PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
9-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
6-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2019 m. rugpjūčio 29 d. Nr. T3-9
Palanga
Posėdis įvyko 2019 m. rugpjūčio 29 d.
Posėdžio pradžia 9 val., pabaiga 10 val. 30 min.
Posėdžio pirmininkas – Rimantas Antanas Mikalkėnas, Mero pavaduotojas.
Posėdžio sekretorė – Renata Liaudanskytė, Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė.
Posėdyje dalyvavo 17 Tarybos narių: Arvydas Dočkus, Gediminas Gečas, Svetlana
Grigorian, Domininkas Jurevičius, Darius Kubilius, Sondra Kulikauskienė, Rimantas Antanas
Mikalkėnas, Ilona Pociuvienė, Saulius Simė, Eugenijus Simutis, Renata Surblytė, Vaidas Šimaitis,
Bronius Vaitkus, Dainius Želvys, Julius Tomas Žulkus, Justas Žulkus, Vladas Žulkus.
Posėdyje dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavo Tarybos nariai: Andrius Bajoras,
Elena Kuznecova, Mindaugas Skritulskas, Šarūnas Vaitkus.
Posėdyje dalyvavo kviestieji ir kiti asmenys (sąrašas pridedamas).
Posėdžio pirmininkas paskelbė 9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos
6-ojo posėdžio pradžią.
Mero pavaduotojas prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Posėdžio pirmininkas pagarsino, kad posėdyje dėl pateisinamų priežasčių nedalyvauja
Tarybos nariai Andrius Bajoras, Elena Kuznecova, Mindaugas Skritulskas ir Šarūnas Vaitkus.
Rimantas Antanas Mikalkėnas informavo, kad jis pirmininkaus posėdžiui, nes Meras
dėl pateisinamų priežasčių nedalyvauja posėdyje, ir siūlė posėdžio pirmininko pavaduotoju
(padėjėju) skirti Tarybos narį Dainių Želvį.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti, kad Tarybos
narys Dainius Želvys būtų paskirtas pirmininko pavaduotoju (padėjėju).
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 16 (vienbalsiai).
Dainius Želvys paskirtas pirmininko pavaduotoju.
Posėdžio pirmininkas pagarsino, jog į 9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės
tarybos 6-ojo posėdžio darbotvarkę įtraukti 22 klausimai.
Rimantas Antanas Mikalkėnas klausė, ar Tarybos nariai turi pasiūlymų dėl posėdžio
darbotvarkės.
Eugenijus Simutis siūlė iš posėdžio darbotvarkės išbraukti 4 klausimą (Dėl Palangos
miesto savivaldybės administracijos struktūros), nes buvo apsvarstytas bei įtrauktas į Tarybos
posėdžio darbotvarkę skubotai ir nespėta į jį įsigilinti. Tarybos narys pažymėjo, jog sprendimo
projekto teikime paaiškinta dėl jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės, tačiau nėra pateikta
informacijos apie Statybos skyriaus funkcijų bei šiai programai skirtų biudžeto lėšų perskirstymą ir
naujo Komunikacijos ir e. paslaugų skyriaus įkūrimą.
Svetlana Grigorian siūlė išbraukti 6 darbotvarkės klausimą (Dėl Etikos komisijos
pirmininko paskyrimo), kadangi sprendimo projekto dokumentai parengti netinkamai: teikime
rašoma ne apie Etikos, o apie Antikorupcijos komisijos pirmininko skyrimą.
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Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti dėl Eugenijaus Simučio pasiūlymo, kad 4
klausimas (Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos struktūros) būtų išbrauktas iš
darbotvarkės.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 1, prieš – 10, susilaikė – 6.
Pasiūlymui nepritarta.
Mero pavaduotojas siūlė balsuoti dėl Svetlanos Grigorian pasiūlymo, kad 6 klausimas
(Dėl Etikos komisijos pirmininko paskyrimo) būtų išbrauktas iš darbotvarkės.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 3, prieš – 9, susilaikė – 5.
Pasiūlymui nepritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl
darbotvarkės tvirtinimo.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16, prieš – nėra, susilaikė – 1.
Darbotvarkė patvirtinta.
Mero pavaduotojas klausė, ar yra Tarybos narių, asmeniškai suinteresuotų šios
darbotvarkės klausimų svarstymu.
Saulius Simė informavo, kad nusišalins nuo 12 darbotvarkės klausimo (Dėl Tarybos
2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-12 1.3 punkto pakeitimo), nes jis yra susijęs su
darboviete, kurioje dirba.
Arvydas Dočkus pagarsino, kad nedalyvaus 13 (Dėl klasių komplektavimo Palangos
bendrojo ugdymo mokyklose 2019–2020 mokslo metais) ir 14 (Dėl Palangos miesto savivaldybės
mokinių pavėžėjimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo) klausimų svarstymuose, nes jis dirba ,,Baltijos“ pagrindinėje mokykloje.
Ilona Pociuvienė pranešė, kad nedalyvaus 13 (Dėl klasių komplektavimo Palangos
bendrojo ugdymo mokyklose 2019–2020 mokslo metais) ir 14 (Dėl Palangos miesto savivaldybės
mokinių pavėžėjimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo) klausimų svarstymuose, nes jie susiję su įstaiga, kurioje dirba.
Eugenijus Simutis informavo, kad nedalyvaus 3 klausimo (Dėl Palangos miesto
savivaldybės 2019 metų biudžeto patikslinimo) svarstyme, nes jis susijęs su įstaiga, kurioje dirba.
Gediminas Gečas pagarsino, kad nusišalins nuo 17 klausimo (Dėl sutikimo priimti
valstybės turtą ir jo perdavimo Palangos miesto savivaldybės viešajai bibliotekai), nes jo mama
dirba Viešojoje bibliotekoje.
Bronius Vaitkus pranešė, kad nedalyvaus 20 klausimo (Dėl Savivaldybės ilgalaikio
materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise UAB ,,Palangos
komunalinis ūkis“) svarstyme, nes giminaitis dirba UAB ,,Palangos komunalinis ūkis“.
Justas Žulkus informavo, kad nusišalins nuo 12 (Dėl Tarybos 2019 m. sausio 31 d.
sprendimo Nr. T2-12 1.3 punkto pakeitimo), 13 (Dėl klasių komplektavimo Palangos bendrojo
ugdymo mokyklose 2019–2020 mokslo metais) ir 14 (Dėl Palangos miesto savivaldybės mokinių
pavėžėjimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo)
klausimų svarstymo, nes sprendimo projektai susiję su įstaigomis, kuriose dirba jis ir jo
giminaičiai.
Posėdžio pirmininkas prašė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Sauliaus Simės, kuris
nedalyvaus 12 darbotvarkės klausimo svarstyme, nusišalinimo priėmimo.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
Tarybos nario nusišalinimas priimtas.
Mero pavaduotojas prašė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Arvydo Dočkaus, kuris
nedalyvaus 13 ir 14 klausimų svarstymuose, nusišalinimo priėmimo.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
Tarybos nario nusišalinimas priimtas.
Posėdžio pirmininkas prašė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Ilonos Pociuvienės, kuri
nedalyvaus 13 ir 14 klausimų svarstymuose, nusišalinimo priėmimo.
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Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
Tarybos narės nusišalinimas priimtas.
Mero pavaduotojas prašė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Eugenijaus Simučio, kuris
nedalyvaus 3 klausimo svarstyme, nusišalinimo priėmimo.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
Tarybos nario nusišalinimas priimtas.
Posėdžio pirmininkas prašė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Broniaus Vaitkaus, kuris
nedalyvaus 20 klausimo svarstyme, nusišalinimo priėmimo.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
Tarybos nario nusišalinimas priimtas.
Mero pavaduotojas prašė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Gedimino Gečo, kuris
nedalyvaus 17 klausimo svarstyme, nusišalinimo priėmimo.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
Tarybos nario nusišalinimas priimtas.
Posėdžio pirmininkas prašė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Justo Žulkaus, kuris
nedalyvaus 12, 13 ir 14 klausimų svarstymuose, nusišalinimo priėmimo.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
Tarybos nario nusišalinimas priimtas.
Mero pavaduotojas pakvietė į tribūną pasisakyti MB ,,Gaumena“ atstovą Mykolą
Kolytą.
Mykolas Kolyta kalbėjo, kad MB ,,Gaumena“ perėmė buvusį naktinį klubą „Laukinių
vakarų salūnas“ (šiuo metu baras ,,Flamingas“) ir siekia iš esmės pakeisti šios pasilinksminimo
vietos koncepciją. Pareiškėjas atkreipė dėmesį, kad naktinis baras orientuojasi į kitokią publiką ir
klientus, todėl jame nebesilanko agresyviai nusiteikę asmenys, nebuvo užregistruoto nė vieno
smurtinio pranešimo ar pradėto ikiteisminio tyrimo. Mykolas Kolyta pažymėjo, jog protokolas dėl
neteisėto alkoholinių gėrimų pardavimo buvo surašytas įvykus konfliktui su ekonomine policija,
kai dėl šio įvykio buvo iškviesta policija. Pareiškėjas sakė, kad saugumas bare užtikrintas ir pastato
techninė būklė ženkliai pagerinta, kaip buvo pažadėta dalyvaujant susitikime su Palangos miesto
savivaldybės administracijos direktore. Mykolas Kolyta pastebėjo, jog bendrija dėl nustatyto
ribojimo prekiauti alkoholiniais gėrimais iki 1 val. negauna apie 30–40 proc. pajamų, todėl
tikimasi, kad kitais metais bus pailgintas prekybos laikas. Pareiškėjas sakė, kad baro atstovai yra
pasiruošę įvykdyti visus reikalavimus ir atsižvelgti į pasiūlymus, jei tokių būtų.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, norinčių pasisakyti prieš pradedant
darbotvarkės klausimų svarstymą.
Kadangi pasisakyti norinčių Tarybos narių nebuvo, mero pavaduotojas siūlė pradėti
darbotvarkės klausimų svarstymą.
1. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2018 metų biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinio tvirtinimo. Pranešėja – Eugenija Petravičienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
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2. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinio ir biudžetinių įstaigų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo.
Pranešėja – Eugenija Petravičienė.
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.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos narys Eugenijus Simutis nusišalino nuo sprendimo ,,Dėl Palangos miesto
savivaldybės 2019 metų biudžeto patikslinimo“ projekto svarstymo ir išėjo iš posėdžių salės (nuo 9
val. 31 min. iki 9 val. 32 min.).
3. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2019 metų biudžeto
patikslinimo. Pranešėja – Eugenija Petravičienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
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 administracijos struktūros.
Pranešėjas – Petras Kaminskas.
Tarybos narių klausimai.
Eugenijus Simutis domėjosi, kokių rezultatų siekiama šiuo sprendimu ir kokių teisės
aktų neatitiko Statybos skyrius, kurį numatoma reorganizuoti.
Pranešėjas atsakė, kad šiuo sprendimu siekiama efektyvumo, nes šiuo metu funkcijas,
susijusias su statybos leidimų išdavimu, atlieka Statybos bei Architektūros ir teritorijų planavimo
skyriai.
Eugenijus Simutis klausė, kodėl tik dabar imtasi reorganizuoti Statybos skyrių, kuris,
pasak pranešėjo, dirba neefektyviai ir jo funkcijos dubliuojasi su kito skyriaus.
Petras Kaminskas atsakė, kad Palangos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus prerogatyva spręsti dėl administracijos struktūros.
Eugenijus Simutis domėjosi, ar viena iš priežasčių, paskatinusių reorganizuoti
Statybos skyrių, nėra ta, kad šiuo metu vyksta tyrimai dėl neteisėtų statybų.
Pranešėjas atsakė, kad reorganizacija vyksta ne dėl minėtos priežasties.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Administracijos direktorė Akvilė Kilijonienė pastebėjo, kad Statybos bei
Architektūros ir teritorijų planavimo skyrių funkcijos iki šiol nesidubliavo, buvo aiškiai atskirtos,
tačiau Statybos skyrius nebeišduos statybos leidimų, nes lietaus nuotekų tinklų priežiūra ir
administravimas perduoti UAB ,,Palangos vandenys“. Akvilė Kilijonienė patikino, kad Statybos
skyriaus funkcijos ir Statybos programos priemonės, kurios buvo numatytos strateginiame plane,
bus vykdomos ir toliau, tik jau kito struktūrinio padalinio.
Eugenijus Simutis pastebėjo, kad sprendimo projekto teikime paaiškinta dėl jaunimo
reikalų koordinatoriaus pareigybės, tačiau apie Statybos skyriaus reorganizaciją išsamesnė
informacija nepateikta.
Akvilė Kilijonienė pastebėjo, jog direktorius priima atitinkamus sprendimus dėl
struktūros, kad užtikrintų administracijos tikslų įgyvendinimą.
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Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio,
Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15, prieš – 1 (Eugenijus Simutis), susilaikė – 1 (Svetlana
Grigorian).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
5. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimo ir
atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
Tarybos narių klausimai.
Eugenijus Simutis klausė, kodėl šiame tvarkos apraše nėra numatyta seniūnaičiams,
kurie dirba visuomeniniais pagrindais, galimybė kompensuoti telefono ryšio paslaugas ar
kanceliarines išlaidas.
Petras Kaminskas atsakė, kad Taryba turi apsispręsti dėl šio klausimo.
Administracijos direktorė Akvilė Kilijonienė atsakė, kad sprendimo projektas
parengtas pagal galiojantį strateginį planą ir patvirtintą biudžetą, iš pačių seniūnaičių tokių
pastebėjimų nebuvo gauta, o šią tvarką galima koreguoti, jei Taryba pritars tokiam siūlymui.
Tarybos narių 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 direktoriaus 2019 m.
rugpjūčio 22 d. pasiūlymas, kuris teikiamas atsižvelgiant į Vyriausybės atstovo Klaipėdos
apskrityje tarnybos pastabas (pridedamas prie rengimo medžiagos), pakeisti sprendimo projekto 1
punktu tvirtinamo Palangos miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašo
6.4, 6.5, 8, 9, 34 punktus ir juos išdėstyti taip:
„6.4. gyventojų balsavimo dėl seniūnaičių rinkimo vykdymo trukmė;“
„6.5. gyventojų balsavimo rezultatų tikrinimo pradžia ir pabaiga;“
„8. Seniūnaitijose, kuriose gyvena daugiau kaip 500 gyventojų, seniūnaičiai paprastai
renkami organizuojant gyventojų susirinkimą arba gyventojams balsuojant raštu ar elektroninių
ryšių priemonėmis. Rinkimus, rinkimų būdą ir balsavimą organizuoja ir sprendimus priima
Komisija. Gyventojų susirinkime seniūnaitis renkamas atviru balsavimu. Išrinktas seniūnaičiu
laikomas tas kandidatas, kuris surinko daugiausia susirinkime dalyvavusių gyventojų balsų.
Gyventojai susirinkime registruojami rinkėjų registracijos lapuose (1 priedas). Balsavimo rezultatai
registruojami gyventojų susirinkimo protokole (2 priedas) ir pasirašomi Komisijos pirmininko ir
sekretoriaus.“
„9. Rinkimai laikomi įvykusiais, jeigu rinkimuose dalyvauja ne mažiau kaip 5
procentai seniūnaitijos gyventojų, turinčių teisę rinkti seniūnaitį. Neįvykus rinkimams,
pakartotiniai rinkimai organizuojami ne vėliau kaip po 2 mėnesių. Pakartotiniams rinkimams
netaikomas 8 punkte nustatytas reikalavimas dėl rinkimuose dalyvaujančių gyventojų skaičiaus.“
„34. Seniūnaitį atšaukia iš pareigų Administracijos direktorius, jeigu nepasitikėjimą
seniūnaičiu motyvuotu teikimu pareiškia seniūnas ar ne mažiau kaip 5 procentai seniūnaitijos
gyventojų, turinčių teisę rinkti seniūnaitį.“
Posėdžio pirmininkas siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Administracijos direktoriaus
pasiūlymo.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 14, prieš – nėra, susilaikė – 3.
Pasiūlymui pritarta.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su priimtomis pataisomis.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15, prieš – nėra, susilaikė – 2 (Svetlana Grigorian, Eugenijus
Simutis).
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NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pataisomis, pakeičiant sprendimo
projekto 1 punktu tvirtinamo Palangos miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo
tvarkos aprašo 6.4, 6.5, 8, 9, 34 punktus ir juos išdėstant taip:
„6.4. gyventojų balsavimo dėl seniūnaičių rinkimo vykdymo trukmė;“
„6.5. gyventojų balsavimo rezultatų tikrinimo pradžia ir pabaiga;“
„8. Seniūnaitijose, kuriose gyvena daugiau kaip 500 gyventojų, seniūnaičiai paprastai
renkami organizuojant gyventojų susirinkimą arba gyventojams balsuojant raštu ar elektroninių
ryšių priemonėmis. Rinkimus, rinkimų būdą ir balsavimą organizuoja ir sprendimus priima
Komisija. Gyventojų susirinkime seniūnaitis renkamas atviru balsavimu. Išrinktas seniūnaičiu
laikomas tas kandidatas, kuris surinko daugiausia susirinkime dalyvavusių gyventojų balsų.
Gyventojai susirinkime registruojami rinkėjų registracijos lapuose (1 priedas). Balsavimo rezultatai
registruojami gyventojų susirinkimo protokole (2 priedas) ir pasirašomi Komisijos pirmininko ir
sekretoriaus.“
„9. Rinkimai laikomi įvykusiais, jeigu rinkimuose dalyvauja ne mažiau kaip 5
procentai seniūnaitijos gyventojų, turinčių teisę rinkti seniūnaitį. Neįvykus rinkimams,
pakartotiniai rinkimai organizuojami ne vėliau kaip po 2 mėnesių. Pakartotiniams rinkimams
netaikomas 8 punkte nustatytas reikalavimas dėl rinkimuose dalyvaujančių gyventojų skaičiaus.“
„34. Seniūnaitį atšaukia iš pareigų Administracijos direktorius, jeigu nepasitikėjimą
seniūnaičiu motyvuotu teikimu pareiškia seniūnas ar ne mažiau kaip 5 procentai seniūnaitijos
gyventojų, turinčių teisę rinkti seniūnaitį.“.
6. SVARSTYTA. Dėl Etikos komisijos pirmininko paskyrimo. Pranešėjas – Petras
Kaminskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Svetlana Grigorian iškėlė klausimą, kaip yra derinami teisės aktai, jei sprendimo
projekto ir jo teikimo turinys yra skirtingi.
Pranešėjas atsakė, kad sprendimo projekto turinys yra aiškus, nedviprasmiškas ir
visiems suprantamas, o teikimas dėl neapsižiūrėjimo pateiktas ne tas.
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 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15, prieš – 1 (Svetlana Grigorian), susilaikė – 1 (Renata Surblytė).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
7. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2019 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. T2-143
pakeitimo. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Svetlana Grigorian pastebėjo, kad sprendimo projekte neteisingai įrašyta jos pavardė.
Mero pavaduotojas siūlė bendru sutarimu leisti ištaisyti šią redakcinio pobūdžio
klaidą.
Tarybos nariai neprieštaravo minėtos klaidos ištaisymui.
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 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Domininkas Jurevičius).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
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8. SVARSTYTA. Dėl Kontrolės komiteto pirmininko paskyrimo. Pranešėjas –
Petras Kaminskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eugenijus Simutis pastebėjo, kad praeitoje Tarybos kadencijoje buvo vengiama
Kontrolės komiteto pirmininke skirti Eleną Kuznecovą, nors jos kompetencija šioje srityje yra
neginčijama, o šiuo atveju paties Mero siūlymu ji skiriama minėto komiteto pirmininke.
Svetlana Grigorian atkreipė dėmesį, kad Tarybos narės Elenos Kuznecovos politinės
pažiūros nėra stabilios, nes ji yra buvusi Lietuvos centro, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių
demokratų, Lietuvos socialdemokratų partijų narė, o šiuo metu atstovauja Lietuvos
socialdemokratų darbo partijai.
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 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15, prieš – 1 (Svetlana Grigorian), susilaikė – 1 (Renata Surblytė).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
9. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2019 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. T2-145
pakeitimo. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio,
Švietimo, kultūros ir sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas pagarsino Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto
pasiūlymą, kad sprendimo projekte vietoj žodžių ,,Gedimo Gečo“ būtų įrašyti žodžiai ,,Arvydo
Dočkaus“.
Posėdžio pirmininkas siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl šio pasiūlymo.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 17 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pataisa.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Domininkas Jurevičius).
Tarybos narė Ilona Pociuvienė nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio sprendimo projekto.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pataisa: vietoj žodžių ,,Gedimo
Gečo“ įrašyti žodžius ,,Arvydo Dočkaus“.
10. SVARSTYTA. Dėl Antikorupcijos komisijos pirmininko paskyrimo. Pranešėjas
– Petras Kaminskas.
Tarybos narių klausimai.
Eugenijus Simutis pastebėjo, kad sprendimo projekte Mero teikimu siūloma
Antikorupcijos komisijos pirmininku skirti Domininką Jurevičių, nors teikime nurodoma, jog
opozicinė frakcija ,,Tikroji opozicija“ siūlo minėtos komisijos pirmininku skirti jį – Eugenijų
Simutį.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Mero pavaduotojas siūlė atidėti šį sprendimo projektą ir kvietė Tarybos narius
balsuoti dėl šio pasiūlymo.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Eugenijus Simutis).
Tarybos narys Vladas Žulkus nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio sprendimo projekto.
NUSPRĘSTA. Atidėti sprendimo projekto svarstymą.
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11. SVARSTYTA. Dėl Palangos švietimo pagalbos tarnybos didžiausio leistino
pareigybių skaičiaus. Pranešėja – Laima Valužienė.
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.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
Tarybos narys Julius Tomas Žulkus nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio sprendimo
projekto.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos nariai Saulius Simė ir Justas Žulkus nusišalino nuo sprendimo ,,Dėl Tarybos
2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-12 1.3 punkto pakeitimo“ projekto svarstymo ir išėjo iš
posėdžių salės (nuo 10 val. 1 min. iki 10 val. 2 min.).
12. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-12 1.3
punkto pakeitimo. Pranešėja – Laima Valužienė.
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.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
Tarybos narys Eugenijus Simutis nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio sprendimo
projekto.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos nariai Arvydas Dočkus, Ilona Pociuvienė ir Justas Žulkus nusišalino nuo
sprendimo ,,Dėl klasių komplektavimo Palangos bendrojo ugdymo mokyklose 2019–2020 mokslo
metais“ projekto svarstymo ir išėjo iš posėdžių salės (nuo 10 val. 3 min. iki 10 val. 4 min.).
13. SVARSTYTA. Dėl klasių komplektavimo Palangos bendrojo ugdymo
mokyklose 2019–2020 mokslo metais. Pranešėja – Laima Valužienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui, o Švietimo, kultūros ir sporto komitetas šio klausimo nesvarstė, nes nebuvo
kvorumo.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 12 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 11, prieš – nėra, susilaikė – nėra, nebalsavo – 1 (Vladas Žulkus).
Tarybos nariai Eugenijus Simutis ir Saulius Simė nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio
sprendimo projekto.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos nariai Arvydas Dočkus, Ilona Pociuvienė ir Justas Žulkus nusišalino nuo
sprendimo ,,Dėl Palangos miesto savivaldybės mokinių pavėžėjimo organizavimo ir važiavimo
išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto svarstymo ir išėjo iš posėdžių salės
(nuo 10 val. 4 min. iki 10 val. 5 min.).
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14. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės mokinių pavėžėjimo
organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Laima
Valužienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui, o Švietimo, kultūros ir sporto komitetas šio klausimo nesvarstė, nes nebuvo
kvorumo.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 13 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 13 (vienbalsiai).
Tarybos narys Eugenijus Simutis nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio sprendimo
projekto.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
15. SVARSTYTA. Dėl vaikų priėmimo į Palangos miesto savivaldybės
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančias mokyklas tvarkos aprašo
patvirtinimo. Pranešėja – Laima Valužienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Švietimo, kultūros ir sporto komitetas pritarė
sprendimo projektui, o Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui su pasiūlymu
papildyti Vaikų priėmimo į Palangos miesto savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo programas vykdančias mokyklas tvarkos aprašą 13.2.7 ir 13.2.8 punktais ir juos išdėstyti
taip:
„13.2.7. vaikams, kurių broliai ir/ar seserys jau ugdomi Mokykloje;
13.2.8. vaikams iš šeimų, auginančių vaiką (-us) su negalia.“
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl Ekonomikos
ir finansų komiteto 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 pataisomis.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
Tarybos narė Ilona Pociuvienė nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio sprendimo projekto.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pataisomis, papildant Vaikų
priėmimo į Palangos miesto savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas
vykdančias mokyklas tvarkos aprašą 13.2.7 ir 13.2.8 punktais ir juos išdėstant taip:
„13.2.7. vaikams, kurių broliai ir/ar seserys jau ugdomi Mokykloje;
13.2.8. vaikams iš šeimų, auginančių vaiką (-us) su negalia.“
16. SVARSTYTA. Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Palangos miesto savivaldybės
ikimokyklinio ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos skyriuje. Pranešėja – Laima
Valužienė.
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.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
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Tarybos narė Ilona Pociuvienė nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio sprendimo projekto.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos narys Gediminas Gečas nusišalino nuo sprendimo ,,Dėl sutikimo priimti
valstybės turtą ir jo perdavimo Palangos miesto savivaldybės viešajai bibliotekai“ projekto
svarstymo ir išėjo iš posėdžių salės (nuo 10 val. 9 min. iki 10 val. 10 min.).
17. SVARSTYTA. Dėl sutikimo priimti valstybės turtą ir jo perdavimo Palangos
miesto savivaldybės viešajai bibliotekai. Pranešėja – Alma Mockevičienė.
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.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
Tarybos narė Ilona Pociuvienė nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio sprendimo projekto.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
18. SVARSTYTA. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir
disponuoti juo patikėjimo teise Palangos kurorto muziejui. Pranešėja – Alma Mockevičienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio
bei Švietimo, kultūros ir sporto 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).
Tarybos narė Ilona Pociuvienė nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio sprendimo projekto.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
19. SVARSTYTA. Dėl patalpų perdavimo Palangos moksleivių klubui ir Palangos
švietimo pagalbos tarnybai. Pranešėja – Alma Mockevičienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio
bei Švietimo, kultūros ir sporto 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).
Tarybos narė Ilona Pociuvienė nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio sprendimo projekto.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos narys Bronius Vaitkus nusišalino nuo sprendimo ,,Dėl Savivaldybės
ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise UAB
,,Palangos komunalinis ūkis“ projekto svarstymo ir išėjo iš posėdžių salės (nuo 10 val. 12 min. iki
10 val. 19 min.).
20. SVARSTYTA. Dėl Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti,
naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise UAB ,,Palangos komunalinis ūkis“. Pranešėja – Alma
Mockevičienė.
Tarybos narių klausimai.
Julius Tomas Žulkus klausė, ar yra nustatytas paplūdimių smėlio valymo mašinos
įkainis.
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Pranešėja atsakė, kad šiuo metu, kol Taryba nėra patvirtinusi įkainio šiai mašinai, už
paplūdimio valymą mechanizuotai paslaugą taikomas 23,15 Eur tarifas už hektarą.
Eugenijus Simutis domėjosi, ar teisėtai perduodamas Savivaldybės turtas uždarajai
akcinei bendrovei. Tarybos narys klausė, ar nebūtų tikslinga skelbti konkursą dėl šios paslaugos
pirkimo siekiant sutaupyti biudžeto lėšas.
Alma Mockevičienė sakė, kad Savivaldybė yra pasirašiusi sutartį su UAB ,,Palangos
komunalinis ūkis“ dėl miesto tvarkymo.
Administracijos direktorė Akvilė Kilijonienė atsakė, kad UAB ,,Palangos komunalinis
ūkis“ teikiamų paslaugų kainos atitinka rinkos kainas, o ateityje bus galima svarstyti klausimą dėl
paslaugos pirkimo.
Mero pavaduotojas pastebėjo, kad šiais metais bus išbandomi mašinos techniniai
pajėgumai bei galimybės ir remiantis rezultatais bus galima nustatyti įkainius.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, 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 – 14 (vienbalsiai).
Tarybos narės Svetlana Grigorian ir Ilona Pociuvienė nesiregistravo ir nebalsavo dėl
šio sprendimo projekto.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
21. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Palangos miesto bendrojo plano koregavimui Š1,
Š2, Š4, Š5 rajonuose. Pranešėjas – Vytautas Indreika.
Tarybos narių klausimai.
Julius Tomas Žulkus teiravosi, ar nebūtų tikslinga koreguoti visą Palangos miesto
bendrąjį planą.
Vytautas Indreika atsakė, kad bendrasis planas koreguojamas kvartalais, nes taip
galima detaliau apibrėžti architektūrinius, urbanistinius ir kraštovaizdžio reikalavimus atskiroms
teritorijoms.
Tarybos narių 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 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 13, prieš – nėra, susilaikė – 2 (Svetlana Grigorian, Eugenijus
Simutis).
Tarybos nariai Rimantas Antanas Mikalkėnas ir Ilona Pociuvienė nesiregistravo ir
nebalsavo dėl šio sprendimo projekto.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
22. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo
rengimo pradžios ir planavimo tikslų. Pranešėjas – Vytautas Indreika.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių 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 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14, prieš – nėra, susilaikė – 2 (Svetlana Grigorian, Eugenijus
Simutis).
Tarybos narė Ilona Pociuvienė nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio sprendimo projekto.
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NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas paskelbė 9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 6ojo posėdžio pabaigą.

Posėdžio pirmininkas

Rimantas Antanas Mikalkėnas

Posėdžio sekretorė

Renata Liaudanskytė

