PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
9-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
8-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2019 m. spalio 17 d. Nr. T3-11
Palanga
Posėdis įvyko 2019 m. spalio 17 d.
Posėdžio pradžia 9 val., pabaiga 9 val. 45 min.
Posėdžio pirmininkas – Šarūnas Vaitkus, Meras.
Posėdžio sekretorė – Renata Liaudanskytė, Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė.
Posėdyje dalyvavo 15 Tarybos narių: Arvydas Dočkus, Gediminas Gečas, Darius
Kubilius, Sondra Kulikauskienė, Elena Kuznecova, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Ilona
Pociuvienė, Saulius Simė, Mindaugas Skritulskas, Vaidas Šimaitis, Bronius Vaitkus, Šarūnas
Vaitkus, Dainius Želvys, Julius Tomas Žulkus, Justas Žulkus.
Posėdyje dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavo Tarybos nariai: Andrius Bajoras,
Svetlana Grigorian, Domininkas Jurevičius, Eugenijus Simutis, Renata Surblytė, Vladas Žulkus.
Posėdyje dalyvavo kviestieji ir kiti asmenys (sąrašas pridedamas).
Meras paskelbė 9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 8-ojo posėdžio
pradžią.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Meras pagarsino, jog į Tarybos 8-ojo posėdžio darbotvarkę įtraukta 10 klausimų.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar Tarybos nariai turi pasiūlymų dėl posėdžio
darbotvarkės.
Kadangi pasiūlymų nebuvo, Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl
darbotvarkės tvirtinimo.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
Darbotvarkė patvirtinta.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, asmeniškai suinteresuotų šio
posėdžio darbotvarkės klausimų svarstymu.
Saulius Simė informavo, kad nedalyvaus 4 (Dėl Palangos sporto centro grupių skaičiaus
ir dydžio nustatymo 2019–2020 mokslo metams) ir 5 (Dėl Palangos sporto centro sportinio ugdymo
plano derinimo) darbotvarkės klausimų svarstymuose, kadangi dirba BĮ Sporto centre.
Posėdžio pirmininkas prašė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Sauliaus Simės, kuris
nedalyvaus 4 ir 5 darbotvarkės klausimų svarstymuose, nusišalinimo priėmimo.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14, prieš – nėra, susilaikė – nėra.
Tarybos nario nusišalinimai priimti.
Meras pagarsino, kad 8 darbotvarkės klausimu (Dėl Palangos miesto savivaldybės
teritorijoje esančių apleistų ir neprižiūrimų, naudojamų ne pagal paskirtį pastatų ir statinių sąrašo
patvirtinimo) užsirašė pasisakyti Darius Burba (dėl pastato J. Basanavičiaus g. 47) ir Vaidotas
Bacevičius (dėl pastato Vytauto g. 64).
Posėdžio pirmininkas siūlė pradėti darbotvarkės klausimų svarstymą.
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1. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2019 m. biudžeto patikslinimo.
Pranešėja – Eugenija Petravičienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių 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 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
2. SVARSTYTA. Dėl Komisijos fizinių ir juridinių asmenų mokesčių lengvatų
prašymams nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti sudarymo. Pranešėja – Eugenija
Petravičienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos
komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14, prieš – nėra, susilaikė –1.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
3. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-221
pakeitimo. Pranešėjas – Raimondas Andziulis.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Saulius Simė nusišalino nuo sprendimo ,,Dėl Palangos sporto centro grupių skaičiaus
ir dydžio nustatymo 2019–2020 mokslo metams“ projekto svarstymo ir išėjo iš posėdžių salės (nuo
9 val. 10 min. iki 9 val. 11 min.).
4. SVARSTYTA. Dėl Palangos sporto centro grupių skaičiaus ir dydžio nustatymo
2019–2020 mokslo metams. Pranešėja – Laima Valužienė.
Tarybos narių klausimai.
Elena Kuznecova domėjosi dėl maksimalaus vaikų skaičiaus grupėse nustatymo.
Pranešėja atsakė, kad minimalus vaikų skaičius grupėje yra 12, o maksimalus skaičius
– 30, tačiau jis nėra nustatytas ir taikomas toks, koks nustatytas bendrojo ugdymo mokyklose, be
to, išimtis taikoma plaukimo grupėms, kur maksimalus vaikų skaičius yra 12 atsižvelgiant į padidintą
riziką.
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 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
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Saulius Simė nusišalino nuo sprendimo ,,Dėl Palangos sporto centro sportinio ugdymo
plano derinimo“ projekto svarstymo ir išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 11 min. iki 9 val. 12 min.).
5. SVARSTYTA. Dėl Palangos sporto centro sportinio ugdymo plano derinimo.
Pranešėja – Laima Valužienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
6. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T2-150 1
punkto pakeitimo. Pranešėja – Laima Valužienė.
Tarybos narių klausimai.
Darius Kubilius teiravosi, kiek padidėjo mokinių skaičius Šventosios pagrindinėje
mokykloje.
Pranešėja atsakė, kad mokinių skaičius padidėjo nuo 112 iki 128.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14, prieš – nėra, susilaikė – 1.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
7. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų
tinklo pertvarkos 2020–2024 metų bendrojo plano rengimo. Pranešėja – Laima Valužienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
8. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės teritorijoje esančių apleistų ir
neprižiūrimų, naudojamų ne pagal paskirtį pastatų ir statinių sąrašo patvirtinimo. Pranešėja – Lina
Karalienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, kad Administracijos direktorė Akvilė Kilijonienė 2019 m. spalio 15
d. pateikė pasiūlymą dėl šio sprendimo projekto papildymo, atsižvelgdama į Tarybos komitetų
jungtinio posėdžio metu išsakytas pastabas (pridedamas prie rengimo medžiagos).
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio bei Turizmo, sveikatos ir
socialinės apsaugos komitetai taip pat pateikė pasiūlymus dėl sprendimo projekto pakeitimo
(pridedami prie rengimo medžiagos).
Meras teikė balsavimui Administracijos direktorės pasiūlymą dėl sprendimo projekto
papildymo.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių.
Balsavo: už – 15 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos
komiteto pasiūlymą dėl sprendimo projekto papildymo.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių.
Balsavo: už – 15 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
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Meras teikė balsavimui Statybos ir miesto ūkio komiteto pasiūlymą dėl sprendimo
projekto pakeitimo.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių.
Balsavo: už – 5, prieš – 9, susilaikė – 1.
Pasiūlymui nepritarta.
Posėdžio pirmininkas pakvietė norinčius pasisakyti šiuo klausimu.
UAB ,,Rivena“ direktorius Darius Burba kalbėjo apie jam priklausantį pastatą
J. Basanavičiaus g. 47 (buvusi sanatorijos „Jūratė“ valgykla-restoranas), kuris įtrauktas į
Savivaldybės teritorijoje esančių apleistų ir neprižiūrimų, naudojamų ne pagal paskirtį pastatų ir
statinių sąrašą.
Advokatas, atstovaujantis UAB ,,Karodenta“, Vaidotas Bacevičius kalbėjo dėl statinio
Vytauto g. 64 išbraukimo iš Savivaldybės teritorijoje esančių apleistų ir neprižiūrimų, naudojamų
ne pagal paskirtį pastatų ir statinių sąrašo.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pakeitimais.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14, prieš – nėra, susilaikė – 1.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pataisomis:
1. preambulėje po žodžių „Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio
įstatymo“ įrašyti skaičius ir žodžius „2 straipsnio 1 dalimi“;
2. papildyti Palangos miesto teritorijoje esančių apleistų ir neprižiūrimų, naudojamų
ne pagal paskirtį statinių sąrašą šiais objektais:
Eil. Statinio adresas
Nr.
11. J. Basanavičiaus g.
47, Palanga
12. Virbališkės tak. 3H,
Palanga

13.
14.
15.

16.
17.
18.

Statinio unikalus Nr.
2595-5005-4026

UAB „Kuprionis“

2597-0004-9022

Edgaras Jankauskas, S. Krivicko
įmonė „Fasma“, Genė Rakauskienė,
Alvydas Kurauskas, Donatas Rauba,
Stasė Raubienė, Daiva Urbonienė,
Vytautas Milius, Petronėlė Milienė.
Rachmil Britaniškin (įgaliotas asmuo
Rolandas Rumšas)
Marius Jogėla

Vytauto g. 176,
Palanga
Vytauto g. 123A,
Palanga
Vytauto g. 125,
Palanga

2591-0001-5011

M. Valančiaus g. 4,
Palanga
J. Basanavičiaus g.
23, Palanga

2592-0005-4014

Kęstučio g. 33,
Palanga

Statinio savininkas

2501-0027-0278
2591-2000-4016

2596-2002-8016

2598-5000-3014

Ramunė Kailiūnienė
Vilius Karolis
Birutė Zubienė
Zelma Ona Jankovskaja
Olga Ira Gelumbickienė
Violeta Krupovec
Gediminas Čiučelis, Tomas
Šalkauskas (nuomos sutartis UAB
"Nelima", UAB "Dimein)a
Julius Garnelis, Darius Žičkus, Laura
Žičkienė;

3. papildyti Palangos miesto savivaldybės teritorijoje esančių apleistų ir neprižiūrimų,
naudojamų ne pagal paskirtį pastatų ir statinių sąrašą šiais objektais:
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19.
20.

Vytauto g. 170,
Palanga
Vytauto g. 170,
Palanga

2597-6001-8074
2597-6001-8021

UAB „Minera“ direktorius Donatas
Jurevičius
UAB „Minera“ direktorius Donatas
Jurevičius

9. SVARSTYTA. Dėl Valdybos 1996 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. 334
pakeitimo. Pranešėjas – Vytautas Indreika.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
10. SVARSTYTA. Dėl pavadinimo suteikimo alėjai – Vytauto Kernagio alėja ir jos
geografinės charakteristikos patvirtinimo. Pranešėjas – Žydrūnas Žvirblis.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto
ūkio komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Meras paskelbė 9-ojo šaukimo Tarybos 8-ojo posėdžio pabaigą.

Posėdžio pirmininkas

Šarūnas Vaitkus

Posėdžio sekretorė

Renata Liaudanskytė

