PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
8-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
30-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2017 m. liepos 27 d. Nr. T3-30
Palanga
Posėdis įvyko 2017 m. liepos 27 d.
Posėdžio pradžia 9 val., pabaiga 10 val. 25 min.
Posėdžio pirmininkai – Šarūnas Vaitkus, Meras, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Mero
pavaduotojas.
Posėdžio sekretorė – Diana Kniukštienė, Palangos miesto savivaldybės
administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė.
Meras bei Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos prezidentas Bronius Miežutavičius
visos Tarybos vardu pasveikino inžinierių-ekonomistą, visuomenės, kultūros veikėją, spaudos
bendradarbį, Palangos miesto garbės pilietį Vitalių Bernardą Litvaitį garbingo 80-mečio proga.
Posėdyje dalyvavo 19 Tarybos narių: Arvydas Dočkus, Donatas Elijošius, Irena
Galdikienė, Edmundas Krasauskas, 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.
Posėdyje dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavo Tarybos nariai: Vaidotas Bacevičius
ir Gediminas Valinevičius.
Posėdyje dalyvavo kviestieji ir kiti asmenys (sąrašas pridedamas).
Meras paskelbė 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 30-ojo posėdžio
pradžią.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Meras pagarsino, jog į 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 30-ojo
posėdžio darbotvarkę įtraukta 20 klausimų.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar Tarybos nariai turi pasiūlymų dėl posėdžio
darbotvarkės.
Meras informavo, kad yra gautas 7 Tarybos narių (Vaido Šimaičio, Broniaus Vaitkaus,
Ilonos Pociuvienės, Arvydo Dočkaus, Edmundo Krasausko, Eugenijaus Simučio, Eimučio
Židanavičiaus) pasirašytas prašymas į šios dienos Tarybos posėdžio darbotvarkę įtraukti papildomą
klausimą ,,Dėl bendradarbiavimo sutarties“ (Pranešėjas – Robertas Trautmanas).
Meras taip pat informavo, kad yra gautas 7 Tarybos narių (Ilonos Pociuvienės,
Arvydo Dočkaus, Broniaus Vaitkaus, Edmundo Krasausko, Eimučio Židanavičiaus, Vaido
Šimaičio, Dano Palucko) pasirašytas prašymas į šios dienos Tarybos posėdžio darbotvarkę įtraukti
papildomą klausimą „Dėl sutikimo perimti pastato, esančio Grafų Tiškevičių al. 1, Palangoje, dalį“
(Pranešėjas – Kostas Jakubauskas).
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl pasiūlymo papildomai
įtraukti į posėdžio darbotvarkę sprendimo ,,Dėl bendradarbiavimo sutarties“ projektą.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas yra).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
Klausimas įtrauktas į posėdžio darbotvarkę.
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Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl pasiūlymo papildomai
įtraukti į posėdžio darbotvarkę sprendimo ,,Dėl sutikimo perimti pastato, esančio Grafų Tiškevičių
al. 1, Palangoje, dalį“ projektą.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas yra).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
Klausimas įtrauktas į posėdžio darbotvarkę.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl darbotvarkės su pakeitimais
tvirtinimo.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas yra).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
Darbotvarkė patvirtinta.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, asmeniškai suinteresuotų šios
darbotvarkės klausimų svarstymu.
Dainius Želvys informavo, kad nusišalins nuo 14 darbotvarkės klausimo (Dėl
uždarosios akcinės bendrovės „Palangos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo), kadangi jis dirba UAB „Palangos
vandenys“.
Rimantas Antanas Mikalkėnas pagarsino, kad taip pat nusišalins nuo 14 darbotvarkės
klausimo (Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Palangos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo), kadangi turi UAB
„Palangos vandenys“ akcijų.
Donatas Elijošius pranešė, kad nedalyvaus 8 (Dėl Palangos miesto savivaldybės
bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pareigybių aprašymų patvirtinimo) ir 13 (Dėl Tarybos 2017
m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-94 1 punkto pakeitimo) klausimų svarstyme ir balsavime,
kadangi jo žmona dirba vienoje iš bendrojo ugdymo mokyklų.
Eugenijus Simutis informavo, kad nusišalins nuo 17 darbotvarkės klausimo (Dėl
aikštelės, esančios Topolių g. 4, Palangoje, perėmimo ir perdavimo), kadangi aikštelė patikėjimo
teise priklauso Rinkliavų centrui, kuriame jis dirba.
Ilona Pociuvienė pažymėjo, jog nusišalins nuo 13 darbotvarkės klausimo (Dėl
Tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-94 1 punkto pakeitimo), kadangi ji dirba švietimo
įstaigoje.
Arvydas Dočkus pagarsino, kad nedalyvaus 10 (Dėl lengvatos suteikimo VšĮ futbolo
klubui „Gintaras“) ir 13 (Dėl Tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-94 1 punkto
pakeitimo) darbotvarkės klausimų svarstyme ir balsavime, kadangi dirba su klausimu susijusiose
švietimo įstaigose.
Elena Kuznecova informavo, kad nedalyvaus 11 (Dėl Palangos miesto savivaldybės
neformaliojo ugdymo mokyklų direktorių pareigybių aprašymų patvirtinimo) ir 14 (Dėl uždarosios
akcinės bendrovės „Palangos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo) klausimų svarstyme ir balsavime, kadangi jos
sūnėnas dirba Stasio Vainiūno meno mokykloje ir ji turi UAB „Palangos vandenys“ akcijų.
Saulius Simė pranešė, kad nedalyvaus 10 (Dėl lengvatos suteikimo VšĮ futbolo klubui
„Gintaras“) ir 11 (Dėl Palangos miesto savivaldybės neformaliojo ugdymo mokyklų direktorių
pareigybių aprašymų patvirtinimo) klausimų svarstyme ir balsavime, kadangi jis dirba Sporto
centre.
Mindaugas Skritulskas ir Šarūnas Vaitkus nusišalins nuo 10 darbotvarkės klausimo
(Dėl lengvatos suteikimo VšĮ futbolo klubui „Gintaras“), kadangi jų sūnūs sportuoja VšĮ futbolo
klube „Gintaras“.
Posėdžio pirmininkas siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Tarybos narių, kurie
nebalsuos 14 darbotvarkės klausimu, nusišalinimo.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
Tarybos narių nusišalinimai priimti.
Meras siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Tarybos narių, kurie nebalsuos 8 ir 13
darbotvarkės klausimais, nusišalinimo.
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Užsiregistravo 12 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 12 (vienbalsiai).
Tarybos narių nusišalinimas priimtas.
Meras siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Tarybos narių, kurie nebalsuos 17
darbotvarkės klausimu, nusišalinimo.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
Tarybos narių nusišalinimas priimtas.
Meras siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Tarybos narių, kurie nebalsuos 10
darbotvarkės klausimu, nusišalinimo.
Užsiregistravo 13 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 13 (vienbalsiai).
Tarybos narių nusišalinimas priimtas.
Meras siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Tarybos narių, kurie nebalsuos 11
darbotvarkės klausimu, nusišalinimo.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
Tarybos narių nusišalinimas priimtas.
Posėdžio pirmininkas priminė dėl Tarybos posėdžio darbo eigos: pagal Tarybos
veiklos reglamentą kas 1,5 val. daroma 30 min. pertrauka, o po 3 darbo valandų – 1,5 val. pietų
pertrauka.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, norinčių pasisakyti prieš pradedant
svarstyti darbotvarkės klausimus.
Eimutis Židanavičius perskaitė 2017 m. liepos 27 d. paklausimą „Dėl Vygando
Rekašiaus vadovavimo savivaldybės VšĮ“ (pridėtas prie posėdžio rengimo medžiagos).
Eimutis Židanavičius perskaitė 2017 m. liepos 27 d. paklausimą „Dėl ekstremalaus
sporto festivalio „Katilas“ (pridėtas prie posėdžio rengimo medžiagos) ir Merui padovanojo
dramblio statulą, kad jis nuspręstų, kas yra svarbiau miestui: ar cirkas su drambliu, ar jaunimo
organizuojami renginiai.
Meras nepateisino Tarybos nario elgesio atsinešant dramblį į Tarybos posėdį ir
pabrėžė, kad Eimutis Židanavičius neturi teisės smerkti Vyganto Rekašiaus, nes pats 1999 metais
buvo baustas už reketą bei tik laidavimo būdu laimėjo UAB „Palangos klevas“ bylą. Meras
pažymėjo, kad Vygantas Rekašius yra ne valstybės tarnautojas, todėl būtinybės nušalinti jį nuo
kitų pareigų nėra. Meras vertina Vygantą Rekašių kaip aukštos klasės profesionalą, kuris garsina
Palangos vardą, o emocijų nevaldymas yra paties Vyganto Rekašiaus reikalas.
Posėdžio pirmininkas siūlė pradėti darbotvarkės klausimų svarstymą.
1. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2017 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-149
pakeitimo. Pranešėja – Genutė Kavarzienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Turizmo, sveikatos
ir socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
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.
2. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės kontrolieriaus, Palangos miesto
savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų, Palangos miesto savivaldybės
administracijos centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo, vedėjo pavaduotojo ir Palangos miesto
savivaldybės institucijų ar įstaigų valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijų narių
tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo. Pranešėjas – Raimondas Andziulis.

4
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, kad visi komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Eimutis Židanavičius nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
3. SVARSTYTA. Dėl pritarimo projekto „Klaipėdos regiono turizmo infrastruktūros
sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ paraiškos teikimui. 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.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
4. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2017 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-4 pakeitimo.
Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir
sporto 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.
5. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto
patikslinimo. Pranešėja – Regina Garadauskienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas 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.
6. SVARSTYTA. Dėl mokesčių lengvatų teikimo taisyklių pakeitimo. Pranešėja –
Eugenija Petravičienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai
Dainius Želvys, Eugenijus Simutis, Elena Kuznecova diskutavo, kad reikėtų
nesuteikti mokesčių lengvatų toms įmonėms, kurios yra skolingos Savivaldybės įmonėms.
Elena Kuznecova taip pat pažymėjo, kad įmonėms, kurios yra mokios, nereikėtų
suteikti mokesčio atidėjimo termino.

5
Mindaugas Skritulskas atkreipė dėmesį, kad Ekonomikos ir finansų komiteto
posėdyje buvo diskutuojama, kad Savivaldybės administracija turėtų parengti nagrinėjimo tvarką
dėl kriterijų nustatymo.
Posėdžio pirmininkas pagarsino Ekonomikos ir finansų komiteto išvadas dėl
sprendimo projekto.
Posėdžio pirmininkas 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 bei siūlyti Komisijai fizinių ir juridinių
asmenų mokesčių lengvatų prašymams nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti nustatyti savo
darbo reglamente kriterijus, pagal kuriuos būtų taikomas sprendimo projekto 15.10 punktas.
7. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinio ir biudžetinių įstaigų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo.
Pranešėja – Eugenija Petravičienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad visi komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Mindaugas Skritulskas nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos narys Donatas Elijošius išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 38 min. iki 9 val.
40 min.).
8. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų
direktorių pareigybių aprašymų patvirtinimo. Pranešėja – Laima Valužienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Švietimo, kultūros ir sporto komitetas pritarė
sprendimo projektui, o Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė su pasiūlymu.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Ekonomikos ir finansų
komiteto pasiūlymo.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 15 (vienbalsiai).
Nuspręsta pritarti Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Saulius Simė, Eugenijus Simutis, Mindaugas Skritulskas nesiregistravo ir nebalsavo
šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu papildyti sprendimo
projekto 3.1 punktą ir pakeisti 3.2 punktą bei juos išdėstyti taip:
„3.1. turėti aukštąjį universitetinį su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą
išsilavinimą;
3.2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
3.2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo
stažą;
3.2.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį
kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
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Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 ,,Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros sąrašo
patvirtinimo“, patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį“.
9. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo
mokyklų direktorių pareigybių aprašymų patvirtinimo. Pranešėja – Laima Valužienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir
sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
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.
Meras perdavė pirmininkavimą Mero pavaduotojui Rimantui Antanui Mikalkėnui.
Tarybos nariai Arvydas Dočkus, Saulius Simė, Šarūnas Vaitkus ir Mindaugas
Skritulskas išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 41 min. iki 9 val. 46 min.).
10. SVARSTYTA. Dėl lengvatos suteikimo VšĮ futbolo klubui „Gintaras“. Pranešėja
– Laima Valužienė.
Tarybos narių klausimai.
Elena Kuznecova domėjosi, kiek yra įmonių, kurioms yra suteikta 100 proc. lengvata
už naudojimąsi Sporto stadiono aikšte.
Laima Valužienė atsakė, kad lengvata suteikta 6-7 įmonėms.
Elena Kuznecova klausė, ar yra patvirtinta tvarka, pagal kurią yra suteikiamos
mokesčio lengvatos.
Laima Valužienė atsakė, kad Tarybos sprendimu patvirtintuose Sporto centro
teikiamų sporto paslaugų įkainiuose yra numatyta, kad įstaigoms gali būti suteikta 100 proc.
mokesčio lengvata. Švietimo skyriaus vedėja pažymėjo, jog tvarkoje bus nustatyti kriterijai, pagal
kuriuos įmonės ar įstaigos galės pretenduoti į mokesčio lengvatą.
Elena Kuznecova pabrėžė, kad Taryba patvirtino sporto paslaugų įkainius, o
mokesčio lengvatos suteikimas turėtų būti patvirtintas atskiru sprendimu.
Laima Valužienė patvirtino, kad toks sprendimo projektas yra rengiamas.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Danas Paluckas siūlė suteikti visoms VšĮ sporto centro teikiamų paslaugų įkainių
lengvatą.
Laima Valužienė pažymėjo, jog visa informacija apie švietimo bei viešąsias įstaigas yra
Švietimo ir mokslo institucijų registre.
Posėdžio pirmininko pavaduotojas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas
pritarė sprendimo projektui, o Švietimo, kultūros ir sporto komitetas nesvarstė sprendimo
projekto, nes nebuvo kvorumo.
Posėdžio pirmininko pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl
sprendimo projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Danas Paluckas užsiregistravo, bet nebalsavo.
Eimutis Židanavičius nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 12, prieš – nėra, susilaikė – 2 (Elena Kuznecova, Eugenijus
Simutis).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Meras perėmė pirmininkavimą.
Tarybos nariai Elena Kuznecova ir Saulius Simė išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 47
min. iki 9 val. 48 min.).

7
11. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės neformaliojo ugdymo
mokyklų direktorių pareigybių aprašymų patvirtinimo. Pranešėja – Laima Valužienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros
apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
12. SVARSTYTA. Dėl Palangos švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pareigybės
aprašymo patvirtinimo. Pranešėja – Laima Valužienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir
sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Saulius Simė ir Mindaugas Skritulskas nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos nariai Donatas Elijošius, Ilona Pociuvienė, Arvydas Dočkus išėjo iš posėdžių
salės (nuo 9 val. 49 min. iki 9 val. 52 min.).
13. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-94 1 punkto
pakeitimo. Pranešėja – Laima Valužienė.
Tarybos narių klausimai.
Eimutis Židanavičius klausė, kodėl Pradinėje mokykloje numatomas tik vienas
pirmos klasės komplektas.
Laima Valužienė atsakė, kad 17 mokinių pasirinko kitų savivaldybių mokyklas, todėl
Palangos mieste sumažėjo pirmos klasės mokinių. Švietimo skyriaus vedėja kalbėjo, kad Pradinės
mokyklos pradinių klasių mokytoja išėjo dirbti į kitą švietimo įstaigą pagal trišalį susitarimą.
Eugenijus Simutis domėjosi, kur išėjo pirmos klasių mokiniai.
Laima Valužienė atsakė, kad nemažai mokinių išvyko į Vilniaus bei Kauno,
Klaipėdos, Kretingos savivaldybių mokyklas. Pastebėta, kad tėvai vaikus veža mokytis nuo pirmos
klasės į Klaipėdos licėjų.
Eimutis Židanavičius klausė, ar Baltijos bei Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos turi
geresnės kvalifikacijos mokytojus, kad Pradinėje mokykloje numatomas tik 1 pirmos klasės
komplektas.
Laima Valužienė atsakė, kad Palangos bendrojo ugdymo mokyklos užtikrina
pakankamai aukštą mokinių mokymo kokybę. Palangos mokinių pasiekimai konkuruoja su
Vilniaus miesto mokinių pasiekimais.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas 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 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Rimantas Antanas Mikalkėnas bei Šarūnas Vaitkus nesiregistravo ir nebalsavo šiuo
klausimu.
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).

8
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos nariai Elena Kuznecova, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Dainius Želvys išėjo
iš posėdžių salės (nuo 9 val. 49 min. iki 9 val. 52 min.).
14. SVARSTYTA. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Palangos vandenys“
perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo.
Pranešėjas – Virgilijus Beržanskis.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Švietimo, kultūros ir
sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
15. SVARSTYTA. Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo Palangos kultūros
ir jaunimo centrui. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio
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).
Elena Kuznecova nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
16. SVARSTYTA. Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Palangos švietimo
pagalbos tarnybai. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto
ūkio komitetai pritarė sprendimo projektui.
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.
Tarybos narys Eugenijus Simutis išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 57 min. iki 9 val.
58 min.).
17. SVARSTYTA. Dėl aikštelės, esančios Topolių g. 4, Palangoje, perėmimo ir
perdavimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto
ūkio komitetai pritarė sprendimo projektui.
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.
18. SVARSTYTA. Dėl memorandumo „Dėl prevencijos vykdymo bei pagalbos
teikimo organizuojant žmonių gelbėjimą Baltijos jūros paplūdimiuose“. Pranešėjas – Kostas
Jakubauskas.
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 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Eugenijus Simutis nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
19. SVARSTYTA. Dėl UAB „Palangos šilumos tinklai“ atsiskaitomųjų karšto
vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo. Pranešėja – Giedrė Juršėnė.
Tarybos narių klausimai.
Eimutis Židanavičius klausė, ar įmonė neturi finansinių rezervų, kad kelia karšto
vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį 10 kartų.
Giedrė Juršėnė pažymėjo, jog praeitais metais atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos
prietaisų aptarnavimo mokestis nebuvo nustatytas. UAB „Palangos šilumos tinklai“ direktorė
pabrėžė, jog atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis grindžiamas
būtinųjų sąnaudų susigrąžinimo principu.
Eugenijus Simutis klausė, ar anksčiau buvo atlikta apskaitos prietaisų metrologinė
patikra.
Giedrė Juršėnė atsakė, kad ne.
Elena Kuznecova klausė, kiek yra karšto vandens skaitiklių su nuotolinio duomenų
nuskaitymo ir perdavimo įranga.
Giedrė Juršėne atsakė, kad yra 971 skaitikliai.
Elena Kuznecova klausė, ar bus keičiami ir skaitikliai su nuotolinio duomenų
nuskaitymo ir perdavimo įranga.
Giedrė Juršėnė atsakė, kad taip.
Elena Kuznecova klausė, ar sugrąžinimui paskaičiuotos minimalios ar maksimalios
sąnaudos.
Giedrė Juršėnė atsakė, kad minimalios. Vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymu bei
Šilumos kainų nustatymo metodika, UAB „Palangos šilumos tinklai“ atsiskaitomųjų karšto
vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį paskaičiavo pagal faktinius duomenis.
Elena Kuznecova klausė, kokia buvo paskaičiuota maksimali suma.
Giedrė Juršėnė atsakė, kad vienam vartotojui maksimalus atsiskaitomųjų karšto
vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis – 1,40 Eur.
Eimutis Židanavičius pažymėjo, jog buvo kalbama, kad karšto vandens kaina nekils,
kai šilumos ūkis bus perimtas iš UAB „Litesko“. Tačiau šių dienų realybė yra visai kita. Tarybos
narys bijo, jog jis, balsuodamas už šį sprendimo projektą, kaip ir visi kiti Tarybos nariai, netaptų
miesto kenkėjas, kaip kažkada jį pavadino Meras. Eimutis Židanavičius prašė Mero atsiprašyti už
tai, kad jis kažkada jį pavadino miesto kenkėju.
Giedrė Juršėnė pažymėjo, kad dauguma Lietuvos gyventojų turi antrinius būstus
Palangoje ir karšto vandens rodmenis deklaruoja tik vieną kartą per metus, todėl pensininkai,
kurie gyvena nuolat, turi už juos mokėti. Įsivedus skaitliuko mokestį ir pakeitus skaitliukus į
nuotolinio valdymo, sumažėtų bendrųjų sąnaudų ir nebeliktų piktavališko nemokėjimo.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eugenijus Simutis siūlė pritarti sprendimo projektui, nes įmonės išlaidas turi padengti
vartotojas.
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Julius Tomas Žulkus pažymėjo, kad įrengus Ūkio ir turto skyriaus vedėjo Kosto
Jakubausko daugiabučio namo bute karšto vandens skaitiklius, kurio rodmenys yra nuskaitomi
nuotoliniu būdu, buvo sutaupyta apie 20 proc. karšto vandens kainos.
Dainius Želvys pritarė sprendimo projektui.
Šarūnas Vaitkus kalbėjo, kad perėmus šilumos ūkį iš UAB „Litesko“, šilumos kaina
atpigo 25 proc., karšto vandens kaina – 15 proc. Meras pažymėjo, kad karšto vandens apskaitos
prietaisų aptarnavimo mokestis bus taikomas vienam butui, nors tame bute gali būti ir du karšto
vandens skaitikliai. Jis pagarsino, kad Lietuvoje vidutinė karšto vandens apskaitos prietaisų
aptarnavimo kaina yra 1,40 – 1,50 Eur vienam skaitikliui. Palangos miesto savivaldybė 5 kartus
dalyvavo teismuose, kad nebūtų taikomas karšto vandens apskaitos prietaisų mokestis, tačiau teisės
aktai tam prieštaravo ir visos bylos buvo pralaimėtos. Palangos miesto gyventojai yra skriaudžiami
savo kaimynų, kurie pagyvena savo būstuose tik sezono metu ir už karštą vandenį nemoka. Meras
kalbėjo, jog per 15 metų nė karto nebuvo atlikta metrologinė patikra, todėl su UAB „Palangos
šilumos tinklai“ yra sudaryta sutartis, kad ji per 4 metus visiems šilumos vartotojams pakeis karšto
vandens skaitiklius. Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis bus taikomas nuo
tada, kai apskaitos prietaisai bus įrengti ir jie nuosavybės teise priklausys karšto vandens tiekėjui.
Eugenijus Simutis replikavo, kad šilumos kaina sumažėjo 20 proc., ne todėl, kad
UAB „Palangos šilumos tinklai“ dirbo efektyviai, o todėl, kad sumažėjo ir dujų kaina.
Šarūnas Vaitkus pabrėžė, kad kainos sumažėjimą lėmė ir biokuro katilinės paleidimas
bei efektyvus UAB „Palangos šilumos tinklai“ darbas.
Elena Kuznecova replikavo, kad Taryba turėtų prisiimti didžiulę atsakomybę, nes
neinicijavo įstaigos veiklos auditų, nesiėmė ryžtingų veiksmų, kad šilumos ūkio veikla vyktų
sklandžiai.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto
ūkio komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras pagarsino Administracijos direktorės pasiūlymą (pridėtas prie posėdžio
rengimo medžiagos) ir teikė jį balsavimui.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 18 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Danas Paluckas ir Bronius Vaitkus nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
Elena Kuznecova ir Eimutis Židanavičius registravosi, bet nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu:
1. Išbraukti sprendimo projekto 3 punktą, buvusį 4 punktą laikyti 3 punktu.
2. Sprendimo apskundimo tvarkos formuluotę išdėstyti taip:
„Šis sprendimas gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos administraciniam teismui
(Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo gavimo dienos.“
20. SVARSTYTA. Dėl sutikimo priimti dovanojamą žemės sklypą, kurio kadastrinis
Nr. 2501/0003:176, (prie Kregždžių g.), Palangoje. Pranešėjas – Vytautas Indreika.
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.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Bronius Vaitkus nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 17, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Eimutis Židanavičius).
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NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
21.

SVARSTYTA. Dėl bendradarbiavimo sutarties. Pranešėjas – Robertas

Trautmanas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio,
Švietimo, kultūros ir sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Danas Paluckas ir Bronius Vaitkus nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
22. SVARSTYTA. Dėl sutikimo perimti pastato, esančio Grafų Tiškevičių al. 1,
Palangoje, dalį.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos
komitetas pritarė sprendimo projektui, o Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė su pasiūlymu.
Meras teikė balsavimui Statybos ir miesto ūkio komiteto pasiūlymą.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 18, prieš – nėra, susilaikė – 1.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Eugenijus Simutis).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu sprendimo projekto 1
punkte išbraukti žodžius ir skaičių „užstatytas plotas 1186,00 kv. m“ bei vietoj žodžių „išlikusius
pamatų fragmentus“ įrašyti žodžius „išlikusius medinės dalies fragmentus“.
Posėdžio pirmininkas paskelbė posėdžio pabaigą.

Posėdžio pirmininkai

Šarūnas Vaitkus
Rimantas Antanas Mikalkėnas

Posėdžio sekretorė

Diana Kniukštienė

