendimus, o jų vykdymą užtikrina
Savivaldybės administracija.
Vyriausybės atstovė pabrėžė, jog Taryba gali pavesti Administracijai užtikrinti
sprendimo įgyvendinimą.
Rimantas Antanas Mikalkėnas sakė tikintis, kad Administracija atliks visus reikalingus
veiksmus, susijusius su šiuo sprendimu, o Taryba kontroliuos jų vykdymą.
11. SVARSTYTA. Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo švenčių, masinių
renginių, parodų, koncertų, teatro spektaklių, cirko ir kitų renginių metu. Pranešėja – Žaneta
Žulkuvienė.
Klausimai.
Eimutis Židanavičius pastebėjo, kad mokslo metų pradžios dieną ir taip yra uždrausta
prekiauti alkoholiniais gėrimais. Tarybos narys klausė, ar šis sprendimas yra reikalingas, jei šį
draudimą reglamentuoja kiti teisės aktai.
Pranešėja atsakė, kad Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme įtvirtintas
draudimas rugsėjo 1 d. prekiauti alkoholiniais gėrimais parduotuvėse, o ne viešojo maitinimo
įstaigose. Žaneta Žulkuvienė pabrėžė, jog šiuo atveju kalbama apie renginių metu išduodamas
vienkartines licencijas, pvz., jei rugsėjo 1 d. vyktų koncertas, tai jo metu prekiauti alkoholiniais
gėrimais būtų draudžiama.
Pasiūlymai ir pasisakymai.
Eugenijus Simutis atkreipė dėmesį, kad sprendime išvardintos valstybinės šventės,
išskyrus Žolinių (Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų) dieną, todėl siūlė ją išbraukti iš
sprendimo projekto.
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Dainius Želvys pažymėjo, jog per tam tikras šventes (pvz., Valstybės (Lietuvos
karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną) atvažiuoja į Palangą daug žmonių, vyksta renginiai, per
kuriuos norima uždrausti prekiauti alkoholiniais gėrimais. Tarybos narys sakė, kad sprendimas
nelogiškas ir svarstytinas.
Julius Tomas Žulkus pastebėjo, kad šiuo atveju kalbama apie draudimą sprendime
išvardintomis dienomis prekiauti alkoholiu konkrečiuose renginiuose, o ne visame mieste.
Elena Kuznecova atkreipė dėmesį, kad sprendimo projektas yra dviprasmiškas,
netikslus.
Rimantas Antanas Mikalkėnas siūlė atidėti šio sprendimo projekto priėmimą ir teikti
svarstyti visiems Tarybos komitetams.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti, kad šio
sprendimo projekto svarstymas būtų atidėtas iki kito Tarybos posėdžio.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15, prieš – 1 (Eugenijus Simutis), susilaikė – nėra.
NUSPRĘSTA. Sprendimo priėmimas atidėtas iki kito Tarybos posėdžio.
12. SVARSTYTA. Dėl leidimo Palangos sporto centro direktoriui Romaldui
Kazlauskui dirbti pagal antrą darbo sutartį. Pranešėja – Laima Valužienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir
sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
Nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo Tarybos nariai Arvydas Dočkus ir
Eugenijus Simutis.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
13. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-2
pakeitimo. Pranešėja – Laima Valužienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
Nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo Tarybos narys Eugenijus Simutis.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
14. SVARSTYTA. Dėl Palangos bendrojo ugdymo mokyklų direktorių tarnybinių
atlyginimų koeficientų nustatymo 2015–2016 mokslo metams. Pranešėja – Laima Valužienė.
Klausimų nebuvo.
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:
1. 1.1 punkte vietoj skaičiaus „34,73“ įrašyti skaičių „35,73“.
2. 1.2 punkte vietoj skaičiaus „33.13“ įrašyti skaičių „34,63“.
3. 1.3 punkte vietoj skaičiaus „26,73“ įrašyti skaičių „28,9“.
Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas Mindaugas Skritulskas sakė, kad
parengtame sprendimo projekte nurodyti mokyklų direktorių tarnybinių atlyginimų koeficientų
vidurkiai, neatsižvelgiant į mokinių skaičių. Tarybos narys pastebėjo, kad Sanatorinės mokyklos,
kurioje mokosi 85 vaikai, direktorius neatsako už tolimesnį jų ugdymo procesą ir gauna tokio pat
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dydžio atlyginimą kaip ir didžiųjų miesto mokyklų direktoriai. Mindaugas Skritulskas siūlė pritarti
pateiktam Komiteto pasiūlymui, nes jis paremtas socialiniu teisingumu, ir pastebėjo, kad kai
kuriems direktoriams atlyginimai padidės apie 40 eurų, o likusiems – nesumažės.
Elena Kuznecova atkreipė dėmesį, kad darbo užmokesčio paskaičiavimai yra
reglamentuojami Vyriausybės nutarimais, atitinkamais įsakymais. Tarybos narė klausė, iš ko bus
finansuojamas susidaręs skirtumas.
Mindaugas Skritulskas pažymėjo, jog teikiami koeficientų dydžiai atitinka nustatytas
,,šakutes“, o 40 eurų prie direktoriaus atlyginimo, kai jo vadovaujamoje mokykloje dirba virš 110
darbuotojų, nėra reikšminga mokos fondui.
Elena Kuznecova pabrėžė, jog pagal nustatytas tvarkas, kai planuojamas darbo
užmokestis, skaičiuojamas vidurkis, todėl bet kokie nukrypimai vienaip ar kitaip atsilieps
atlyginimams.
Mindaugas Skritulskas siūlė Tarybos nariams išreikšti savo nuomonę balsuojant.
Rimantas Antanas Mikalkėnas siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Ekonomikos ir
finansų komiteto pasiūlymo.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 13, prieš – 2, susilaikė – nėra.
Pasiūlymui pritarta.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
Nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo Tarybos narys Arvydas Dočkus.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pakeitimais: 1.1 punkte vietoj
skaičiaus „34,73“ įrašyti skaičių „35,73“, 1.2 punkte vietoj skaičiaus „33.13“ įrašyti skaičių
„34,63“ ir 1.3 punkte vietoj skaičiaus „26,73“ įrašyti skaičių „28,9“.
15. SVARSTYTA. Dėl Kontrolės komiteto sudarymo. Pranešėjas – Petras
Kaminskas.
Klausimai.
Eimutis Židanavičius klausė, kodėl į Kontrolės komiteto sudėtį neįtrauktas opozicijos
narys.
Pranešėjas atsakė, kad aplinkybės opozicijos nariui buvo paaiškintos du kartus raštu.
Eimutis Židanavičius teiravosi, kodėl į Komiteto sudėtį nebuvo įtraukta Tarybos narė
Elena Kuznecova, kuri turi daugiausia patirties šioje srityje.
Petras Kaminskas atsakė, kad Komiteto narius pasiūlė Meras, todėl šis klausimas
turėtų būti adresuotas jam.
Mindaugas Skritulskas pastebėjo, kad niekas nenori pasiskelbti Tarybos opozicija.
Eugenijus Simutis domėjosi, kodėl į Komiteto sudėtį neįtrauktas nė vienas Palangos
liberalų sąjūdžio, antros partijos pagal rinkėjų skaičių, atstovas.
Pranešėjas atsakė, kad pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą
komitetai formuojami atsižvelgiant į frakcijas ir Tarybos narių grupes, o ne į partijas ir jų mandatų
skaičių.
Pasiūlymai ir pasisakymai.
Eimutis Židanavičius siūlė sprendimo projekto 1 punkte vietoj skaičiaus ,,5“ įrašyti
skaičių ,,6“ ir po žodžių ,,Gedimino Valinevičiaus“ įrašyti žodžius ,,Elenos Kuznecovos“.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio,
Švietimo, kultūros ir sporto bei Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetai pritarė
sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Eimučio
Židanavičiaus pasiūlymo.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 4, prieš – 8, susilaikė – 4.
Pasiūlymui nepritarta.
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Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 12, prieš – 1 (Eugenijus Simutis), susilaikė – 2 (Sondra
Kulikauskienė, Eimutis Židanavičius.
Nesiregistravo ir nebalsavo Tarybos narys Julius Tomas Žulkus.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Eimutis Židanavičius apgailestavo, kad į Kontrolės komiteto sudėtį neįtraukta
kvalifikuota Tarybos narė.
16. SVARSTYTA. Dėl Antikorupcinės komisijos sudarymo. Pranešėjas – Šarūnas
Vaitkus.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio,
Švietimo, kultūros ir sporto bei Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetai pritarė
sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas informavo, kad yra pateiktas pasiūlymas pakeisti sprendimo
projekto 1 punktą ir jį išdėstyti taip:
,,1. Sudaryti 8-ojo šaukimo Tarybos kadencijos laikui Palangos miesto savivaldybės
Antikorupcinę komisiją iš 9 narių:
Vaidotas Bacevičius
– Palangos miesto savivaldybės tarybos narys,
Donatas Elijošius
– Palangos miesto savivaldybės tarybos narys,
Jonas Jukna
– Bendruomenės atstovas,
Laimutis Kondratas
– Bendruomenės atstovas,
Edmundas Krasauskas
– Palangos miesto savivaldybės tarybos narys,
Rimantas Antanas Mikalkėnas – Palangos miesto savivaldybės tarybos narys,
Danas Paluckas
– Palangos miesto savivaldybės tarybos narys,
Saulius Simė
– Palangos miesto savivaldybės tarybos narys,
Ramutis Šeštokas
– Bendruomenės atstovas“.
Rimantas Antanas Mikalkėnas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl
pasiūlymo.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 14, prieš – 1, susilaikė – nėra.
Pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą su pasiūlymu.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Eugenijus Simutis).
Nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo Tarybos narys Eimutis Židanavičius.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu pakeisti 1 punktą ir jį
išdėstyti taip:
,,1. Sudaryti 8-ojo šaukimo Tarybos kadencijos laikui Palangos miesto savivaldybės
Antikorupcinę komisiją iš 9 narių:
Vaidotas Bacevičius
– Palangos miesto savivaldybės tarybos narys,
Donatas Elijošius
– Palangos miesto savivaldybės tarybos narys,
Jonas Jukna
– Bendruomenės atstovas,
Laimutis Kondratas
– Bendruomenės atstovas,
Edmundas Krasauskas
– Palangos miesto savivaldybės tarybos narys,
Rimantas Antanas Mikalkėnas – Palangos miesto savivaldybės tarybos narys,
Danas Paluckas
– Palangos miesto savivaldybės tarybos narys,
Saulius Simė
– Palangos miesto savivaldybės tarybos narys,
Ramutis Šeštokas
– Bendruomenės atstovas“.
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17. SVARSTYTA. Dėl Antikorupcijos komisijos nuostatų tvirtinimo. Pranešėjas –
Petras Kaminskas.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio,
Švietimo, kultūros ir sporto bei Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetai pritarė
sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas informavo, kad yra gautas Administracijos direktorės Akvilės
Kilijonienės 2015 m. rugsėjo 28 d. pasiūlymas pakeisti Antikorupcijos komisijos nuostatų,
tvirtinamų sprendimo projekto 1 punktu, 4 punktą: vietoj skaičiaus ir žodžių „iš 5 narių“ įrašyti
skaičių ir žodžius „iš 9 (devynių) narių“.
Rimantas Antanas Mikalkėnas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl
Administracijos direktorės pasiūlymo.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 16 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą su pasiūlymu.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
Nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo Tarybos narys Eimutis Židanavičius.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu pakeisti Antikorupcijos
komisijos nuostatų, tvirtinamų sprendimo projekto 1 punktu, 4 punktą: vietoj skaičiaus ir žodžių
„iš 5 narių“ įrašyti skaičių ir žodžius „iš 9 (devynių) narių“.
18. SVARSTYTA. Dėl Etikos komisijos sudarymo. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas informavo, kad yra pateiktas pasiūlymas pakeisti 1 punktą ir jį
išdėstyti taip:
,,1. Sudaryti 8-ojo šaukimo Tarybos kadencijos laikui Palangos miesto savivaldybės
Etikos komisiją iš 8 narių:
Arvydas Dočkus
– Palangos miesto savivaldybės tarybos narys,
Irena Galdikienė
– Palangos miesto savivaldybės tarybos narė,
Jonas Jukna
– Bendruomenės atstovas,
Laimutis Kondratas
– Bendruomenės atstovas,
Sondra Kulikauskienė
– Palangos miesto savivaldybės tarybos narė,
Danas Paluckas
– Palangos miesto savivaldybės tarybos narys,
Antanas Sebeckas
– Palangos miesto savivaldybės tarybos narys,
Ramutis Šeštokas
– Bendruomenės atstovas“.
Rimantas Antanas Mikalkėnas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl
pasiūlymo.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 16 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą su pasiūlymu.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14, prieš – nėra, susilaikė – 2 (Eugenijus Simutis, Eimutis
Židanavičius).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu pakeisti 1 punktą ir jį
išdėstyti taip:
,,1. Sudaryti 8-ojo šaukimo Tarybos kadencijos laikui Palangos miesto savivaldybės
Etikos komisiją iš 8 narių:
Arvydas Dočkus
– Palangos miesto savivaldybės tarybos narys,
Irena Galdikienė
– Palangos miesto savivaldybės tarybos narė,
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Jonas Jukna
Laimutis Kondratas
Sondra Kulikauskienė
Danas Paluckas
Antanas Sebeckas
Ramutis Šeštokas

–
–
–
–
–
–

Bendruomenės atstovas,
Bendruomenės atstovas,
Palangos miesto savivaldybės tarybos narė,
Palangos miesto savivaldybės tarybos narys,
Palangos miesto savivaldybės tarybos narys,
Bendruomenės atstovas“.

Rimantas Antanas Mikalkėnas nusišalino nuo sprendimo ,,Dėl šalto geriamojo
vandens suvartojimo normų nustatymo“ projekto svarstymo ir perdavė pirmininkavimą padėjėjui
Mindaugui Skritulskui.
19. SVARSTYTA. Dėl šalto geriamojo vandens suvartojimo normų nustatymo.
Pranešėja – Snieguolė Saltonienė.
Klausimai.
Julius Tomas Žulkus klausė, dėl kelių objektų reikia priimti šį sprendimą.
Pranešėja atsakė, kad dėl 9 butų ir 15 namų, kuriuose nėra įrengti apskaitos prietaisai.
Pasiūlymai ir pasisakymai.
Eugenijus Simutis klausė, kaip nustatytos šalto geriamojo vandens suvartojimo
normos vienam gyventojui (litrais per parą).
Pranešėja atsakė, kad Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerija bei
Aplinkos apsaugos departamentas 1991 m. patvirtino vandens vartojimo normas.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto
ūkio komitetai pritarė sprendimo projektui.
Mindaugas Skritulskas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 13 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 13 (vienbalsiai).
Nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo Tarybos nariai Elena Kuznecova ir
Dainius Želvys.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Mindaugas Skritulskas perdavė pirmininkavimą posėdžiui Rimantui Antanui
Mikalkėnui.
20. SVARSTYTA. Dėl atstovų delegavimo. Pranešėja – Snieguolė Saltonienė.
Klausimų nebuvo.
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 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
21. SVARSTYTA. Dėl sutikimo leisti formuoti naujus nekilnojamojo turto kadastro
objektus pastate Klaipėdos pl. 62A, Palangoje. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
Nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo Tarybos narys Mindaugas Skritulskas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
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22. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės įstojimo į Šventosios
žuvininkystės vietos veiklos grupę. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Klausimai.
Elena Kuznecova teiravosi, ar buvo gauta kitų asociacijų, užsiimančių žuvininkystės
veikla, prašymų ir kodėl jie nebuvo pateikti Tarybai svarstyti.
Pranešėjas atsakė, kad buvo gautas Palangos žuvininkystės vietos veiklos grupės
prašymas, tačiau buvo paprašyta jos patikslinti prašymą ir, jo žiniomis, minėta grupė jau pateikė
prašymą įstoti į Šventosios žuvininkystės vietos veiklos grupę. Kostas Jakubauskas sakė, kad yra
gautas ir Vakarų regiono žuvininkystės vietos veiklos grupės prašymas, tačiau šiuo metu vyksta jo
nagrinėjimas.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto
ūkio komitetai pritarė sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas pagarsino Administracijos direktorės Akvilės Kilijonienės 2015 m.
rugsėjo 29 d. pasiūlymą dėl sprendimo ,,Dėl Palangos miesto savivaldybės įstojimo į Šventosios
žuvininkystės vietos veiklos grupę“ projekto pakeitimo:
,,Atsižvelgdama į Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos pasiūlymą, siūlau
sprendimo projekto preambulėje po žodžių ,,įgyvendinimo taisyklių“ įrašyti žodžius ,,patvirtintų
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. 3D-627“.
Rimantas Antanas Mikalkėnas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl
Administracijos direktorės pasiūlymo.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 15 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
Nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo Tarybos narys Vaidas Šimaitis.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pakeitimu: preambulėje po žodžių
,,įgyvendinimo taisyklių“ įrašyti žodžius ,,patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2015 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. 3D-627“.
23. SVARSTYTA. Dėl patalpų, esančių pastate Klaipėdos pl. 76, Palangoje, esminių
pagerinimo darbų perėmimo ir įsigijimo vertės didinimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Turizmo, sveikatos
ir socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
24. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-90
pakeitimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
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BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
Nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo Tarybos nariai Vaidotas Bacevičius ir
Eimutis Židanavičius.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
25. SVARSTYTA. Dėl echoskopo perdavimo VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės
Palangos departamentui. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Turizmo, sveikatos
ir socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
Nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo Tarybos nariai Irena Galdikienė ir
Eimutis Židanavičius.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
26. SVARSTYTA. Dėl turto perdavimo Palangos kultūros centrui. Pranešėjas –
Kostas Jakubauskas.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
Nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo Tarybos narė Irena Galdikienė.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas paskelbė pusės valandos pertrauką, iki 11 val.
Po pertraukos posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
27. SVARSTYTA. Dėl žemės sklypo Klaipėdos pl. 49, Palangoje, detaliojo plano
patvirtinimo. Pranešėjas – Vidmantas Danta.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 13 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 13 (vienbalsiai).
Nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo Tarybos narys Eimutis Židanavičius.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
28. SVARSTYTA. Dėl sutikimo priimti dovanojamą žemės sklypo, kurio kadastrinis
Nr. 2501/0041:6 (prie Suominio g.), Palangoje, dalį. Pranešėjas – Vidmantas Danta.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
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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 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 12, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Eugenijus Simutis), nebalsavo – 1
(Eimutis Židanavičius).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
29. SVARSTYTA. Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:6 (prie
Suominio g.), Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties
pakeitimo. Pranešėjas – Vidmantas Danta.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 13, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Eugenijus Simutis).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
30. SVARSTYTA. Dėl žemės sklypų Ilgoji g. 35 ir Ilgoji g. 37, Palangoje, detaliojo
plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjas – Vidmantas Danta.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 12, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Eugenijus Simutis), nebalsavo – 1
(Eimutis Židanavičius).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
31. SVARSTYTA. Dėl mineralinio vandens gręžinio, kurio identifikavimo Nr.
47543, adresu Birutės al. 52, Palangoje, apsaugos zonų specialiojo plano patvirtinimo. Pranešėjas
– Vidmantas Danta.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
32. SVARSTYTA. Dėl sutikimo priimti dovanojamą žemės sklypo, kurio kadastrinis
Nr. 2501/0041:149 (prie Vilimiškės kelio), Palangoje, dalį. Pranešėjas – Vidmantas Danta.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė
sprendimo projektui.
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Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 13 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 13 (vienbalsiai).
Nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo Tarybos narys Eimutis Židanavičius.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
33. SVARSTYTA. Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:149 (prie
Vilimiškės kelio), Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo
paskirties pakeitimo. Pranešėjas – Vidmantas Danta.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 13, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Eugenijus Simutis).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
34. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2015 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T2-62 2
punkto pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja – Milda Gedvilienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 13 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 12, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Eugenijus Simutis).
Nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo Tarybos narė Sondra Kulikauskienė.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
35. SVARSTYTA. Dėl pritarimo susitarimo projektui. Pranešėjas – Vytautas
Korsakas.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas Rimantas Antanas Mikalkėnas paskelbė posėdžio pabaigą.
Posėdžio pirmininkai

Rimantas Antanas Mikalkėnas
Mindaugas Skritulskas

Posėdžio sekretorė

Renata Liaudanskytė

