PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
8-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
35-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2017 m. gruodžio 21 d. Nr. T3-35
Palanga
Posėdis įvyko 2017 m. gruodžio 21 d.
Posėdžio pradžia 9 val., pabaiga 9 val. 35 min.
Posėdžio pirmininkas – Šarūnas Vaitkus, Meras.
Posėdžio sekretorė – Jurgita Makšimaitė, Palangos miesto savivaldybės
administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė.
Posėdžio pirmininkas paskelbė 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos
35-ojo posėdžio pradžią.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Posėdyje dalyvavo 18 Tarybos narių: Arvydas Dočkus, Donatas Elijošius, Irena
Galdikienė, Sondra Kulikauskienė, Elena Kuznecova, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Danas
Paluckas, Ilona Pociuvienė, Antanas Sebeckas, Saulius Simė, Eugenijus Simutis, Vaidas Šimaitis,
Bronius Vaitkus, Šarūnas Vaitkus, Gediminas Valinevičius, Dainius Želvys, Eimutis Židanavičius,
Julius Tomas Žulkus.
Posėdyje dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavo 3 Tarybos nariai: Vaidotas
Bacevičius, Edmundas Krasauskas ir Mindaugas Skritulskas.
Posėdyje dalyvavo kviestieji ir kiti asmenys (sąrašas pridedamas).
Posėdžio pirmininkas pagarsino, jog į 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės
tarybos 35-ojo posėdžio darbotvarkę įtraukti 9 klausimai.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar Tarybos nariai turi pasiūlymų dėl posėdžio
darbotvarkės. Tarybos nariai pasiūlymų nepateikė.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl darbotvarkės.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
Tarybos posėdžio darbotvarkė patvirtinta.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, asmeniškai suinteresuotų šios
darbotvarkės klausimų svarstymu.
Eugenijus Simutis informavo, kad nusišalins nuo 4 darbotvarkės klausimo (Dėl
vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą
mokestinių nepriemokų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo iš apskaitos).
Irena Galdikienė informavo, kad nusišalins nuo 5 darbotvarkės klausimo (Dėl
materialiojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės Palangos
departamentui).
Posėdžio pirmininkas siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Eugenijaus Simučio
nusišalinimo.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
Eugenijaus Simučio nusišalinimas priimtas.
Posėdžio pirmininkas siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Irenos Galdikienės
nusišalinimo.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
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BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
Irenos Galdikienės nusišalinimas priimtas.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, norinčių pasisakyti prieš pradedant
svarstyti darbotvarkės klausimus. Norinčių pasisakyti nebuvo.
Meras siūlė pradėti darbotvarkės klausimų svarstymą.
1. SVARSTYTA. Dėl pritarimo prisijungimui prie Visuomenės sveikatos biurų
asociacijos. Pranešėja – Irma Babičaitė-Kučinskienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui, Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas pritarė sprendimo
projektui su pasiūlymu pakeisti sprendimo projekto preambulę, vietoj žodžių ir skaičių
„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 42
punktu“ įrašyti žodžius ir skaičius „Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 9 punktu“.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Turizmo,
sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pasiūlymo.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 18 (vienbalsiai).
Nuspręsta pritarti Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pasiūlymui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu pakeisti sprendimo
projekto preambulę, vietoj žodžių ir skaičių „Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 42 punktu“ įrašyti žodžius ir skaičius „Vadovaudamasi
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 9 punktu“.
2. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės projektų paraiškų teikimo ir
atrankos konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Irma Babičaitė-Kučinskienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas 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 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
3. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T2-295
pakeitimo. Pranešėjos – Irma Babičaitė-Kučinskienė, Milda Gedvilienė, VšĮ Palangos miesto
savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė.
Tarybos narių klausimai.
Elena Kuznecova klausė, kaip buvo nustatytas etatų trūkumas.
Milda Gedvilienė kalbėjo, kad prašoma 1,5 etato. Valstybės finansuojamų etatų
skaičius yra mažas, dėl to reikalinga papildoma savivaldybės parama. Darželiai yra palankiausia
vieta nuo mažumės ugdyti vaikų sveikatos įgūdžius, ugdymo procesas yra paprasčiau
įgyvendinamas, darželyje specialistui lengviau vesti sveikatos ugdymo paskaitas, užsiėmimus ir
taip puoselėti vaikų sveikatą. Ši veikla ir prieš įstaigos įsteigimą buvo remiama savivaldybės:
mokinių sveikatos priežiūra bendrojo ugdymo mokyklose buvo remiama vienu etatu, darželiai
buvo remiami dviem etatais. Įsteigus biurą, darbuotojams funkcijų nesumažėjo, atvirkščiai –
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biuras tapo koordinuotesnė įstaiga, todėl padaugėjo darbų. Valstybė remia nepilnai vieną etatą,
tokiu atveju vienas etatas yra paskirstomas šešioms įstaigoms (darželiams) po 0,1-0,2 etato. Per
savaitę darbuotojas darželyje neišbūna nė vienos pilnos darbo dienos.
Sondra Kulikauskienė domėjosi, kokios būtų prašomo etato funkcijos.
Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė atsakė, kad yra
paskirta atlikti 18 funkcijų, iš kurių svarbiausios būtų sveikatos stebėsena, pirmos pagalbos
teikimas, pedagogų konsultavimas, paskaitų, užsiėmimų vedimas sveikatos įgūdžių temomis,
užkrečiamų ligų profilaktika, konsultavimas maitinimo klausimais, asmens higienos tikrinimas.
Eugenijus Simutis klausė, kurios iš šių funkcijų buvo įgyvendintos ir ar tiesa, kad
pagal biuro sudarytą grafiką vaikų ateinama tikrinti į darželius, kai jie miega. Taip pat domėjosi,
kaip yra užtikrinama užkrečiamų ligų profilaktika ir ar ji atliekama.
Milda Gedvilienė atsakė, kad vaikus tikrina įstaigos pedagogai, ne biuro darbuotojai.
Be sveikatos pažymos apie vaiko pasveikimą jie negali būti priimami į grupę. Palangos miesto
savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė kalbėjo, kad vaikai nėra tikrinami miego metu.
Patikrinimai visada yra derinami su įstaigos bendruomene. Biurui nėra pavesta kiekvieną dieną
tikrinti, ar į darželį neatėjo sergančių vaikų. Tikrina auklėtojai, kurie dirba su vaikais. Sveikatos
priežiūros specialistas, apsilankydamas vieną kartą per savaitę, negalėtų atlikti tokios funkcijos.
Todėl ir prašomas didesnis etatų skaičius, kad būtų geriau užtikrinama ir užkrečiamų ligų
profilaktika.
Eimutis Židanavičius klausė, kokie bus kuriamų etatų išsilavinimo reikalavimai.
Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė kalbėjo, kad LR
sveikatos apsaugos ministras yra patvirtinęs specialius kvalifikacinius reikalavimus, reikalingus
šiam specialistui. Vienas iš pagrindinių – turėti visuomenės sveikatos krypties aukštąjį
universitetinį išsilavinimą arba būti baigusiam atitinkamai kitas studijų programas (nurodytas
įsakyme) ir būti išklausiusiam tam tikrus kursus.
Eimutis Židanavičius klausė, kokia yra situacija kitose savivaldybėse.
Milda Gedvilienė atsakė, kad daugumoje savivaldybių papildomi etatai yra remiami iš
savivaldybės biudžeto.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eimutis Židanavičius kalbėjo, kad 2016 metais buvo tvirtinamas Palangos miesto
savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojų skaičius ir buvo tvirtinama, kad funkcijoms
atlikti etatų užteks. Praėjus metams etatų skaičius didinamas. Ši tendencija pastebima ir kitose
įstaigose.
Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė priminė, kad
2016 metais svarstant Tarybos sprendimą buvo siūlomi du variantai: pirmasis siūlant mažesnį etatų
skaičių (maksimaliai finansuojamą iš valstybės dotacijos) ir antrasis su tokiu etatų skaičiumi, kokio
yra prašoma šiuo metu. Steigiant įstaigą buvo numatytas antras variantas su papildomu
savivaldybės rėmimu.
Akvilė Kilijonienė kalbėjo, kad kuriant Palangos miesto savivaldybės visuomenės
sveikatos biurą buvo stengiamasi išlaikyti palangiškių darbuotojų darbo vietas. Pasikeitus
įstatymams, darbuotojų funkcijos buvo patikėtos Visuomenės sveikatos biurui.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui, Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas sprendimo nepriėmė.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16, prieš – nėra, susilaikė – 2 (Sondra Kulikauskienė, Eugenijus
Simutis).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos narys Eugenijus Simutis išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 22 min. iki 9 val.
25 min.).
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4. SVARSTYTA. Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų
turėtojų ir atliekų tvarkymą mokestinių nepriemokų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo iš
apskaitos. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.
Tarybos narių klausimai.
Eimutis Židanavičius domėjosi, ar tikrai yra viskas padaroma, kad šios skolos būtų
išieškotos.
Bronius Martinkus atsakė, kad imamasi visų priemonių, kad skolos būtų išieškotos,
laiku kreipiamasi į teismą dėl skolų išieškojimo. Visos įmonės yra pripažintos bankrutavusiomis.
2017 m. birželio mėn. Taryba priėmė sprendimą, kuriuo nustatyta, kad „Nekilnojamojo turto
objekto savininko ar įgalioto asmens mokestinės nepriemokos pripažįstamos beviltiškomis ir yra
nurašomos, kai Savivaldybės taryba priima sprendimą, kuriuo šios skolos pripažįstamos
beviltiškomis“. Siūlomų pripažinti beviltiškomis mokestinių nepriemokų suma – 19 985,62 eurų
susidarė per laikotarpį nuo 2010-01-01 iki 2017-09-29.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio, Ekonomikos ir finansų
komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl šio sprendimo projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos narė Irena Galdikienė išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 25 min. iki 9 val. 26
min.).
5. SVARSTYTA. Dėl materialiojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį VšĮ
Klaipėdos jūrininkų ligoninės Palangos departamentui. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas 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 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
6. SVARSTYTA. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjimo termino
atidėjimo UAB „Pajūrio Gabija“. Pranešėja – Eugenija Petravičienė.
Tarybos narių klausimai.
Eimutis Židanavičius domėjosi, kelintus metus iš eilės yra svarstomas šios įmonės
valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjimo termino atidėjimo klausimas.
Pranešėja atsakė, kad ketvirtus. Kadangi šios įmonės veikla yra sezoninė, kiekvienais
metais sumažėja klientų srautas ir jiems šiuo laikotarpiu yra sudėtinga sumokėti šį mokestį.
Eugenijus Simutis klausė, kiek įmonių kreipėsi dėl šio mokesčio sumokėjimo
atidėjimo.
Pranešėja atsakė, kad kreipėsi dar dvi įmonės, bet jos neatitiko Mokesčių lengvatų
teikimo taisyklių reikalavimų, jų sąskaitose buvo pakankamai lėšų ir jos galėjo sumokėti šį
mokestį.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, 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.
7. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto
patikslinimo. Pranešėja – Regina Garadauskienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas paskelbė, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Meras informavo, kad yra pateiktas Administracijos direktorės pasiūlymas ir kvietė
Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl šio pasiūlymo.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 17, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Eugenijus Simutis).
Nuspręsta pritarti Administracijos direktorės pasiūlymui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu pakeisti sprendimo
projekto:
1. 1.1 punktą, vietoj skaičiaus „23093,3“ įrašyti skaičių „23118,3“ ir šį punktą
išdėstyti taip: „1.1. biudžeto pajamas – 23118,3 tūkst. eurų (1 priedas), iš jų biudžetinių įstaigų
pajamų įmokas į biudžetą – 1125,7 tūkst. eurų, iš jų: įmokas už išlaikymą švietimo, socialinės
apsaugos ir kitose įstaigose – 319,0 tūkst. eurų, pajamas už prekes ir paslaugas – 497,5 tūkst. eurų,
pajamas už patalpų nuomą – 309,2 tūkst. eurų (2 priedas)“;
2. 1.2 punktą, vietoj skaičiaus „25366,3“ įrašyti skaičių „25391,3“, vietoj skaičiaus
„8136,5“ įrašyti skaičių „8137,0“, vietoj skaičiaus „3590,8“ įrašyti skaičių „3578,7“ ir šį punktą
išdėstyti taip: „1.2. biudžeto asignavimus – 25391,3 tūkst. eurų, iš jų: darbo užmokesčiui – 8137,0
tūkst. eurų ir turtui įsigyti – 3578,7 tūkst. eurų, asignavimai viršija pajamas – 2273 tūkst. eurų
praėjusių metų nepanaudota pajamų dalimi, kuri viršija panaudotus asignavimus (3 priedas), iš
jų:“;
3. 1.2.1 punktą, vietoj skaičiaus „14316,3“ įrašyti skaičių „14341,3“ ir šį punktą
išdėstyti taip: „1.2.1. asignavimus savivaldybės funkcijoms – 14341,3 tūkst. eurų (4 priedas)“;
4. 1, 3, 4, 9 priedus ir išdėstyti juos nauja redakcija.
8. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2011 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T2-214
pakeitimo. Pranešėja – Genutė Kavarzienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas 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 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
9. SVARSTYTA. Dėl žemės sklypų S. Nėries g. 21 ir S. Nėries g. 25, Palangoje,
detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjas – Vidmantas Danta.
Tarybos narių klausimai.
Eugenijus Simutis klausė, ar tiesa, kad šie sklypai neatitinka Bendrojo plano ir jiems
nenustatyti reglamentai.
Pranešėjas atsakė, kad šiems sklypams Specialiajame plane yra nustatyti reglamentai.
Aukštingumas ir tankumas buvo nustatyti pagal Specialųjį paveldosauginį planą.
Eimutis Židanavičius klausė, ar nekils kokių ginčų patvirtinus šį detalųjį planą.
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Pranešėjas atsakė, kad problemų nebus, visi reglamentai nustatyti pagal
Paveldosauginį ir Bendrąjį planus.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eugenijus Simutis prisiminė, kad kai buvo tvirtinamas detalusis planas J. Simpsono g.
21, Palangoje, taip pat buvo teigiama, kad planas atitinka visus reikalavimus, bet vėliau kilo ginčų,
dėl to tikisi, kad šį kartą taip nebus.
Posėdžio pirmininkas 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).
Elena Kuznecova ir Eimutis Židanavičius nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 15, prieš – 1 (Eugenijus Simutis), susilaikė – nėra.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas paskelbė posėdžio pabaigą.

Posėdžio pirmininkas

Šarūnas Vaitkus

Posėdžio sekretorė

Jurgita Makšimaitė

