PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
8-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
42-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2018 m. liepos 19 d. Nr. T3-7
Palanga
Posėdis įvyko 2018 m. liepos 19 d.
Posėdžio pradžia 9 val., pabaiga 12 val. 20 min.
Posėdžio pirmininkai – Šarūnas Vaitkus, Meras, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Mero
pavaduotojas.
Posėdžio sekretorė – Diana Kniukštienė, Palangos miesto savivaldybės
administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė.
Posėdyje dalyvavo 19 Tarybos narių: Arvydas Dočkus, Donatas Elijošius, Irena
Galdikienė, Aleksandras Jokūbauskas, Edmundas Krasauskas, Sondra Kulikauskienė, Elena
Kuznecova, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Ilona Pociuvienė, Aurelija Podlipskytė, Antanas
Sebeckas, Eugenijus Simutis, Mindaugas Skritulskas, Vaidas Šimaitis, Irena Švanienė, Šarūnas
Vaitkus, Dainius Želvys, Eimutis Židanavičius, Julius Tomas Žulkus.
Posėdyje dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavo Tarybos nariai Saulius Simė ir
Bronius Vaitkus.
Posėdyje dalyvavo kviestieji ir kiti asmenys (sąrašas pridedamas).
Posėdžio pirmininkas informavo, kad į posėdį yra atvykusi LR vyriausiosios rinkimų
komisijos narė Aistė Žilinskienė, kuri priims Tarybos nario priesaiką iš Aurelijos Podlipskytės.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Meras pagarsino, kad Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija patenkino
Tarybos nario Gedimino Valinevičiaus prašymą atsistatydinti iš Tarybos nario pareigų, todėl visos
Tarybos vardu jis padėkojo Tarybos nariui Gediminui Valinevičiui už darbą Taryboje įteikdamas
jam puokštę gėlių.
Šarūnas Vaitkus pakvietė LR vyriausiosios rinkimų komisijos narę į tribūną.
Aistė Žilinskienė pagarsino, kad Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko
pavedimu ji yra įpareigota priimti priesaiką iš Aurelijos Podlipskytės ir priminė, kad, remiantis LR
vietos savivaldos įstatymu, išrinktas savivaldybės tarybos narys visas savo teises ir pareigas įgyja
davęs priesaiką. Aistė Žilinskienė į tribūną kvietė Aureliją Podlipskytę, kuri perskaitė priesaikos
tekstą padėjusi ranką ant LR Konstitucijos ir ją pasirašė.
LR vyriausiosios rinkimų komisijos narė bei posėdžio pirmininkas pasveikino Aureliją
Podlipskytę, tapusią Palangos miesto savivaldybės tarybos nare.
Meras paskelbė 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 42-ojo posėdžio
pradžią.
Meras pagarsino, jog į 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 42-ojo
posėdžio darbotvarkę įtrauktas 31 klausimas.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar Tarybos nariai turi pasiūlymų dėl posėdžio
darbotvarkės.
Aleksandras Jokūbauskas siūlė išbraukti 8 darbotvarkės klausimą (Dėl Kontrolės
komiteto pirmininko), kadangi Taryba praeitame posėdyje apsisprendė (atmetė Elenos
Kuznecovos kandidatūrą į Kontrolės komiteto pirmininko postą) šiuo klausimu.
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Meras informavo, kad yra gautas 9 Tarybos narių pasirašytas prašymas į šios dienos
Tarybos posėdžio darbotvarkę įtraukti papildomą klausimą: ,,Dėl sutikimo priimti Lietuvos
Respublikos Šventosios valstybinio jūrų uosto turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo
teise“ (Pranešėja – Virginija Liebienė).
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Aleksandro
Jokūbausko pasiūlymo.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 2, prieš – 13, susilaikė – 3.
Aleksandro Jokūbausko pasiūlymui, kad būtų išbrauktas 8 darbotvarkės klausimas,
nepritarta.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl pasiūlymo papildomai
įtraukti į posėdžio darbotvarkę sprendimo projektą ,,Dėl sutikimo priimti Lietuvos Respublikos
Šventosios valstybinio jūrų uosto turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas yra).
BALSAVO: už – 17, prieš – nėra, susilaikė – 1.
Klausimas įtrauktas į posėdžio darbotvarkę.
Kadangi daugiau pasiūlymų nebuvo, Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir
balsuoti dėl darbotvarkės su pakeitimais tvirtinimo.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
Darbotvarkė patvirtinta.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, asmeniškai suinteresuotų šios
darbotvarkės klausimų svarstymu.
Sondra Kulikauskienė informavo, kad nusišalins nuo 20 darbotvarkės klausimo (Dėl
turto perdavimo panaudos pagrindais VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centrui), kadangi ji
dirba konkuruojančioje įstaigoje.
Irena Galdikienė informavo, kad nedalyvaus 23 (Dėl ilgalaikio materialiojo turto
perdavimo Palangos priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai) darbotvarkės klausimo svarstyme.
Šarūnas Vaitkus informavo, kad nusišalins nuo 25 darbotvarkės klausimo (Dėl
Tarybos 2015 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. T2-216 papildymo ir pakeitimo), kadangi jo sesuo
prieš 7 mėnesius dirbo Botanikos parke.
Posėdžio pirmininkas prašė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Sondros Kulikauskienės,
kuri nedalyvaus 20 darbotvarkės klausimo svarstyme, nusišalinimo priėmimo.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
Tarybos narės nusišalinimas priimtas.
Meras siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Irenos Galdikienės, kuri nedalyvaus 23
darbotvarkės klausimo svarstyme, nusišalinimo priėmimo.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
Tarybos narės nusišalinimas priimtas.
Meras perdavė pirmininkavimą Mero pavaduotojui Rimantui Antanui Mikalkėnui.
Posėdžio pirmininko pavaduotojas kvietė Tarybos narius balsuoti dėl Šarūno
Vaitkaus, kuris nedalyvaus 25 darbotvarkės klausimo svarstyme, nusišalinimo priėmimo.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
Tarybos nario nusišalinimas priimtas.
Meras perėmė pirmininkavimą.
Meras pagarsino užsirašiusius pasisakyti darbotvarkės klausimais.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, norinčių pasisakyti prieš pradedant
svarstyti darbotvarkės klausimus.
Aleksandras Jokūbauskas klausė, ar bus paviešintas Seimo nario atsakymas į Lietuvos
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos Palangos miesto savivaldybės taryboje
kreipimąsi dėl Elenos Kuznecovos veiklos.
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Elena Kuznecova pagarsino Seimo nario atsakymą į Lietuvos Tėvynės sąjungosLietuvos krikščionių demokratų frakcijos kreipimąsi.
Dainius Želvys pažymėjo, jog jis supažindino Lietuvos Tėvynės sąjungos-Lietuvos
krikščionių demokratų frakciją su atsakymu.
Aleksandras Jokūbauskas klausė, ar yra sprendžiamas klausimas dėl garbės piliečio
vardo suteikimo Mikeliui Balčiui.
Meras atsakė, kad Tarybos sprendimu sudaryta komisija svarstys klausimą dėl garbės
piliečio vardo suteikimo ne tik Mikeliui Balčiui, bet ir kitiems kandidatams.
Eugenijus Simutis domėjosi, kodėl jis iki šiol negavo atsakymo dėl Senosios
gimnazijos paveikslų įsigijimo.
Šarūnas Vaitkus kalbėjo apie skleidžiamą melagingą informaciją Klaipėdos
dienraščiuose.
Elena Kuznecova perskaitė Palangos miesto savivaldybės tarybos narių frakcijos 2018
m. liepos 19 d. paklausimus „Dėl statinių Meilės alėjoje Nr. 5“ bei „Dėl statinių Vytauto g. 84,
priklausančių Rąžės kavinei“ (pridedami prie posėdžio rengimo medžiagos).
Eimutis Židanavičius domėjosi dėl teniso kortų perėmimo.
Šarūnas Vaitkus atsakė, kad laukiama Vyriausybės nutarimo dėl perėmimo.
Eimutis Židanavičius klausė, kada bus išspręsta problema dėl dokumentų įkėlimo į
informacinę sistemą „Infostatyba“.
Šarūnas Vaitkus atsakė, kad šis klausimas turėtų būti teikiamas Administracijai.
Posėdžio pirmininkas siūlė pradėti darbotvarkės klausimų svarstymą.
1. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-393
pakeitimo. Pranešėja – Genutė Kavarzienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui, o Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas pritarė sprendimo
projektui su pasiūlymu.
Meras teikė balsavimui Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pasiūlymą.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 19 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu sprendimo projekte
išbraukti žodžius ir skaičius „nuo 2018 m. liepos 1 d.“.
2. SVARSTYTA. Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos
stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę
veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Palangos miesto savivaldybėje aprašo patvirtinimo. Pranešėja
– Genutė Kavarzienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui, o Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas pritarė sprendimo
projektui su pasiūlymu.
Meras teikė balsavimui Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pasiūlymą.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 19 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
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Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymais:
1. Sprendimo projekto preambulę išdėstyti taip:
„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4
dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi ir Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos
stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę
veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro 2017 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. A1-259 1 punktu (2018 m. gegužės 30 d.
įsakymo Nr. A1-245 redakcija) „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos
stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę
veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“, 49 punktu, Palangos miesto
savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: “ .
2. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019
metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“
įgyvendinimo Palangos miesto savivaldybėje aprašo 8 punkto pirmame sakinyje po žodžio
„paraišką“ įrašyti žodžius „ir kitus prie paraiškos pridedamus dokumentus, nurodytus Apraše“; 16
punkto pirmame sakinyje vietoj žodžio „gyvenančių“ įrašyti žodžius „gyvenamąją vietą
deklaravusių“; 16.2 punkte vietoj žodžio „gyvenančių“ įrašyti žodžius „gyvenamąją vietą
deklaravusių“; papildyti Aprašą 25 punktu ir jį išdėstyti taip:
„25. Pareiškėjai, rengdami projektus, turi teisę gauti informaciją ir konsultacijas su
konkursu susijusiais klausimais, kurias pagal kompetenciją teikia Palangos miesto savivaldybės
administracijos Socialinės rūpybos skyrius (113 kab.), tel. (8 460) 48 716, ir Buhalterija (305 kab.),
tel. (8 460) 48 710.“
3. SVARSTYTA. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo UAB
„Sveikatos uostas“. Pranešėja – Eugenija Petravičienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas pagarsino Komisijos fizinių ir juridinių asmenų mokesčių
lengvatų prašymams nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti pirmininko pasiūlymą dėl
sprendimo projekto (pridedamas prie posėdžio rengimo medžiagos).
Meras teikė balsavimui Rimanto Antano Mikalkėno pasiūlymą.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 19 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu pakeisti sprendimo
projekto preambulę ir ją išdėstyti taip:
„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2
dalies 18 punktu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio 5
dalimi, Mokesčių lengvatų teikimo taisyklių, patvirtintų Palangos miesto savivaldybės tarybos
2011 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T2-221, 3.4 punktu, Palangos miesto savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a :“
4. SVARSTYTA. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo
UAB „Sveikatos uostas“. Pranešėja – Eugenija Petravičienė.

5
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas pagarsino Komisijos fizinių ir juridinių asmenų mokesčių
lengvatų prašymams nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti pirmininko pasiūlymą dėl
sprendimo projekto (pridedamas prie posėdžio rengimo medžiagos).
Meras teikė balsavimui Rimanto Antano Mikalkėno pasiūlymą.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 19 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu pakeisti sprendimo
projekto preambulę ir ją išdėstyti taip:
„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2
dalies 18 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798
„Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ 1.8 punktu, Mokesčių lengvatų teikimo taisyklių,
patvirtintų Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T2-221,
3.2 punktu, Palangos miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:“
5. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo
didinimo 2019–2021 metų programai ir jungtinės veiklos sutarties dėl Klaipėdos regiono
pasiekiamumo ir žinomumo didinimo 2019–2021 metų programos įgyvendinimo projektui.
Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
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.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
6. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2017 metų strateginio veiklos
plano įgyvendinimo ataskaitos tvirtinimo. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad visi komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
7. SVARSTYTA. Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo. Pranešėja –
Aušra Dangėlaitienė.
Tarybos narių klausimai.
Aleksandras Jokūbauskas klausė, ar, rengiant sprendimo projektą, buvo atsižvelgta tik
į vieną Palangos miesto policijos komisariato 2018 m. liepos 11 d. pareiškimą dėl triukšmo. Ar
buvo tirtos triukšmo atsiradimo aplinkybės.
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Aušra Dangėlaitienė atsakė, kad į šį klausimą gali atsakyti Klaipėdos apskrities
vyriausiojo policijos komisariato Palangos miesto policijos komisariato (toliau – Palangos PK)
viršininkas Algirdas Budginas.
Aleksandras Jokūbauskas klausė, kodėl prie sprendimo projekto rengimo medžiagos
nėra pridėti įmonių, vykdančių veiklą nekilnojamojo turto objektuose adresu J. Basanavičiaus g. 9,
J. Basanavičiaus g. 16 ir Virbališkės takas 1-1, Palangoje, atstovų prevencijos veiksmų planai, apie
kuriuos užsiminė Dainius Želvys Statybos ir miesto ūkio komiteto posėdyje. Tarybos narys taip
pat klausė, kodėl procedūra buvo pradėta nuo liepos 11 d., kai birželio 26 d. pasitarime pas Merą
buvo nuspręsta iki liepos 15 d. įmonėms imtis operatyvių priemonių sumažinti arba visiškai
pašalinti viešosios tvarkos pažeidimus.
Aušra Dangėlaitienė pažymėjo, kad jau iki liepos 11 d. prekybos objekte, esančiame J.
Basanavičiaus g. 16, Palangoje, buvo užfiksuota 20 pažeidimų, todėl nebebuvo prasmės laukti
tolimesnės datos.
Mindaugas Skritulskas klausė Aleksandro Jokūbausko, ar jis, kaip advokatas,
atstovavo savo klientui, vykdžiusiam veiklą J. Basanavičiaus g. 16, Palangoje.
Aleksandras Jokūbauskas atsakė, kad ne. Jis pažymėjo, jog minimoje įstaigoje nauji
savininkai savo veiklą pradėjo vykdyti tik š. m. gegužės mėn.
Eimutis Židanavičius klausė, kodėl anksčiau nebuvo kreiptasi dėl prekybos
alkoholiniais gėrimais apribojimo, kai naktinis klubas „Laukinis vakarų salūnas“ priklausė kitiems
savininkams. Tarybos narys pažymėjo, jog dėl šio naktinio klubo veiklos problemos tęsiasi ne
vienerius metus.
Aušra Dangėlaitienė atsakė, kad tik dėl šio objekto yra gautas Palangos PK raštas,
kuriame yra pateikta konkreti informacija ir prašoma riboti prekybos alkoholiniais gėrimais laiką
laiką jame.
Eimutis Židanavičius klausė, ar yra galimybė pagerinti viešąją tvarką be prekybos
alkoholiniais gėrimais apribojimo.
Aušra Dangėlaitienė atsakė, kad visuomenės saugumo užtikrinimas labai priklauso
nuo asmenų, kurie vykdo veiklą.
Meras į tribūną kvietė pasisakyti advokatę Vidą Šeikienę, atstovaujančią MB
„Gaumena“, kuri kalbėjo apie teisinį reguliavimą bei administracinę teismų praktiką. Advokatė
pabrėžė, kad dėl iki gegužės mėnesio įvykusių viešosios tvarkos pažeidimų MB „Gaumena“ yra
neatsakinga, kadangi ji savo veiklą pradėjo tik nuo gegužės mėn. Advokatė pažymėjo, kad
sprendimo projekto pagrindas yra Palangos PK pranešimas, kuriuo siekiama užtikrinti viešąją
tvarką. 2018 m. liepos 16 d. ji kreipėsi į Palangos PK dėl duomenų patikslinimo (prašymas ir
Palangos PK atsakymas pridedami prie posėdžio rengimo medžiagos) ir pagarsino gautą Palangos
PK atsakymą į jos prašymą. Vida Šeikienė klausė, ar garsi muzika (triukšmas) turi būti ribojama
prekyba alkoholiniais gėrimais. Yra ir kitos priemonės. Paskutinė Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo nutartis kalba apie Konkurencijos įstatymo taikymą. Taryba turi svarstyti,
ar tokia priemonė nepažeis Konkurencijos įstatymo nuostatų. Ji negali priimti tokių sprendimų,
kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus. Advokatė pagarsino, kad šalia
naktinio klubo veikia dar du naktiniai klubai, kuriems neribojamas laikas prekiauti alkoholiniais
gėrimais, todėl taip būtų pažeidžiamas Konkurencijos įstatymas.
Meras į tribūną kvietė pasisakyti MB „Gaumena“ atstovą Mykolą Ilginį, kuris kalbėjo,
jog minimo pastato nuomos sutartis buvo pasirašyta tik gegužės mėn. Nuo to laiko yra įdėta
nemažai lėšų ir pastangų, kad naktinio klubo darbas vyktų sklandžiai. MB „Gaumena“ atstovas
pritarė, kad mieste turi būti užtikrinta tvarka, todėl po susitikimo pas Merą buvo imtasi įmanomų
priemonių viešajai tvarkai užtikrinti (buvo sustiprintos apsaugos pajėgos, peržiūrėta alkoholio
rinkodara ir t. t.). Iš gauto Palangos PK rašto matyti, kad Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų
neužfiksuota. Mykolas Ilginis pabrėžė, kad jie kaip nauji ūkio subjektai dirba tik 2 mėnesius, todėl
prašė Tarybos atidėti sprendimo projekto svarstymą ir leisti ieškoti galimybių triukšmui sumažinti.
Jei Taryba apsispręstų kitaip, Mykolas Ilginis prašė pailginti laiką prekiauti alkoholiniais gėrimais,
nes šalia veikiantys naktiniai klubai prekiauja alkoholiu visą parą.
Meras į tribūną kvietė pasisakyti Palangos miesto policijos komisariato viršininką
Algirdą Budginą, kuris kalbėjo, jog, siekiant šalinti priežastis ir sąlygas, palankias daryti teisės
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pažeidimus bei tinkamai užtikrinti visuomenės saugumą ir viešąją tvarką, buvo identifikuotos
kelios vietos Palangoje, išsiskiriančios didžiausiu pranešimų apie padarytus pažeidimus skaičiumi.
Jose buvo fiksuojama šiurkščių, pavojingų asmens gyvybei ir sveikatai teisės pažeidimų, susijusių
su naktinių klubų veikla. Todėl Palangos miesto policijos komisariatas, įvertinęs padėtį, balandžio
mėn. kreipėsi į Palangos miesto savivaldybę dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko ribojimo
įmonėms, kurioms yra išduotos licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais.
Komisariato viršininkas aiškino, kad Meras, atsižvelgęs į susiklosčiusią situaciją, sušaukė policijos
komisariato bei įmonių, kuriose registruojama daugiausia viešosios tvarkos pažeidimų, atstovus į
pasitarimą, kurio metu buvo nuspręsta įmonėms pateikti prevencijos veiksmų planą bei imtis
operatyvių priemonių sumažinti arba visiškai pašalinti viešosios tvarkos pažeidimus. Algirdas
Budginas citavo naktinio klubo „Laukinių vakarų salūnas“ pateikto plano 12 punktą, kuriame
pažymima, kad vakaro metu bus skiriamas asmuo, atsakingas už garso skleidimą ir reguliavimą
terasoje ir aplink pastatą, reaguos į skundus ir pastabas, reguliuodamas garso lygį bei
užtikrindamas garso sklidimo ribojimą pagal savivaldos vidaus aktų nustatytas valandas. Tačiau po
pasitarimo buvo gauti 24 pranešimai, iš jų – 17 dėl nakties metu keliamo triukšmo, todėl Palangos
miesto policijos komisariatas dar kartą kreipėsi į Palangos miesto savivaldybę dėl viešosios tvarkos
užtikrinimo. Viena iš tokių galimybių buvo sumažinti laiką prekiauti alkoholiu.
Eimutis Židanavičius pažymėjo, jog pagal pateiktus Palangos PK duomenis matyti,
kad pranešimų skaičius dėl naktinio klubo „Laukinių vakarų salūnas“ kiekvienais metais mažėja.
Keista, kad dėl šio klubo veiklos policija anksčiau nesikreipė į Palangos miesto savivaldybę, nors
viešosios tvarkos pažeidimų buvo užfiksuota, kai veiklą vykdė ankstesni savininkai. Tarybos nario
nuomone, tai neturi nieko bendra su naujai atėjusiais savininkais, kurie vykdo veiklą, jo nuomone,
turėjo būti duotas ilgesnis laiko tarpas garso problemai išspręsti.
Palangos PK viršininkas pažymėjo, kad kreipėsi į miesto savivaldybę neatsižvelgiant į
tai, kas vykdo veiklą tame pastate, o dėl vietos, kurioje daug metų vyksta viešosios tvarkos
pažeidimai.
Aleksandras Jokūbauskas pažymėjo, jog iš paskutinio Palangos PK atsakymo į
advokatės prašymą matyti, kad pagrindiniai pranešimai dėl triukšmo užfiksuoti š. m. liepos 5, 7, 8
dienomis. Tarybos narys klausė, ar įmonės darbuotojai nereagavo į policijos nurodymus ir
nemažino garso.
Algirdas Budginas atsakė, kad minėtu laikotarpiu buvo surašyti du administracinio
nusižengimo protokolai.
Meras į tribūną kvietė bendruomenės „Palangos santarvė“ vadovę Dainą
Eimanavičienę, kuri palaikė naujus vadovus, kurie imasi priemonių spręsti įsisenėjusias problemas.
Jos nuomone, prieš tai buvę įmonės vadovai turėtų atsakyti už nepadarytus darbus, tačiau
sprendimą priims Taryba.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eugenijus Simutis kalbėjo, jog tai politinis šou ir norima susidoroti su viena įmone,
kurią perėmė valdyti ne vietiniai gyventojai. Taip norima įrodyti kaip galima susidoroti su
triukšmo problema. Tarybos narys pasipiktinęs kalbėjo, kad pati Palangos miesto savivaldybė
nesilaiko teisės aktų, leisdama savo objektui – fontanui skleisti garsą po 11 val. vakaro. Eugenijus
Simutis pabrėžė, kad įmonės atstovai stengiasi išspręsti įsisenėjusias viešosios tvarkos pažeidimų
problemas, todėl siūlė naujiems, tame pastate veiklą vykdantiems asmenims, išspręsti ir triukšmo
problemą.
Aleksandras Jokūbauskas atkreipė dėmesį, kad MB „Gaumena“ išduota licencija
prekiauti alkoholiniais gėrimais š. m. gegužės mėn., kai Palangos miesto savivaldybė dėl J.
Basanavičiaus g. 16 viešosios tvarkos pažeidimų medžiagą iš Palangos policijos komisariato gavo
balandžio mėn. Savivaldybės administracija pati turėtų prisiimti atsakomybę. Tarybos narys
kalbėjo, jog įmonei išspręsti problemas buvo duotas labai trumpas laiko tarpas ir negalima apriboti
vieno objekto. Jis siūlė atidėti sprendimo projekto svarstymą iki kito Tarybos posėdžio, papildyti
posėdžio medžiagą.
Dainius Želvys atkreipė Aleksandro Jokūbausko dėmesį sakydamas, kad tai nereiškia,
kad alkoholio prekyba gali būti apribojama tik vienai įmonei. Tokie sprendimai gali būti taikomi ir
kitoms įmonėms, jei bus pažeidinėjama viešoji tvarka.
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Eimutis Židanavičius dar kartą atkreipė dėmesį, kad naktinio klubo veiklą perėmė kiti
asmenys. Tarybos narys pažymėjo, jog J. Basanavičiaus g. visos įmonės turėtų dirbti vienodomis
verslo sąlygomis. Jis siūlė palaikyti Vyriausybės poziciją dėl alkoholio ir nustatyti visoms J.
Basanavičiaus g. veiklą vykdančioms įmonėms vienodą prekybos alkoholiniais gėrimais laiką. Jis
siūlė nepritarti sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad visi komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras teikė balsavimui Aleksandro Jokūbausko pasiūlymą atidėti sprendimo projektą.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 3, prieš – 14, susilaikė – 1.
Pasiūlymui nepritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15, prieš – 3 (Elena Kuznecova, Eugenijus Simutis, Eimutis
Židanavičius), susilaikė – 1 (Aleksandras Jokūbauskas).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Meras skelbė pertrauką nuo 10 val. 40 min. iki 11 val. 10 min.
8. SVARSTYTA Dėl Kontrolės komiteto pirmininko. Pranešėjas – Petras
Kaminskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Julius Tomas Žulkus siūlė atidėti sprendimo projektą, kol bus gautas Vyriausiosios
rinkimų komisijos sprendimas dėl Elenos Kuznecovos.
Meras teikė balsavimui Juliaus Tomo Žulkaus pasiūlymą.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių.
Balsavo: už – 5, prieš – 8, susilaikė – 3.
Pasiūlymui nepritarta.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad visi komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 5 (Aleksandras Jokūbauskas, Elena Kuzecova, Antanas Sebeckas,
Eugenijus Simutis, Eimutis Židanavičius), prieš – 3 (Irena Švanienė, Rimantas Antanas
Mikalkėnas, Šarūnas Vaitkus), susilaikė – 11.
NUSPRĘSTA. Sprendimas nepriimtas.
9. SVARSTYTA. Dėl Etikos komisijos sudarymo. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
Tarybos narių klausimai.
Aleksandras Jokūbauskas pažymėjo, jog opozicija siūlė formuoti naują Etikos
komisijos sudėtį.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Aleksandras Jokūbauskas siūlė į Etikos komisijos sudėtį įtraukti Mindaugą Skritulską.
Antanas Sebeckas ir Sondra Kulikauskienė siūlė išbraukti jų kandidatūrą iš Etikos
komisijos sudėties, motyvuodami tuo, kad joje būtų kuo mažiau politikų.
Mindaugas Skritulskas, atsižvelgdamas į Aleksandro Jokūbausko išsakytą poziciją, kad
Etikos komisija turėtų būti formuojama vadovaujantis ne partiškumo, o kompetencijos ir
bendražmogiškų vertybių principais, siūlė iš Etikos komisijos sudėties išbraukti Aleksandrą
Jokūbauską. Mindaugas Skritulskas atsisakė būti Etikos komisijos nariu.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto
ūkio komitetai pritarė sprendimo projektui.
Vyriausybė atstovė Klaipėdos apskrityje Daiva Kerekeš paaiškino, kad pasikeitus
Vietos savivaldos įstatymo nuostatoms, naujus visuomenės atstovus – seniūnaičius į Etikos
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komisijos sudėtį deleguoja išplėstinė seniūnaičių sueiga. Ji siūlė atidėti klausimo svarstymą ir
apsispręsti dėl Etikos komisijos sudėties.
Mindaugas Skritulskas, atsižvelgdamas į Vyriausybės atstovės Klaipėdos apskrityje
išsakytus argumentus, siūlė iš Etikos komisijos sudėties išbraukti Oksaną Skripnikienę.
Eugenijus Simutis siūlė atidėti sprendimo projektą, atsižvelgęs į tai, kad pasikeitė
Vietos savivaldos įstatymo nuostatos.
Aleksandras Jokūbaukas pabrėžė, kad yra formuojama nauja Etikos komisijos sudėtis.
Visi visuomenės atstovai – seniūnaičiai į Etikos komisijos sudėtį turi būti skiriami pagal galiojantį
Vietos savivaldos įstatymą. Jis siūlė atidėti sprendimo projektą.
Šarūnas Vaitkus prašė neklaidinti Tarybos. Pasikeitusios Vietos savivaldos įstatymo
nuostatos galioja tik vienai siūlomai kandidatūrai į Etikos komisijos sudėtį – Oksanai
Skripnikienei.
Posėdžio pirmininkas pagarsino Komitetų išvadas dėl sprendimo projekto.
Meras teikė balsavimui Eugenijaus Simučio ir Aleksandro Jokūbausko pasiūlymą
atidėti sprendimo projektą.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių.
Balsavo: už – 5, prieš – 14, susilaikė – nėra.
Pasiūlymui nepritarta.
Meras teikė Mindaugo Skritulsko pasiūlymą sudaryti Etikos komisiją iš 5 narių:
Arvydo Dočkaus, Irenos Galdikienės, Jono Juknos, Laimučio Kondrato, Ramučio Šeštoko.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių.
Balsavo: už – 14, prieš – nėra, susilaikė – 1.
Pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Aleksandras Jokūbauskas, Elena
Kuznecova, Eugenijus Simutis ir Eimutis Židanavičius.
BALSAVO: už – 14, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Edmundas Krasauskas).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu sudaryti Etikos komisiją iš
5 narių: Arvydo Dočkaus, Irenos Galdikienės, Jono Juknos, Laimučio Kondrato, Ramučio Šeštoko.
10. SVARSTYTA. Dėl pritarimo susitarimo projektui. 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 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Aleksandras Jokūbauskas.
BALSAVO: už – 17, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Eugenijus Simutis).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
11. SVARSTYTA. Dėl pritarimo taikos sutarties projektui. Pranešėjas – Vytautas
Korsakas.
Tarybos narių klausimai.
Eugenijus Simutis domėjosi Taikos sutarties 7 punktu.
Aleksandras Jokūbauskas domėjosi dėl žaliųjų plotų, požeminių garažų, užstatymo
ploto, medžių skaičiaus.
Meras į tribūną kvietė architektą Donatą Rakauską, kuris išsamiai papasakojo apie
detaliojo plano sprendinius, taikos sutarties esmę, pristatė projektavimo gaires.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.

10
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).
Užsiregistravo, bet nebalsavo šiuo klausimu Vaidas Šimaitis.
BALSAVO: už – 15, prieš – nėra, susilaikė – 3 (Aleksandras Jokūbauskas, Elena
Kuznecova, Eimutis Židanavičius).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
12. SVARSTYTA. Dėl bendradarbiavimo sutarties su Lietuvos kariuomenės Krašto
apsaugos Savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-iąja rinktine. Pranešėja – Jūratė Mitkevičiūtė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Švietimo, kultūros ir sporto komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Antanas Sebeckas.
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
13. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2017 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-52
pakeitimo. Pranešėja – Jūratė Mitkevičiūtė.
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 teikė balsavimui sprendimo projektą.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
14. SVARSTYTA. Dėl pritarimo projekto „Malonės būsena“ vykdymui daliniam
finansavimui gauti. Pranešėja – Jolanta Mažrimė.
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 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Vaidas Šimaitis.
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
15. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų
mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo. Pranešėja – Jolanta Mažrimė.
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 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
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16. SVARSTYTA. Dėl atstovo delegavimo į regionines kultūros tarybas. Pranešėja –
Jolanta Mažrimė.
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 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
17. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2008 m. liepos 10 d. sprendimo Nr. T2-159
pakeitimo. Pranešėja – Reda Kairienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio pritarė sprendimo
projektui, o Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui su pasiūlymu.
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymą.
Užsiregistravo19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 19 (vienbalsiai).
Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymui pritarta.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto su
pasiūlymu.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu sprendimo projekto 1.1
punkte išbraukti žodžius „ir valstybinėje“ ir vietoj skaičiaus „8,0“ įrašyti skaičių „12,0“.
18. SVARSTYTA. Dėl socialinio būsto nuomos sąlygų pakeitimo. Pranešėja –
Virginija Liebienė.
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 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Eugenijus Simutis).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
19. SVARSTYTA. Dėl leidimo rekonstruoti ligoninės pastato patalpas, esančias
Klaipėdos pl. 76, Palangoje. Pranešėja – Virginija Liebienė.
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 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Aleksandras Jokūbauskas.
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Sondra Kulikauskienė išėjo iš posėdžių salės (nuo 11 val. 57 min. iki 11 val. 58 min.).
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20. SVARSTYTA. Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais VšĮ Palangos asmens
sveikatos priežiūros centrui. Pranešėja – Virginija Liebienė.
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 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
21. SVARSTYTA. Dėl leidimo pratęsti 2013 m. rugpjūčio 22 d. savivaldybės turto
panaudos sutarties Nr. 1/F11-17 galiojimo terminą. Pranešėja – Virginija Liebienė.
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 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Sondra Kulikauskienė ir Aleksandras
Jokūbauskas.
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
22. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T2-305
pakeitimo. Pranešėja – Virginija Liebienė.
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 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Irena Galdikienė išėjo iš posėdžių salės (nuo 12 val. iki 12 val. 1 min.).
23. SVARSTYTA. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Palangos
priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai. Pranešėja – Virginija Liebienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Eugenijus Simutis.
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
24. SVARSTYTA. Dėl mokyklinių autobusų perėmimo Palangos miesto
savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Pranešėja
– Virginija Liebienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
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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 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Eugenijus Simutis.
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Meras perdavė pirmininkavimą Mero pavaduotojui Rimantui Antanui Mikalkėnui.
Šarūnas Vaitkus išėjo iš posėdžių salės (nuo 12 val. 2 min. iki 12 val. 3 min.).
25. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2015 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. T2-216
papildymo ir pakeitimo. Pranešėja – Virginija Liebienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
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 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Eugenijus Simutis.
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Meras perėmė pirmininkavimą.
26. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos kontrolės komiteto
2018 metų veiklos programos patvirtinimo. Pranešėjas – Mindaugas Skritulskas.
Tarybos narių klausimai.
Aleksandras Jokūbauskas teiravosi, kodėl programa, kuri, jo nuomone, labai
nekonkreti, teikiama tvirtinti antrame metų pusmetyje.
Mindaugas Skritulskas atsakė, kad dėl visiems žinomų priežasčių – tik š. m. Taryba
patvirtino Kontrolės komiteto sudėtį.
Eimutis Židanavičius domėjosi dėl programos turinio.
Mindaugas Skritulskas atsakė, kad prireikus veiklos programa gali būti papildoma
arba keičiama.
Aleksandras Jokūbauskas prašė įvardyti, kokias Administracijos problemas įžvelgia
Mindaugas Skritulskas.
Mindaugas Skritulskas pažymėjo, jog veiklos programa nesusijusi su Aleksandro
Jokūbausko klausimu.
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 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Eugenijus Simutis.
BALSAVO: už – 15, prieš – nėra, susilaikė – 3 (Aleksandras Jokūbauskas, Elena
Kuznecova, Eimutis Židanavičius).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
27. SVARSTYTA. Dėl UAB „Palangos renginiai“ pertvarkymo į viešąją įstaigą
„Palangos investicijų valdymas“. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
Tarybos narių klausimai.
Eimutis Židanavičius prašė įvardyti pagrindines pertvarkymo priežastis.
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Petras Kaminskas atsakė, kad keičiamas įstaigos teisinis statusas, kad juridinis asmuo
galėtų teikti viešąsias paslaugas.
Eimutis Židanavičius klausė, ar šis sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į
opozicijos nuomonę likviduoti UAB „Palangos renginiai“.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eugenijus Simutis kalbėjo, kad naujos įstaigos steigimas yra Savivaldybės biudžeto
lėšų švaistymas.
Eimutis Židanavičius džiaugėsi, kad pagaliau Meras pritarė opozicijos nuomonei dėl
UAB „Palangos renginiai“ užkirsdamas kelią beprasmiam Savivaldybės biudžeto lėšų švaistymui.
Meras pagarsino Administracijos direktorės pasiūlymą dėl sprendimo projekto
(pridedamas prie posėdžio rengimo medžiagos) ir teikė jį balsavimui.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių.
Balsavo: už – 17, prieš – 1, susilaikė – 1.
Pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad visi komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Eugenijus Simutis).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu sprendimo projekto
preambulę išdėstyti taip:
„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 3, 5, 8,
18, 29, 38 punktais, 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, 48 straipsnio 2 ir 3 dalimis, Lietuvos
Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12
straipsnio 3 dalimi, Civilinio kodekso 2.104 straipsniu, Akcinių bendrovių įstatymo 72 straipsniu,
Viešųjų įstaigų įstatymo 4 straipsniu, Palangos miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a“.
28. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės saugaus elgesio paviršinių
vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo.
Pranešėja – Alina Skaisgiraitė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad visi komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
29. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės paplūdimių ir jų maudyklų
įrengimo, naudojimo ir elgesio juose taisyklių patvirtinimo. Pranešėja – Alina Skaisgiraitė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad visi komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
30. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Palangos miesto bendrojo plano koregavimui K4
rajone. Pranešėja – Rasa Šporienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
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Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Eimutis Židanavičius.
BALSAVO: už – 17, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Elena Kuznecova).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
31. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės bendrojo plano gamtinio
karkaso dalies koregavimo Š1, Š2, Š4, Š5, N6 rajonuose. Pranešėja – Rasa Šporienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Eimutis Židanavičius.
BALSAVO: už – 17, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Eugenijus Simutis).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
32. SVARSTYTA. Dėl sutikimo priimti Lietuvos Respublikos Šventosios
valstybinio jūrų uosto turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėja –
Virginija Liebienė.
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 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas paskelbė posėdžio pabaigą.

Posėdžio pirmininkai

Šarūnas Vaitkus
Rimantas Antanas Mikalkėnas

Posėdžio sekretorė

Diana Kniukštienė

