PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
8-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
4-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2015 m. gegužės 28 d. Nr. T3-4
Palanga
Posėdis įvyko 2015 m. gegužės 28 d.
Posėdžio pradžia 9 val., pabaiga 12 val. 35 min.
Posėdžio pirmininkai – Šarūnas Vaitkus, Meras, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Mero
pavaduotojas.
Posėdžio sekretorė – Diana Kniukštienė, Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė.
Posėdyje dalyvavo 19 Tarybos narių: Vaidotas Bacevičius (dalyvavo iki 10 val. 30
min.), Arvydas Dočkus, Donatas Elijošius, Irena Galdikienė, Edmundas Krasauskas, Sondra
Kulikauskienė, Elena Kuznecova (dalyvavo iki 12 val. 20 min.), Rimantas Antanas Mikalkėnas,
Danas Paluckas (dalyvavo iki 12 val. 15 min.), Ilona Pociuvienė, Antanas Sebeckas, Saulius Simė,
Eugenijus Simutis, Mindaugas Skritulskas, Vaidas Šimaitis, Bronius Vaitkus, Šarūnas Vaitkus,
Dainius Želvys, Eimutis Židanavičius, Julius Tomas Žulkus.
Posėdyje nedalyvavo Tarybos narys Gediminas Valinevičius (pranešė apie
nedalyvavimą posėdyje).
Posėdyje dalyvavo kviestieji ir kiti asmenys (sąrašas pridedamas).
Posėdžio pirmininkas paskelbė 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos
4-ojo posėdžio pradžią.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas yra).
Meras informavo, kad posėdyje dėl pateisinamų priežasčių nedalyvauja Tarybos narys
Gediminas Valinevičius (išvykęs).
Meras pagarsino, jog į 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 4-ojo
posėdžio darbotvarkę įtraukti 42 klausimai.
Meras klausė, ar Tarybos nariai turi kitų pasiūlymų dėl posėdžio darbotvarkės.
Posėdžio pirmininkas siūlė išbraukti 36 darbotvarkės klausimą (Dėl žemės sklypo
Vaivorykštės g. 75, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo ir naudojimo būdo pakeitimo), kadangi
detaliojo plano rengėjas pateikė prašymą atsiimti detalųjį planą, 10 darbotvarkės klausimą (Dėl
Palangos miesto savivaldybės 2015–2016 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano
patvirtinimo), kadangi sprendimo projekto rengėjas taip pat atsiėmė sprendimo projektą.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti, kad sprendimo „Dėl žemės
sklypo Vaivorykštės g. 75, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo ir naudojimo būdo pakeitimo“
projektas būtų išbrauktas iš posėdžio darbotvarkės.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 20 (vienbalsiai).
Sprendimo projektas išbrauktas iš darbotvarkės.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti, kad sprendimo
„Dėl Palangos miesto savivaldybės 2015–2016 metų administracinės naštos mažinimo priemonių
plano patvirtinimo“ projektas būtų išbrauktas iš darbotvarkės.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 20 (vienbalsiai).
Sprendimo projektas išbrauktas iš darbotvarkės.
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Šarūnas Vaitkus kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl darbotvarkės su
pakeitimais tvirtinimo.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
Darbotvarkė su pakeitimais patvirtinta.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, asmeniškai suinteresuotų šios
darbotvarkės klausimų svarstymu.
Arvydas Dočkus nusišalino nuo 9 (Dėl lengvatos taikymo), Elena Kuznecova – nuo 7
(Dėl pritarimo UAB „Palangos šilumos tinklai“ vadovo 2014 metų ataskaitai), Sondra
Kulikauskienė – nuo 3 (Dėl VšĮ Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2014 metų
veiklos ataskaitos patvirtinimo), 13 (Dėl Tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T2-239
pakeitimo) ir 30 (Dėl Tarybos 2012 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T2-33 pripažinimo netekusiu
galios), Saulius Simė – nuo 9 (Dėl lengvatos taikymo ) ir 26 (Dėl patalpų perdavimo Lietuvos
šaulių sąjungos Vakarų (Jūros) šaulių 3-iajai rinktinei), Eimutis Židanavičius – nuo 6 (Dėl
pritarimo UAB ,,Palangos klevas“ vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai), Eugenijus Simutis – nuo
32 (Dėl Tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-162 pakeitimo), Bronius Vaitkus ir
Šarūnas Vaitkus – nuo 5 (Dėl pritarimo UAB ,,Palangos komunalinis ūkis“ vadovo 2014 metų
ataskaitai) klausimų svarstymo ir balsavimo.
Šarūnas Vaitkus 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.
Meras klausė, ar yra Tarybos narių, norinčių pasisakyti prieš pradedant svarstyti
darbotvarkės klausimus.
Eimutis Židanavičius perskaitė savo 2015 m. gegužės 28 d. pareiškimą „Dėl
pasiskelbimo mažuma (opozicija)“ (pridedamas prie posėdžio rengimo medžiagos).
Eimutis Židanavičius atkreipė dėmesį, kad „Palangos tilte“ rašoma apie Šventosios
seniūno rinkimus, kurie galimai pakvipo pigia režisūra. Jis kreipėsi į Administracijos direktorę ir
Merą klausdamas, kokios bus taikomos priemonės dėl konkurso skaidrumo. Jis klausė, kodėl į
seniūno atrankos komisiją nebuvo įtraukti visuomenės atstovai, net iš Šventosios bendruomenės.
Kodėl Administracijos direktorė Akvilė Kilijonienė neleido stebėti konkurso visuomenės
atstovams, jeigu jis yra atviras.
Mindaugas Skritulskas, reaguodamas į Eimučio Židanavičiaus pareiškimą,
komentavo, kad Vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 19 punktas sako, kad „Savivaldybės
tarybos mažuma (opozicija) – savivaldybės tarybos narių frakcija ir (ar) savivaldybės tarybos narių
grupė, pirmajame ar kitame savivaldybės tarybos posėdyje viešu pareiškimu, įteiktu posėdžio
pirmininkui, deklaravusios (deklaravusi), kad nesiūlo savo kandidato sudarant savivaldybės
vykdomąją instituciją, nedelegavusios (nedelegavusi) savo kandidatų į mero, mero pavaduotojo
pareigas ir pateikusios (pateikusi) savo veiklos kryptis“.
Šarūnas Vaitkus pagarsino, kad juristai išsiaiškins, ar vienas atstovas gali būti
opozicijos grupe.
Posėdžio pirmininkas siūlė pereiti prie darbotvarkės klausimų svarstymo.
1. SVARSTYTA. Dėl Palangos senosios gimnazijos direktoriaus. Pranešėjas –
Raimondas Andziulis.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir sporto
komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
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Meras perdavė pirmininkavimą mero pavaduotojui ir padėkojo Algirdui Karačionkai
už ilgametį ir nuoširdų darbą gimnazijoje ugdant jaunąją kartą.
Šventosios pagrindinės mokyklos direktorė Valda Šarkienė visų švietimo darbuotojų
vardu padėkojo už atidirbtus nuoširdžius metus, už didžiulį indėlį į dabartį ir ateitį.
Algirdas Karačionka kalbėjo, jog jis niekada negalvojo, kad teks atsistoti šiandien
tribūnoje paskutinį kartą, nors iš jos teko kalbėti daugybę kartų. Direktorius pažymėjo, jog
gyvenime teko dirbti su visais Palangos merais. Jis yra dėkingas jiems už palaikymą. Pagal
valstybinių brandos egzaminų rezultatus Palanga iš 60 savivaldybių 2014 metais buvo penkta. Tai
yra didelis nuopelnas, ne tik mokytojų, mokinių ir Direktoriaus, bet ir Tarybos narių, sudariusių
sąlygas dirbti.
2. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Palangos kultūros centro vadovo 2014 metų veiklos
ataskaitai. Pranešėjas – Žilvinas Kažys.
Klausimai.
Eimutis Židanavičius domėjosi, ar planuojama ateityje tobulinti Palangos sezono
atidarymo šventę, nes dėl jos sulaukta nemažai priekaištų iš Palangos bendruomenės.
Žilvinas Kažys atsakė, kad jis negali komentuoti šiemetės atidarymo šventės, nes
neseniai grįžo po ligos į darbą. Kultūros skyriaus direktorius pažymėjo, jog pagrindinė renginių
organizatorė yra pensinio amžiaus moteris su savotiškomis charakterio savybėmis, neieškanti
naujovių ir netrykštanti noru tobulėti.
Eimutis Židanavičius pažymėjo, jog iš pateiktos ataskaitos matyti, kad išlaikyti įstaigą
bei išmokėti darbuotojams atlyginimus reikia 716 tūkst. Lt. Renginiams skiriama 43 tūkst. Lt.
Natūralu, kad už tokią sumą surengti europinio ar pasaulinio lygio renginius neįmanoma. Kodėl
Kultūros centras nesikreipė dėl lėšų padidinimo, kad renginiai būti kokybiški ir patrauklūs?
Žilvinas Kažys atkreipė dėmesį, kad ataskaitoje yra padaryta techninė klaida, t. y.
vietoj skaičiaus „43400“ turi būti įrašytas skaičius „434000“ ir 2 punktas turėtų būti išdėstytas
taip:
„2. Renginių programai skirta 434000 Lt, kasinės ir faktinės išlaidos sudarė 434000
Lt“.
Kultūros centro vadovas teigė, kad kultūrai skiriama suma nesikeičia dešimt metų,
nors kūrybiniai honorarai, autorinės sutartys ir kiti mokėjimai gerokai išaugo. Pakeisti kardinaliai
viską yra labai sudėtinga. Tai ateities diskusijų klausimas.
Šarūnas Vaitkus klausė, kiek yra patvirtintų ir kiek laisvų etatų.
Žilvinas Kažys atsakė, kad Taryba yra patvirtinusi 29,5 etatus, iš kurių yra 4,75 etatai
laisvi.
Šarūnas Vaitkus domėjosi, kodėl nėra užimti visi etatai.
Žilvinas Kažys pabrėžė, kad atlyginimai yra labai maži, kai kurie darbuotojai turi po
kelis etatus ar daugiau valandų, nes išlaikyti visus už minimalų atlyginimą būtų neįmanoma, todėl
iš laisvų etatų lėšų yra mokami priedai.
Vaidas Šimaitis kalbėjo, jog ataskaitoje minima, jog reikalinga sutvarkyti prie Eldijos
šaligatvio plyteles. Jis klausė, kiek pajudėjo žemės sutvarkymo klausimas.
Žilvinas Kažys atsakė, kad Kultūros centras rūpinosi, kad būtų sutvarkyta aplinka.
Vaidas Šimaitis teigė, jog šaligatvio darbų negalima atlikti, nes nėra įregistruotas
žemės sklypas prie pastatų.
Žilvinas Kažys kalbėjo, jog šis klausimas nėra išspręstas, nes tik pernai birželio mėn.
buvo likviduotas Šventosios kultūros centras, todėl fiziškai buvo neįmanoma pradėti ir žemės
sklypo įregistravimo klausimo.
Julius Tomas Žulkus teiravosi dėl anksčiau vykusio Šventosios kultūros centro
skelbiamo konkurso prekybinei vietai prie centro. Jis domėjosi, ar bus toks konkursas šiemet.
Žilvinas Kažys atsakė, kad tokiai prekybinei vietai pasipriešino bendruomenė, kuri
pageidavo, kad toje vietoje būtų „miesto centras“, o ne turgus. Kultūros centro vadovas pabrėžė,
jog nuomos konkursu turėtų užsiimti kiti Savivaldybės skyriai.
Arvydas Dočkus klausė, kaip pranešėjas vertinąs Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios
švenčių minėjimus 2014 m. ir 2015 m. Palangoje.
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Žilvinas Kažys atsakė, kad šiais metais jis neprisidėjo prie švenčių organizavimo, o
apie pernykštes šventes vadovas atsiliepė gan teigiamai, sakydamas, kad viskas buvo padaryta, kas
įmanoma, atsižvelgiant į turimą biudžetą.
Saulius Simė klausė, kodėl plakatai apie renginius viešose vietose kabo kelis mėnesius
po įvykusių renginių.
Žilvinas Kažys sutiko, kad tai yra problema, bet teisinosi, kad neturį tiek pinigų ne
tik plakatams pakabinti, bet ir nuplėšti.
Saulius Simė klausė, ar Kultūros centras nebandė šio klausimo spręsti kartu su UAB
„Palangos komunalinis ūkis“. Tarybos narys atkreipė dėmesį, kad reklamos apie miesto renginius
galėtų būti kabinamos autobusų stotelėse.
Žilvinas Kažys atsakė, kad šiuo klausimu buvo kalbėta su UAB „Palangos
komunalinis ūkis“, tačiau bendrovės vadovas į tai nesureagavo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Elena Kuznecova siūlė atsižvelgti į padarytą techninę klaidą ir ją pataisyti.
Eugenijus Simutis komentavo, kad reikėtų neuždavinėti klausimų vadovui, o patiems
mąstyti, ar miestas pakankamai skiria pinigų kultūros reikmėms. Jis siūlė pritarti vadovo ataskaitai.
Stintų šventę reikėtų reklamuoti vasarą, kad atvažiavę poilsiautojai iš kitų miestų žinotų, kada ji
vyks.
Šarūnas Vaitkus kalbėjo, kad jam „graudu klausytis“ vadovo, kuris skundžiasi mažu
gaunamu finansavimu. Jis priminė, jog 2013 m. Savivaldybės Taryba skyrė 550 tūkst. Lt vien tik
renginiams, 2014 m. – 450 tūkst. Lt. Renginiai yra tradiciniai: Naujieji metai, Sausio 13-oji,
Stintų šventė, Vasario 16-oji, Kovo 11-oji ir kurortinio sezono atidarymo šventė. Šiais metais yra
skirta 100 tūkst. € renginiams, iš kurių nieko ir neliko. Meras pagarsino, jog šiuo metu yra
atliekamas auditas, su kurio išvadomis bus galima greitu laiku susipažinti. Meras kalbėjo, jog
įstaigos vadovas turi tvarkyti etatus, turi visą teisę nuomoti Kultūros centrui perduotą
nekilnojamąjį turtą, ir gauti geras papildomas pajamas. Jis pažymėjo, jog Savivaldybėje dirba apie
100 žmonių, o Kultūros centre jau dirba arti 40 žmonių, tačiau su darbais nesusitvarkoma.
Eimutis Židanavičius replikavo, kad iš 100 tūkst. € galima surengti tik vieną gerą
renginį, kuris pritrauktų svečius iš kitų miestų ir kt. Tarybos narys pažymėjo, jog nėra net apie ką
kalbėti, jei, Mero nuomone, reikėtų išnuomoti kioskus prekybai Šventosios centre.
Šarūnas Vaitkus atsakė, kad miestui 100 tūkst. € yra dideli pinigai. Kultūros
renginiams yra skiriama didelė biudžeto dalis.
Vaidas Šimaitis kalbėjo, kaip galima kalbėti apie nuomą prekybinėms vietoms, jei per
9 mėnesius nebuvo sutvarkytas žemės sklypo įregistravimo klausimas. Praeitais metais buvo
skirtos lėšos Šventosios centro sutvarkymui, tačiau tai nebuvo padaryta dėl tos pačios priežasties.
Žilvinas Kažys pažymėjo, jog Kultūros centras prašė skirti 50 tūkst. Lt iš Savivaldybės
biudžeto, kad būtų sutvarkyta Eldijos mažoji salė bendruomenės poreikiams. Kultūros centras
dėkingas Merui, kad jis pasiūlė naudotis mokyklos sale. Problema iš dalies buvo išspręsta.
Danas Paluckas atkreipė dėmesį, kad šiuo metu vyksta Kultūros centro auditas, todėl
siūlė prie direktoriaus veiklos ataskaitos sugrįžti vėliau.
Meras pagarsino, kad Švietimo, kultūros ir sporto bei Ekonomikos ir finansų
komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas perskaitė Administracijos direktorės pasiūlymą dėl sprendimo
projekto (pridedamas prie sprendimo projekto rengimo medžiagos).
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Akvilės Kilijonienės
pasiūlymo.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 20 (vienbalsiai).
Administracijos direktorės pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui Elenos Kuznecovos pasiūlymą.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 19 (vienbalsiai).
Elenos Kuznecovos pasiūlymui pritarta.
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Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pataisymais.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Danas Paluckas nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 17 (Arvydas Dočkus, Donatas Elijošius, Irena Galdikienė,
Edmundas Krasauskas, Sondra Kulikauskienė, Elena Kuznecova, Rimantas Antanas Mikalkėnas,
Ilona Pociuvienė, Antanas Sebeckas, Saulius Simė, Eugenijus Simutis, Mindaugas Skritulskas,
Bronius Vaitkus, Šarūnas Vaitkus, Dainius Želvys, Eimutis Židanavičius, Julius Tomas Žulkus),
prieš – 1 (Vaidas Šimaitis), susilaikė – 1 (Vaidotas Bacevičius).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymais:
1. Sprendimo projekto preambulėje išbraukti skaičius ir žodžius „3 dalies 1 punktu“.
2. Palangos kultūros centro vadovo 2014 metų veiklos ataskaitos 2 punktą išdėstyti
taip:
„2. Renginių programai skirta 434000 Lt, kasinės ir faktinės išlaidos sudarė 434000
Lt“.
3. SVARSTYTA. Dėl VšĮ Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centro
2014 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja – Jūratė Mikutienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Turizmo, sveikatos
ir socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras pagarsino Administracijos direktorės pasiūlymą dėl sprendimo projekto
(pridedamas prie sprendimo projekto rengimo medžiagos).
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl pasiūlymo.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių.
Balsavo: už – 16 (vienabalsiai).
Administracijos direktorės pasiūlymui pritarta.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto su
pakeitimais.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Sondra Kulikauskienė, Danas Paluckas, Saulius Simė, Mindaugas Skritulskas
nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu:
1. Sprendimo projektą papildyti 2 punktu ir jį išdėstyti taip:
,,2. Pritarti VšĮ Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2014 metų
finansinių ataskaitų rinkiniui (pridedama).“
2. Sprendimo projekto preambulėje vietoj ,,16 straipsnio 3 dalies 4 ir 9 punktais“
įrašyti ,,16 straipsnio 3 dalies 5 ir 9 punktais“.
4. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto socialinių paslaugų centro vadovo 2014 metų
veiklos ataskaitos. Pranešėja – Sonata Šiurkutė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymai ir pasisakymai.
Eimutis Židanavičius pastebėjo, jog jau daugiau kaip metai yra įrengtas ir
nenaudojamas Krizių centras. Reikia imtis veiksmų, kad socialinės paslaugos jame būtų
pradedamos teikti.
Meras informavo, kad Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
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Irena Galdikienė, Elena Kuznecova, Danas Paluckas, Saulius Simė, Mindaugas
Skritulskas nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
5. SVARSTYTA. Dėl pritarimo UAB ,,Palangos komunalinis ūkis“ vadovo 2014
metų ataskaitai. Pranešėjas – Konstantinas Skierus.
Meras nusišalino nuo klausimo svarstymo ir balsavimo, pirmininkavimą perdavė
Mero pavaduotojui Rimantui Antanui Mikalkėnui.
Klausimai.
Eugenijus Simutis pažymėjo, jog spaudoje buvo pažymėta, kad UAB „Palangos
komunalinis ūkis“ 2014 m. sumažino išvežamų į sąvartyną atliekų kiekį, nes gyventojai pradėjo
rūšiuoti atliekas (plastiką, stiklą, popierių). Jis klausė, kas trukdė 2011, 2012 ir 2013 metais
miestelėnams išdalinti konteinerius atliekų rūšiavimui.
Konstantinas Skierus atsakė, kad 2011 ir 2012 m. „tik televizoriuje“ matė tokius
konteinerius, o 2013 m. tokie konteineriai buvo įsigyti iš UAB „Palangos komunalinis ūkis“ lėšų.
Eugenijus Simutis domėjosi, kaip 5-6 UAB „Palangos komunalinis ūkis“ darbuotojai
įsisavina 5 mln. 570 tūkst. Lt per metus, kurie yra skiriami iš Savivaldybės biudžeto statinių ir
gatvės priežiūros darbams.
Konstantinas Skierus atsakė, kad į statinių ir gatvės priežiūros paslaugas įeina ne vien
tik šaligatvių remontas ir gatvių priežiūra, bet ir pliažų infrastruktūros paslaugos ir t. t. Visi darbai
sudėlioti pagal buhalterinės apskaitos politiką. Gatvės priežiūros ir šaligatvių remonto darbai
kainavo 1 mln. 300 tūkst. Lt.
Saulius Simė teiravosi, kokios pajamos gaunamos iš medžių pjovimo.
Konstantinas Skierus pažymėjo, jog nupjauta mediena yra užpajamuojama
buhalterinėje apskaitoje. Mediena yra sandėliuojama bendrovės teritorijoje ir pagal patvirtintus
įkainius parduodama Palangos miesto gyventojams.
Saulius Simė pastebėjo, jog to nėra įtraukta į vadovo ataskaitą.
Konstantinas Skierus pabrėžė, jog visa tai yra deklaruojama buhalterinės apskaitos
ataskaitoje.
Pasiūlymai ir pasisakymai.
Eugenijus Simutis siūlė patikslinti ataskaitą, nes skaičiai yra netikslūs. Tarybos narys
pastebėjo, jog UAB „Palangos komunalinis ūkis“ direktoriaus alga, nurodyta įmonės tinklalapyje,
ir įmonės algalapiuose gerokai skiriasi. Direktoriaus alga gerokai didesnė nei mero. Keista, kad
įmonė, turėdama 14 mln. 139 tūkst. Lt apyvartos, gauna 2325 Lt pelno per metus. Ar su tokiu
pelningumu gali dirbti įmonė?
Julius Tomas Žulkus replikavo, kad UAB „Palangos komunalinis ūkis“ pagrindinė
funkcija – miesto tvarkymas, ir reikalauti, kad ji neštų pelną, būtų nelogiška.
Konstantinas Skierus patikino, kad visi skaičiai yra tikslūs, duomenys patvirtinti
audito įmonės ir jie atitinka buhalterinės apskaitos dokumentus. Direktoriaus atlyginimas yra
patvirtintas įmonės stebėtojų tarybos ir direktorius negauna jokių priedų. Įmonės pelningumas yra
gan mažas, nes vykdomos viešos paslaugos ir nesiekiama didelės pelno maržos. Praeitais metais
bandyta pirkti kelis darbus vadovaujantis viešųjų pirkimų įstatymu nustatyta tvarka ir pasiūlyta
darbų kaina buvo ženkliai didesnė nei UAB „Palangos komunalinis ūkis“ atliekamų darbų.
Savivaldybės administracija gali pavesti atlikti darbus mažesne kaina nei ji siūloma rinkoje.
Eimutis Židanavičius pageidavo, kad UAB „Palangos komunalinis ūkis įsigytų pliažo
valymo mašiną.
Konstantinas Skierus aiškino, kad tokia mašina kainuoja 120 tūkstančių eurų, todėl
įmonė neturi tokių finansinių galimybių. Pliažai valomi primityviu būdu.
Saulius Simė replikavo, kad užuot įmonė pirkusi po naują automobilį kiekvienais
metais, geriau pataupytų ir įsigytų tokią paplūdimio mašiną.
Meras informavo, kad Statybos ir miesto ūkio bei Ekonomikos ir finansų komitetai
pritarė sprendimo projektui.
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Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Bronius Vaitkus ir Šarūnas Vaitkus nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (Vaidotas Bacevičius, Arvydas Dočkus, Donatas Elijošius, Irena
Galdikienė, Edmundas Krasauskas, Sondra Kulikauskienė, Elena Kuznecova, Rimantas Antanas
Mikalkėnas, Danas Paluckas, Ilona Pociuvienė, Antanas Sebeckas, Mindaugas Skritulskas, Vaidas
Šimaitis, Dainius Želvys, Eimutis, Židanavičius, Julius Tomas Žulkus), prieš – 1 (Eugenijus
Simutis), susilaikė – 1 (Saulius Simė).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Meras perėmė pirmininkavimą.
6. SVARSTYTA. Dėl pritarimo UAB ,,Palangos klevas“ vadovo 2014 metų veiklos
ataskaitai. Pranešėjas – Andrejus Byčkovas.
Klausimai.
Julius Tomas Žulkus klausė, kaip pavyko pasiekti tokių gerų pelno rezultatų lyginant
su praėjusiais metais.
Andrejus Byčkovas atsakė, kad buvo pradėta geriau administruoti pačią įmonę, buvo
sudarytos su visais prekeiviais sutartys. 2013 m. spalio mėn. atėjus jam dirbti į UAB „Palangos
klevas“, įmonė buvo skolose. Per tris mėnesius pelnas išaugo iki 10 tūkst. Lt. 2014 m. buvo gauta
102 tūkst. Lt pelno.
Šarūnas Vaitkus klausė, gal padaugėjo pirkėjų.
Andrejus Byčkovas atsakė, kad prekeivių sumažėjo ir buvo sumažinti įkainiai,
nepadarytas nė vienas papildomas prekybinis stalas. Paprasčiausiai buvo pradėta rinkti efektyviau
mokesčius. Klaipėdos apskrities ekonominių nusikaltimų biure yra atliekami tyrimai dėl aplaidžios
buhalterinės apskaitos tvarkymo, dėl lėšų pasisavinimo, dokumentų klastojimo ir kitų
nusikalstamų veikų. Yra iškelti du ikiteisminiai tyrimai.
Elena Kuznecova klausė, kiek buvo padidinta prekybinių vietų. Ji taip pat domėjosi,
ar prekybininkas gali susimokėti tik už vieną dieną.
Andrejus Byčkovas atsakė, kad neatsirado nė vienos papildomos prekybinės vietos.
Buvo pakeista schema, nes nebuvo užpajamuota 13 prekybinių vietų. Kiekvienas pilietis gali
susimokėti tik už tą dieną, kai prekiauja. Kiti prekybininkai moka ištisus metus už vietą, kad ją
išsaugotų.
Elena Kuznecova aiškino, jog viešoje erdvėje direktorius paskelbė, kad buvusio
direktoriaus Eimučio Židanavičiaus alga siekė 8000 litų. Ji prašė paneigti arba patvirtinti šį faktą.
Andrejus Byčkovas kalbėjo, jog atliekamas ikiteisminis tyrimas, kuris išaiškins, kokio
dydžio algą gaudavo Eimutis Židanavičius. Jis apie atlyginimo dydį niekur nekomentavo.
Eugenijus Simutis klausė, kodėl kiekvienas prekybininkas moka už šiukšles. Ar
Savivaldybės taryba yra patvirtinusi šiukšlių išvežimo kainų tarifus.
Andrejus Byčkovas atsakė, kad sutartyje yra numatytas šiukšlių išvežimas, o kaina
paskaičiuota pagal bendrą metinį pateiktą įmonei tarifą padalijus laikinuose statiniuose
prekiaujančiųjų skaičiui.
Eugenijus Simutis klausė, ar Taryba yra patvirtinusi atskirą atliekų išvežimo įkainį.
Andrejus Byčkovas atsakė, kad ne.
Julius Tomas Žulkus domėjosi, ar bus imamasi veiksmų, kad prie turgaus esančioje
automobilių stovėjimo aikštelėje nebūtų statomi automobiliai visai dienai.
Andrejus Byčkovas paaiškino, jog yra baigiamas rengti Kultūros vertybių
departamento specialusis planas, kuriuo bus prijungiama valstybinė žemė, kurioje yra automobilių
stovėjimo aikštelė, prie turgaus teritorijos. Tokiu būdu bus užtikrinama, kad aikštelė būtų
naudojama racionaliau.
Šarūnas Vaitkus prašė pakomentuoti, kiek tai leidžiama, apie ikiteisminius tyrimus.
Andrejus Byčkovas komentavo, kad, atlikus inventorizaciją, pasigesta prekybos
kiosko, kai kurių produktų, kasos aparato, fotoaparato ir kt. Vykstant ikiteisminiam tyrimui,
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įtariamasis Eimutis Židanavičius iš dalies pripažino savo kaltę. Eimutis Židanavičius iš dalies
atlygino padarytus nuostolius – pervedė 3012 Lt 5 ct balandžio mėn. Dėl Šventosios statybos buvo
atlikta statybinė techninė ekspertizė, kurios metu buvo nustatyta, kad už statybos rangos darbus iš
įmonės lėšų buvo pervesta 178 tūkst. Lt, vėliau 30 tūkst. Lt. Už ką pervesta, dokumentų nebuvo
rasta. Statybinės techninės ekspertizės metu įvertinus galiojančias kainas, atliktų darbų vertė galėjo
sudaryti 111 tūkst. Lt, o įmonė, kaip jau buvo minėta anksčiau, pervedė virš 200 tūkst. Lt.
Ekspertizės metu taip pat buvo nustatyta, kad atlikti darbai (trinkelių išklojimas, stoginių
pastatymas ir kt.) neatitinka net minimalių statybai keliamų reikalavimų. Darbai atlikti su dideliu
broku senomis statybinėmis medžiagomis. Ikiteisminio tyrimo bylos nagrinėjimo metu bus
apklausiami ir administracijos darbuotojai, ir rangovai.
Pasiūlymai ir pasisakymai.
Edmundas Krasauskas replikavo, ar turgaus direktorius ne per daug sau leidžia
atskleisdamas ikiteisminio tyrimo duomenis.
Šarūnas Vaitkus teigė, kad šios įmonės akcininkai yra Savivaldybės taryba ir Tarybos
nariai turi teisę žinoti.
Meras informavo, kad Statybos ir miesto ūkio bei Ekonomikos ir finansų komitetai
pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Vaidotas Bacevičius ir Eimutis Židanavičius nesiregistravo ir nebalsavo šiuo
klausimu.
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Meras skelbė pertrauką nuo 10 val. 30 min. iki 11 val. Po pertraukos posėdyje
nedalyvavo Vaidotas Bacevičius.
7. SVARSTYTA. Dėl pritarimo UAB „Palangos šilumos tinklai“ vadovo 2014 metų
ataskaitai. Pranešėjas – Mantas Eičinas.
Klausimai.
Eimutis Židanavičius kalbėjo, jog Šventosios gyvenvietės katilinėje taip pat buvo
numatyta statyti biokuro katilinę, tačiau jokie statybos darbai nevykdomi. Tarybos narys klausė,
kada gyventojai gali tikėtis mokėti pigiau už šilumą, ar neteks palangiškiams sumokėti už katilų
statybą.
Mantas Eičinas teigė, jog sunku atsakyti į klausimą, kadangi kilo dideli nesutarimai su
pagrindiniais rangovais, kurie nuo sausio mėn. nesugeba pateikti techninės projekto korektūros
bei darbų apimties sąrašo.
Šarūnas Vaitkus patikslino, kad tuometinis vadovas Eimučio Židanavičiaus partietis
Rimantas Gliožeris parengė nekvalifikuotą techninį projektą, kuris dabar yra taisomas ir
koreguojamas, todėl statybos darbai nevyksta.
Julius Tomas Žulkus domėjosi, nuo kada Mantas Eičinas laikinai užima direktoriaus
pareigas.
Mantas Eičinas atsakė, kad jis UAB „Palangos šilumos tinklai“ dirba nuo 2012 m.
kovo mėn., buvęs direktorius Tomas Jurgutis atsistatydino iš pareigų š. m. balandžio 3 d., o nuo
balandžio 4 d. Mantas Eičinas laikinai eina direktoriaus pareigas.
Eimutis Židanavičius klausė, ar laikinai einantis direktoriaus pareigas asmuo gali
užtikrinti, kad iki gruodžio 31 d. bus pastatyta biokuro katilinė. Ar nereikės papildomai skirti lėšų
iš Savivaldybės biudžeto jos pastatymui, nors lėšos yra skirtos iš Europos Sąjungos struktūrinių
fondų.
Mantas Eičinas atsakė, kad būsimas vadovas atsižvelgs į pastabas ir darys viską, kas
įmanoma, kad biokuro katilinės būtų pastatytos.
Danas Paluckas domėjosi, ar yra atliekami ikiteisminiai tyrimai.
Mantas Eičinas pabrėžė, kad jis nežinantis apie tokius tyrimus.
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Pasiūlymai ir pasisakymai.
Eimutis Židanavičius apgailestavo, kad biokuro katilinės dar neveikia, palangiškiai vis
dar brangiai moka už šilumą. Jis replikavo, kad ne įmonės vadovas rengia techninius projektus.
Tai daro organizacijos. Tarybos narys, išanalizavęs vadovo ataskaitą, nesuprato, kam įmonėje
reikalinga statybos vyresnioji specialistė. Statybinę priežiūrą, vykdant europinius projektus, atlieka
tam tikros organizacijos. Jis pažymėjo, jog ataskaitą reiktų taisyti, nes yra netikslumų ir dėl
darbuotojų atliekamų kuro montavimo darbų terminų, dėl netikslios formuluotės, kad UAB
„Palangos butų ūkis“ „užvaldė 120 namų šilumos ūkį“, kad „UAB „Palangos komunalinis ūkis“
patikėjo 45 namų šilumos sistemos priežiūrą UAB „Palangos šilumos tinklai“. Pagal šilumos
įstatymą, gyventojai renkasi, kas prižiūrės namų šilumos sistemą. Jis atkreipė dėmesį ir į ryšių
sąnaudas. Neaišku, kodėl miesto vadovas neskyrė įmonės vadovo, kad galėtų spręsti susidariusias
problemas, kurios yra opios, aiškios ir skaudžios kiekvienam Palangos gyventojui.
Meras patikslino, kad vadovą skiria Stebėtojų taryba, o ne Meras. Jis siūlė atidžiau
skaityti įstatymus. Meras replikavo, ką Eimutis Židanavičius padarė per 4 kadencijos metus.
Eimutis Židanavičius pabrėžė, jog jis kaip vienas iš Komisijos narių ne kartą pasisakė
tribūnoje dėl esamų problemų, buvo parengtas ne vienas sprendimo projektas dėl užskaitomų
investicijų.
Dainius Želvys replikavo, jei Eimučio Židanavičiaus politinė orientacija nebūtų
pasikeitusi, biokuro katilas jau veiktų ir šiandien.
Danas Paluckas kalbėjo, jog UAB „Palangos butų ūkis“ informavo UAB „Palangos
šilumos tinklai“ apie sutarties pasibaigimą dėl šilumos sistemos priežiūros. Nesureagavus į tai,
šilumos sistemą prižiūrėjo UAB „Palangos butų ūkis“.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto ūkio komitetai
pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Elena Kuznecova nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 17 (Arvydas Dočkus, Donatas Elijošius, Irena Galdikienė,
Edmundas Krasauskas, Sondra Kulikauskienė, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Danas Paluckas,
Ilona Pociuvienė, Antanas Sebeckas, Saulius Simė, Eugenijus Simutis, Mindaugas Skritulskas,
Vaidas Šimaitis, Bronius Vaitkus, Šarūnas Vaitkus, Dainius Želvys, Julius Tomas Žulkus), prieš –
nėra, susilaikė – 1 (Eimutis, Židanavičius).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
8. SVARSTYTA. Dėl Kontrolės ir audito tarnybos veiklos nuostatų pakeitimo ir
papildymo. Pranešėja – Aušra Kedienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
9. SVARSTYTA. Dėl lengvatos taikymo. Pranešėja – Laima Valužienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Švietimo, kultūros ir sporto komitetas nepritarė sprendimo
projektui, o Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto ūkio komitetai pritarė sprendimo
projektui su pasiūlymu (pridedami prie sprendimo projekto rengimo medžiagos).
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl aukščiau minimų komitetų
pasiūlymų.
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Užsiregistravo 17 Tarybos narių.
Balsavo: už – 15, prieš – 1, susilaikė – 1.
Komitetų pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Arvydas Dočkus, Saulius Simė nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 15 (Donatas Elijošius, Irena Galdikienė, Sondra Kulikauskienė,
Elena Kuznecova, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Danas Paluckas, Ilona Pociuvienė, Antanas
Sebeckas, Mindaugas Skritulskas, Vaidas Šimaitis, Bronius Vaitkus, Šarūnas Vaitkus, Dainius
Želvys, Eimutis, Židanavičius, Julius Tomas Žulkus), prieš – 1 (Eugenijus Simutis), susilaikė – 1
(Edmundas Krasauskas).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu sprendimo projekto 1
punktą išdėstyti taip:
„1. Suteikti 50 proc. universaliosios sporto salės nuomos mokesčio lengvatą VšĮ
„Palangos sambo akademija“ 2015 m. birželio 5-6 d. organizuojant „Palangos sambo taurė 2015“
renginį“.
10. SVARSTYTA. Dėl valstybės finansinės paramos. Pranešėja – Genutė
Kavarzienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymai ir pasisakymai.
Meras 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 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Šarūnas Vaitkus nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
11. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T2-308
pakeitimo. Pranešėja – Genutė Kavarzienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Turizmo, sveikatos bei 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.
12. SVARSTYTA. Dėl Alvydo Milinio paskatinimo. Pranešėjas – Raimondas
Andziulis.
Klausimai.
Eimutis Židanavičius kalbėjo, jog keista, kad pats direktorius prašo save apdovanoti
60-ojo jubiliejaus proga. Jis domėjosi, ar nebuvo galima rasti kitos sprendimo projekto
formuluotės dėl vienkartinio priedo išmokėjimo.
Raimondas Andziulis pažymėjo, jog tai buvo pirmas žingsnis keisti sprendimo
projektą, po to situacija keitėsi.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
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Meras informavo, kad Švietimo, kultūros ir sporto komitetas pritarė sprendimo
projektui, o Ekonomikos ir finansų komitetas siūlė parengti naują sprendimo projektą,
sprendžiamąją dalį išdėstant taip:
„Skirti Palangos sanatorinės mokyklos direktoriui Alvydui Miliniui iš įstaigos
sutaupytų darbo užmokesčio lėšų 100 proc. nustatytojo tarnybinio atlyginimo vienkartinę piniginę
išmoką 60-ies metų jubiliejinės sukakties proga, atsižvelgiant į labai gerą darbuotojo darbą 2014ais metais“.
Meras pažymėjo, jog Administracijos direktorė, atsižvelgusi į Vyriausybės atstovės
pastabas, pateikė pasiūlymą dėl sprendimo projekto (pridedamas prie sprendimo projekto rengimo
medžiagos).
Meras prašė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Administracijos direktorės pasiūlymo.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 19 (vienbalsiai).
Administracijos direktorės pasiūlymui pritarta.
Ekonomikos ir finansų komiteto nariai atsiėmė savo pasiūlymą, kadangi naujo
parengto sprendimo projekto nėra.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pakeitimais.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (Arvydas Dočkus, Donatas Elijošius, Irena Galdikienė, Sondra
Kulikauskienė, Elena Kuznecova, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Danas Paluckas, Ilona
Pociuvienė, Antanas Sebeckas, Saulius Simė, Eugenijus Simutis, Mindaugas Skritulskas, Vaidas
Šimaitis, Bronius Vaitkus, Šarūnas Vaitkus, Dainius Želvys, Eimutis, Židanavičius, Julius Tomas
Žulkus), prieš – 1 (Edmundas Krasauskas), susilaikė – nėra.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu pakeisti sprendimo
projekto preambulę, vietoj skaičiaus ir žodžio „5.4.4 punktu“ įrašyti skaičius ir žodžius „4 punkto
2 dalimi, Palangos miesto savivaldybės tarybos 2002 m. gruodžio 24 d. sprendimo Nr. 203 „Dėl
įstaigų vadovų personalinių priedų prie tarnybinių atlyginimų ir skatinimo sąlygų nustatymo“,
pakeisto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2003 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. 29, 2.1.1
punktu“.
13. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T2-239
pakeitimo. Pranešėjas – Raimondas Andziulis.
Klausimai.
Edmundas Krasauskas klausė, jei Taryba pritartų sprendimo projektui, ar VšĮ
Palangos asmens sveikatos priežiūros centro direktorė turėtų grąžinti atitinkamą pinigų sumą.
Raimondas Andziulis atsakė, kad pagal Vyriausybės atstovės motyvus, pinigai turėtų
būti išskaičiuojami iš vyriausiojo finansininko.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, kad Administracijos direktorė, atsižvelgusi į Vyriausybės atstovės
pastabas, pateikė pasiūlymą dėl sprendimo projekto (pridedamas prie sprendimo projekto rengimo
medžiagos).
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui,
o Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas pritarė sprendimo projektui su pasiūlymu,
kad preambulėje po žodžio „dalimi“ būtų įrašyti žodžiai ir skaičiai ,,atsižvelgdama į tai, kad
Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendime Nr. T2-239 buvo
praleisti loginiai žodžiai“ bei 2 punktas išdėstytas taip:
,,2. 5 punktą ir jį išdėstyti taip:
5. Nustatyti viešosios įstaigos Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centro
bendrosios praktikos (šeimos) gydytojai, gydytojai pediatrei, laikinai einančiai direktoriaus
pareigas, Jūratei Mikutienei 50 procentų direktoriaus atlyginimo kartu su kintamąja dalimi dydžio
priedą.“
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Administracijos direktorės
pasiūlymo.
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Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 14, prieš – nėra, susilaikė – 1.
Administracijos direktorės pasiūlymui pritarta.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Turizmo, sveikatos ir
socialinės apsaugos komiteto pasiūlymo.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 1, prieš – 15, susilaikė – 2.
Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pasiūlymui nepritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pakeitimais.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Sondra Kulikauskienė nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 17 (Arvydas Dočkus, Donatas Elijošius, Irena Galdikienė, Elena
Kuznecova, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Danas Paluckas, Ilona Pociuvienė, Antanas Sebeckas,
Saulius Simė, Eugenijus Simutis, Mindaugas Skritulskas, Vaidas Šimaitis, Bronius Vaitkus,
Šarūnas Vaitkus, Dainius Želvys, Eimutis, Židanavičius, Julius Tomas Žulkus), prieš – nėra,
susilaikė – 1 (Edmundas Krasauskas).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu sprendimo projekto
dėstomąją dalį išdėstyti taip:
„Pakeisti Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo
Nr. T2-239 „Dėl viešosios įstaigos Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centro“ 4, 5 ir 7
punktus, po žodžių „bendrosios praktikos (šeimos) gydytoja“ įrašyti žodžius „gydytoja pediatrė“.
14. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2015 metų biudžeto
patikslinimo. Pranešėja – Regina Garadauskienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui
su pasiūlymu (pridedamas prie posėdžio rengimo medžiagos).
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Ekonomikos ir finansų
komiteto pasiūlymo.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių.
Balsavo: už – 18 (vienbalsiai).
Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Eugenijus Simutis ir Eimutis Židanavičius nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu pakeisti sprendimo
projekto 3 ir 8 priedus ir juos išdėstyti taip:
„Palangos miesto savivaldybės tarybos
2015 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T233
3 priedas
(Palangos miesto savivaldybės tarybos
2015 m. gegužės
d. sprendimo Nr. T2redakcija)
PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ
PAGAL PROGRAMAS PLANAS
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(eurais)
Eil.
Nr.

Programos
Nr.

Programos pavadinimas

2015 metų biudžetas
iš jų

3

Iš viso

iš viso

4

5

turtui
įsigyti

išlaidoms
iš jų darbo
užmokesčiui

1

2

1

01

Bendroji programa

3364281

2311532

1338086

1052749

2

02

Ūkio ir turto programa

3559376

3469103

143130

90273

3

03

Šventosios seniūnijos programa

450917

446917

12000

4000

4

04

Ekonominės plėtros programa

3544307

231706

41611

3312601

5

05

Aplinkos apsaugos programa

137079

137079

6

06

Statybos programa

2148405

236366

7

07

Sveikatinimo programa

216657

158046

8195

58611

8

08

Kultūros programa

1197149

997931

347121

199218

9

09

Švietimo programa

7471916

7286647

4338947

185269

10

10

1845738

1844538

282075

1200

11

11

Socialinės apsaugos programa
Architektūros ir teritorijų
planavimo programa

316815

80269

24252640

17200134

IŠ VISO ASIGNAVIMŲ

12

6

7

1912039

236546
6511165

7052506“

„Palangos miesto savivaldybės tarybos
2015 m. vasario 26 d. sprendimo Nr.
T2-33
8 priedas
(Palangos miesto savivaldybės tarybos
2015 m. gegužės
Nr. T2redakcija)

d. sprendimo

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI SKIRTŲ
VALSTYBĖS BIUDŽETO DOTACIJŲ LĖŠOMIS

Asignavimai

iš
v
is
o
o
u
ž
m

išlaidoms

turtui
įsigyt
i

iš jų
Iš viso

Valstybinės
klasifikacijos
kodas

Programos
pavadinimas,
asignavimų
valdytojas

Programos
Nr.

Eil. Nr.

(eurais)

14

1

2

3

4

1

01

Bendroji programa - iš viso

3

Administracija - iš viso, iš
jų:

4

Išlaidų,
patirtų
pritaikant
informacines sistemas euro
įvedimui, kompensavimui
02

8

03

18130

225108

06

225108

4000

Šventosios seniūnijos
programa - iš viso

Administracija - iš viso, iš
jų:
Savivaldybės vietinės reikšmės
keliams ir gatvėms tiesti,
rekonstruoti, taisyti
(remontuoti), prižiūrėti ir
saugaus eismo sąlygoms
užtikrinti

11

12

04

Ekonominės
programa - iš viso

15
16

06

0

0

0

0

0

4000

18130

225108

225108

0

08

iš jų kreditiniam įsiskolinimui
padengti

17
18
05

Sporto ir pramogų komplekso
II etapo statybai (Stadiono
kapitalinis remontas)
Aplinkos apsaugos
programa - iš viso
iš jų pagal asignavimų
valdytojus:

4000

2129286

plėtros

iš jų pagal asignavimų
valdytojus:
Administracija - iš viso, iš
jų:
Palangos vasaros koncertų salės
rekonstrukcijai - iš viso

14

20

8

iš jų pagal asignavimų
valdytojus:

10

19

01

Ūkio ir turto programa - iš
viso

Administracija - iš viso, iš
jų:
Savivaldybės vietinės reikšmės
keliams ir gatvėms tiesti,
rekonstruoti, taisyti
(remontuoti), prižiūrėti ir
saugaus eismo sąlygoms
užtikrinti

7

13

7

iš jų pagal asignavimų
valdytojus:

6

9

6
18130

iš jų pagal asignavimų
valdytojus:

2

5

5
18130

08

4000

0

0

2129286

2027340

2027340

184026

184026

101946

101946

97981

97981

0

0
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Administracija - iš viso, iš
jų:

21

Atliekų tvarkymo ir antrinio
panaudojimo
sistemos
formavimui
Pajūrio
juostos
tvarkymo
programos
priemonių
įgyvendinimui
miesto
teritorijoje ir aplinkai padarytos
žalos kompensavimui

22

23

24

06

23393

05

74588

74588

1705732

215020

06

505500

215020

06

250000

250000

06

68088

68088

06

882144

882144

Statybos programa - iš viso

26

Administracija - iš viso, iš
jų:

27

Savivaldybės vietinės reikšmės
keliams ir gatvėms tiesti,
rekonstruoti, taisyti
(remontuoti), prižiūrėti ir
saugaus eismo sąlygoms
užtikrinti

28

Jūros gatvei rekonstruoti
Kretingos gatvės ruožo nuo
viaduko iki Klaipėdos plento
rekonstrukcijos techniniam
projektui parengti
Savivaldybės vietinės reikšmės
keliams (gatvėms) tiesti,
rekonstruoti ir kapitališkai
remontuoti

29

30

32

23393

0

1490712

iš jų pagal asignavimų
valdytojus:

25

31

05

09

290480

128281

128281

47018

09

104139

104139

30000

09

24142

24142

17018

4308518

684520

47018

Švietimo programa- iš viso

0

iš jų pagal asignavimų
valdytojus:

33

Palangos
mokykla

sanatorinė

34

,,Baltijos“ pagrindinė
mokykla

35

IŠ VISO ASIGNAVIMŲ

3623998“

15. SVARSTYTA. Dėl neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo 2015
metams. Pranešėja – Regina Garadauskienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto ūkio komitetai
pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Eugenijus Simutis nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
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16. SVARSTYTA. Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2016 metams. Pranešėja –
Regina Garadauskienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto ūkio komitetai
pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Eugenijus Simutis ir Eimutis Židanavičius nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
17. SVARSTYTA. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo 2016
metams. Pranešėja – Regina Garadauskienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto ūkio komitetai
pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Eugenijus Simutis ir Eimutis Židanavičius nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
18. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T2-171
pakeitimo. Pranešėja – Regina Garadauskienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto ūkio komitetai
pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
19. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-12
pakeitimo. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras 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 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Dainius Želvys ir Julius Tomas Žulkus nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
20. SVARSTYTA. Dėl dalyvavimo bendruomenės inicijuotos vietos plėtros
priemonėje. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
Klausimų nebuvo.
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Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui,
o Turizmo sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas pritarė sprendimo projektui su pasiūlymu,
kad sprendžiamoji dalis būtų papildyta 3.3 punktu ir jis išdėstytas taip:
,,3.3. Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto narį.“
Meras prašė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos
komiteto pasiūlymo.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 7, prieš – 11, susilaikė – 1.
Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pasiūlymui nepritarta.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Eimutis Židanavičius nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 17 (Arvydas Dočkus, Donatas Elijošius, Irena Galdikienė,
Edmundas Krasauskas, Sondra Kulikauskienė, Elena Kuznecova, Rimantas Antanas Mikalkėnas,
Danas Paluckas, Ilona Pociuvienė, Antanas Sebeckas, Eugenijus Simutis, Mindaugas Skritulskas,
Vaidas Šimaitis, Bronius Vaitkus, Šarūnas Vaitkus, Dainius Želvys, Julius Tomas Žulkus), prieš –
1 (Saulius Simė), susilaikė – nėra.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
21. SVARSTYTA. Dėl Šventosios seniūnijos dalyvavimo bendruomenės inicijuotos
vietos plėtros priemonėje. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymai ir pasisakymai.
Eimutis Židanavičius apgailestavo, kad valdančioji dauguma pasisako prieš Komiteto
nario dalyvavimą bendruomenės veikloje. Būtų tikslinga, kad bent vienas Turizmo, sveikatos ir
socialinės apsaugos komiteto narys dalyvautų socialinėje veikloje, tuo prisidėdamas prie socialinės
politikos.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui,
Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas pritarė sprendimo projektui su pasiūlymu, kad
sprendžiamoji dalis būtų papildyta 3.3 punktu ir jis išdėstytas taip:
,,3.3. Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto narį.“
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Turizmo, sveikatos ir
socialinės apsaugo pasiūlymo.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių.
Balsavo: už – 8, prieš – 10, susilaikė – 1.
Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pasiūlymui nepritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Bronius Vaitkus ir Eimutis Židanavičius nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 16 (Arvydas Dočkus, Donatas Elijošius, Irena Galdikienė,
Edmundas Krasauskas, Sondra Kulikauskienė, Elena Kuznecova, Rimantas Antanas Mikalkėnas,
Danas Paluckas, Ilona Pociuvienė, Antanas Sebeckas, Eugenijus Simutis, Mindaugas Skritulskas,
Vaidas Šimaitis, Šarūnas Vaitkus, Dainius Želvys, Julius Tomas Žulkus), prieš – nėra, susilaikė – 1
(Saulius Simė).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
22. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės būsto nuomos ar
išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų
grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Audrutė Keblienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
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Meras 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.
23. SVARSTYTA. Dėl leidimo UAB ,,Palangos autobusų stotis“ parduoti
nekilnojamąjį turtą UAB ,,Palangos komunalinis ūkis“. Pranešėja – Virginija Liebienė.
Šarūnas Vaitkus perdavė pirmininkavimą Mero pavaduotojui Rimantui Antanui
Mikalkėnui ir nusišalino nuo klausimo svarstymo ir balsavimo.
Bronius Vaitkus pagarsino, kad taip pat nusišalina nuo klausimo svarstymo ir
balsavimo.
Klausimai.
Eugenijus Simutis klausė, ar nebus pažeisti teisės aktai, jei bendrovės nekilnojamas
turtas perduodamas kitai bendrovei.
Virginija Liebienė atsakė, kad Taryba kontroliuoja abi įmones ir teisės aktai
reglamentuoja turto perdavimo klausimus.
Eimutis Židanavičius domėjosi, ar nebuvo svarstoma galimybė parduoti nekilnojamą
turtą aukciono būdu.
Virginija Liebienė atsakė, kad atsižvelgus į prašymus buvo parengtas Tarybos
sprendimo projektas.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas pagarsino, jog Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto ūkio
komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininko pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl
sprendimo projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Bronius Vaitkus ir Šarūnas Vaitkus nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 12 (Arvydas Dočkus, Donatas Elijošius, Irena Galdikienė,
Edmundas Krasauskas, Sondra Kulikauskienė, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Ilona Pociuvienė,
Antanas Sebeckas, Mindaugas Skritulskas, Vaidas Šimaitis, Dainius Želvys, Julius Tomas Žulkus),
prieš – 1 (Saulius Simė), susilaikė – 4 (Elena Kuznecova, Danas Paluckas, Eugenijus Simutis,
Eimutis Židanavičius).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Meras perėmė pirmininkavimą.
24. SVARSTYTA. Dėl patalpų perdavimo Palangos turizmo informacijos centrui.
Pranešėja – Virginija Liebienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, jog Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto ūkio komitetai
pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
25. SVARSTYTA. Dėl pastato, esančio Liepojos pl. 10, Palangoje, patalpų nuomos
konkursų organizavimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Klausimų nebuvo.
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Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, jog Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui,
Statybos ir miesto ūkio komitetai pritarė sprendimo projektui su pasiūlymu (pridedamas prie
sprendimo projekto rengimo medžiagos).
Meras prašė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Statybos ir miesto ūkio komiteto
pasiūlymo.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių.
Balsavo: už – 19 (vienbalsiai).
Statybos ir miesto ūkio komiteto pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pakeitimais.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu pakeisti sprendimo
projekto 1, 1.1, 1.2 punktus ir juos išdėstyti nauju 1 punktu:
„1. Išnuomoti viešo konkurso būdu laikotarpiui iki kol bus priimtas sprendimas dėl
tolimesnio turto panaudojimo, bet ne ilgiau kaip 5 metams, gamybinei veiklai vykdyti Palangos
miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame pastate (unikalus Nr. 2595-8004-3113,
pažymėjimas plane 8M1p), esančiame Liepojos pl. 10, Palangoje, 747,36 kv. m bendro ploto
patalpas, nustatant pradinį metinį nuompinigių dydį 3730,00 Eur (12878,94 Lt) be PVM“, 2,1 ir
2.2 punktus išdėstyti taip:
„2.1. organizuoti viešą konkursą šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto nuomai;
2.2. sudaryti ir pasirašyti turto, nurodyto šio sprendimo 1 punkte, terminuotą nuomos
sutartį ir perdavimo-priėmimo aktus su nuomos konkurso laimėtoju“.
26. SVARSTYTA. Dėl patalpų perdavimo Lietuvos šaulių sąjungos Vakarų (Jūros)
šaulių 3-iajai rinktinei. Pranešėja – Virginija Liebienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymai ir pasisakymai.
Eugenijus Simutis priminė, kad patalpos priklauso Sporto centrui. Keista, kai
švietimo įstaiga perduodama pagyvenusių žmonių kolektyvui nešvietėjiškai veiklai.
Šarūnas Vaitkus patikslino, kad tai ne vien pagyvenusių žmonių choras. Lietuvos
šaulių sąjungos Vakarų (Jūros) šaulių 3-iojoje rinktinėje yra ir jaunų žmonių, kurie užsiima šaulių
veikla.
Dainius Želvys pažymėjo, jog šaulių organizacija vykdo plačią veiklą. Vienoje iš
patalpų vyks jaunųjų šaulių mokymai.
Meras informavo, kad Švietimo, kultūros ir sporto komitetas pritarė sprendimo
projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Saulius Simė nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
27. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Palangos miesto savivaldybės visuomenės
sveikatos stebėsenos 2013 metų ataskaitai. Pranešėja – Milda Gedvilienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
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Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Saulius Simė nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
28. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos
priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitos. Pranešėja – Milda Gedvilienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos ir Ekonomikos ir
finansų komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Saulius Simė nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
29. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2015 metų visuomenės
sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo. Pranešėja – Milda Gedvilienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos ir Ekonomikos ir
finansų 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.
30. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2012 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T2-33
pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja – Milda Gedvilienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos ir Ekonomikos ir
finansų komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Sondra Kulikauskienė nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 17 (Arvydas Dočkus, Donatas Elijošius, Irena Galdikienė,
Edmundas Krasauskas, Elena Kuznecova, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Danas Paluckas, Ilona
Pociuvienė, Antanas Sebeckas, Eugenijus Simutis, Mindaugas Skritulskas, Vaidas Šimaitis,
Bronius Vaitkus, Šarūnas Vaitkus, Dainius Želvys, Eimutis Židanavičius, Julius Tomas Žulkus),
prieš – nėra, susilaikė – 1 (Saulius Simė).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
31. SVARSTYTA. Dėl Savivaldybės atstovų išrinkimo į Lietuvos savivaldybių
asociacijos narių atstovų suvažiavimą. Pranešėjas – Rimantas Antanas Mikalkėnas.
Klausimai.
Eimutis Židanavičius klausė, kodėl klausimas nebuvo pateiktas svarstyti visiems
komitetams.
Rimantas Antanas Mikalkėnas pažymėjo, jog su sprendimo projektu yra visi
susipažinę.
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Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
32. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-162
pakeitimo. Pranešėja – Žaneta Žulkuvienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė sprendimo projektui
su pasiūlymu pakoreguoti jį, kiek tai susiję su buvusios autobusų stoties aikštelės priskyrimu
žaliajai zonai.
Meras komentavo, kad buvusi autobusų aikštelė yra skirta laikinai statyti
automobilius tik vienos vasaros sezono metu. Šiuo metu sprendžiamas klausimas dėl jos
rekonstrukcijos, todėl ją apmokestini automobilius aukščiausia kaina nėra prasmės.
Saulius Simė pažymėjo, jog ši automobilių stovėjimo aikštelė yra miesto centre ir
turėtų tarnauti tik būtiniems žmonių poreikiams (nueiti į banką, parduotuvę ir t. t.), todėl jis taip
pat siūlė ją apmokestinti didžiausiu tarifu.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Statybos ir miesto ūkio
komiteto pasiūlymo.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių.
Balsavo: už – 11, prieš – 6, susilaikė – nėra.
Statybos ir miesto ūkio komiteto pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Eugenijus Simutis nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 15 (Arvydas Dočkus, Donatas Elijošius, Irena Galdikienė,
Edmundas Krasauskas, Sondra Kulikauskienė, Elena Kuznecova, Rimantas Antanas Mikalkėnas,
Ilona Pociuvienė, Antanas Sebeckas, Saulius Simė, Mindaugas Skritulskas, Vaidas Šimaitis,
Bronius Vaitkus, Dainius Želvys, Julius Tomas Žulkus), prieš – nėra, susilaikė – 2 (Šarūnas
Vaitkus, Eimutis Židanavičius).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu sprendimo projekto 1
punktą išdėstyti taip:
„1. Palangos miesto vietų, kuriose už automobilių statymą mokama vietinė rinkliava,
padalijimo į zonas aprašo, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d.
sprendimo Nr. T2-162 1.2 punktu, pakeisto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014 m.
gegužės 29 d. sprendimo T2-182 1.1 punktu, 3 punktą ir jį išdėstyti taip:
,,3. Žalioji zona – Palangos miesto centrinės dalies teritorija nuo Kęstučio gatvės
pietuose iki J. Basanavičiaus gatvės šiaurėje, nuo Vytauto gatvės rytuose iki Meilės al. vakaruose,
aikštė, esanti tarp Kretingos g. 1 ir Kretingos g. 7“.
33. SVARSTYTA. Dėl įgaliojimų suteikimo. Pranešėjas – Vidmantas Danta.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto ūkio komitetai
pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
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NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
34. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto transporto organizavimo ir gatvių
raudonųjų linijų specialiojo plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjas – Vidmantas Danta.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė sprendimo projektui
ir siūlė specialiojo plano koncepcijos rengėjams sprendinių konkretizavimo stadijoje Šventosios
gyvenvietės teritorijoje Pušyno gatvę projektuoti kaip C1 kategorijos gatvę.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Eimutis Židanavičius užsiregistravo, bet nebalsavo.
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
35. SVARSTYTA. Dėl žemės sklypo Paliepgirių kel. 73, Palangoje, detaliojo plano
patvirtinimo ir naudojimo būdo pakeitimo. Pranešėjas – Vidmantas Danta.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Danas Paluckas ir Eimutis Židanavičius nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 16 (Arvydas Dočkus, Donatas Elijošius, Irena Galdikienė,
Edmundas Krasauskas, Sondra Kulikauskienė, Elena Kuznecova, Rimantas Antanas Mikalkėnas,
Ilona Pociuvienė, Antanas Sebeckas, Eugenijus Simutis, Mindaugas Skritulskas, Vaidas Šimaitis,
Bronius Vaitkus, Šarūnas Vaitkus, Dainius Želvys, Julius Tomas Žulkus), prieš – nėra, susilaikė –
1 (Saulius Simė).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
36. SVARSTYTA. Dėl žemės sklypo Šventosios g. 28, Palangoje, detaliojo plano
patvirtinimo ir naudojimo būdo pakeitimo. Pranešėjas – Vidmantas Danta.
Klausimai.
Saulius Simė aiškino, jog jei planuojamos pastato aukštis nurodomas 9 m aukščio, tai
galima pastatyti 4 aukštų namą.
Vidmantas Danta patikslino, jog 9 m aukštis skaičiuojamas nuo žemes paviršiaus iki
kraigo. Minimame žemės sklype leidžiama statyti 2 aukštų pastatą.
Irena Galdikienė domėjosi, ar žemės sklypas patenka į Kultūros paveldo teritoriją.
Vidmantas Danta atsakė, kad nepatenka.
Eugenijus Simutis klausė, ar šioje teritorijoje numatomas žemės sklypo tankis ir
intensyvumas ne per didelis.
Vidmantas Danta atsakė, kad tankis yra nustatytas pagal STR.
Pasiūlymai ir pasisakymai.
Vaidas Šimaitis patikslino, jog tai dviejų reglamentų teritorija; komercinė ir
gyvenamoji, todėl komercinės teritorijos intensyvumas ir tankumas gali būti didesni.
Meras informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 12 (Arvydas Dočkus, Donatas Elijošius, Sondra Kulikauskienė,
Rimantas Antanas Mikalkėnas, Ilona Pociuvienė, Antanas Sebeckas, Mindaugas Skritulskas,
Vaidas Šimaitis, Bronius Vaitkus, Šarūnas Vaitkus, Dainius Želvys, Julius Tomas Žulkus), prieš –
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3 (Irena Galdikienė, Saulius Simė, Eimutis Židanavičius), susilaikė – 2 (Edmundas Krasauskas,
Eugenijus Simutis).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
37. SVARSTYTA. Dėl žemės sklypo Šermukšnių g. 14, Palangoje, detaliojo plano
patvirtinimo. Pranešėjas – Vidmantas Danta.
Klausimai.
Saulius Simė klausė, ar 8,5 m pastatas yra ne per didelis kaip pagalbinis pastatas.
Vidmantas Danta atsakė, kad nėra per didelis.
Saulius Simė kalbėjo, jog įdomu, kai buvo svarstomas gamtinio karkaso klausimas,
kalba ėjo, kad teritorijoje gyvenamųjų namų aukštis turi būti ne didesnis kaip 6,5 m. Kodėl nėra
traktuojama, kad svarstomoje teritorijoje bus statomas ne pagalbinis, o antras gyvenamas namas.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 10 (Arvydas Dočkus, Donatas Elijošius, Irena Galdikienė, Rimantas
Antanas Mikalkėnas, Ilona Pociuvienė, Antanas Sebeckas, Vaidas Šimaitis, Bronius Vaitkus,
Šarūnas Vaitkus, Julius Tomas Žulkus), prieš – 4 (Saulius Simė, Eugenijus Simutis, Dainius
Želvys, Eimutis Židanavičius), susilaikė – 3 (Edmundas Krasauskas, Sondra Kulikauskienė,
Mindaugas Skritulskas).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
38. SVARSTYTA. Dėl žemės sklypo Klaipėdos pl. 26D, Palangoje, detaliojo plano
patvirtinimo. Pranešėjas – Vidmantas Danta.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Eugenijus Simutis, Mindaugas Skritulskas, Eimutis Židanavičius nesiregistravo ir
nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 13 (Arvydas Dočkus, Donatas Elijošius, Irena Galdikienė, Sondra
Kulikauskienė, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Ilona Pociuvienė, Antanas Sebeckas, Saulius Simė,
Vaidas Šimaitis, Bronius Vaitkus, Šarūnas Vaitkus, Dainius Želvys, Julius Tomas Žulkus), prieš –
nėra, susilaikė – 1 (Edmundas Krasauskas).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
39. SVARSTYTA. Dėl žemės sklypo Vytauto g. 43, Palangoje, ir greta esančios
teritorijos detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjas – Vidmantas Danta.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Mindaugas Skritulskas nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
40. SVARSTYTA. Dėl teritorijos, pagal Palangos miesto bendrąjį planą
patenkančios į VM7 rajoną, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjas – Vidmantas Danta.
Klausimų nebuvo.
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Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Mindaugas Skritulskas nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Meras paskelbė 4-ojo posėdžio pabaigą.

Posėdžio pirmininkai

Šarūnas Vaitkus
Rimantas Antanas Mikalkėnas

Posėdžio sekretorė

Diana Kniukštienė

