PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
8-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
26-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2017 m. kovo 30 d. Nr. T3-26
Palanga
Posėdis įvyko 2017 m. kovo 30 d.
Posėdžio pradžia 9 val., pabaiga 12 val. 30 min.
Posėdžio pirmininkai – Šarūnas Vaitkus, Meras, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Mero
pavaduotojas.
Posėdžio sekretorė – Diana Kniukštienė, Palangos miesto savivaldybės
administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė.
Posėdyje dalyvavo 17 Tarybos narių: Vaidotas Bacevičius, Arvydas Dočkus, Donatas
Elijošius, Irena Galdikienė, Edmundas Krasauskas, Sondra Kulikauskienė, Rimantas Antanas
Mikalkėnas, Antanas Sebeckas, Eugenijus Simutis, Mindaugas Skritulskas, Vaidas Šimaitis,
Bronius Vaitkus, Šarūnas Vaitkus, Gediminas Valinevičius, Dainius Želvys, Eimutis Židanavičius,
Julius Tomas Žulkus.
Posėdyje dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavo Tarybos nariai: Elena Kuznecova,
Danas Paluckas, Ilona Pociuvienė, Saulius Simė.
Posėdyje dalyvavo kviestieji ir kiti asmenys (sąrašas pridedamas).
Meras paskelbė 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 26-ojo posėdžio
pradžią.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Meras pagarsino, jog į 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 26-ojo
posėdžio darbotvarkę įtraukti 37 klausimai.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar Tarybos nariai turi kitų pasiūlymų dėl posėdžio
darbotvarkės.
Eimutis Židanavičius siūlė iš posėdžio darbotvarkės išbraukti 37 darbotvarkės
klausimą, nes yra gautas bendruomenės 100 narių prašymas, kuriuo prašoma netvirtinti Kunigiškių
teritorijos, Palangos miesto bendrajame plane pažymėtos kaip K6 ir K9 kvartalai, architektūrinėsurbanistinės sistemos ir kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano, nes jis prieštarauja jų
interesams.
Vaidas Šimaitis siūlė išbraukti 35 darbotvarkės klausimą (Dėl žemės sklypo
Nemirsetos g. 47, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo), motyvuodamas tuo, jog detaliojo plano
organizatorius nėra pasirašęs infrastruktūros sutarties.
Šarūnas Vaitkus pažymėjo, jog atitinkamos institucijos yra suderinusios Kunigiškių
teritorijos, Palangos miesto bendrajame plane pažymėtos kaip K6 ir K9 kvartalai, architektūrinėsurbanistinės sistemos ir kraštovaizdžio tvarkymo specialųjį planą. Meras pabrėžė, jog ta pati
bendruomenė kreipėsi į Savivaldybės administraciją, kad parengtų specialųjį planą, kuris
reglamentuotų minimos teritorijos užstatymo rodiklius, aukštingumus ir t. t.
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui Eimučio Židanavičiaus pasiūlymą.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 2, prieš – 12, susilaikė – 3.
Nuspręsta nepritarti Eimučio Židanavičiaus pasiūlymui.
Meras teikė balsavimui Vaido Šimaičio pasiūlymą.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
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Balsavo: už – 14, prieš – 2, susilaikė – 1.
Nuspręsta išbraukti 35 (Dėl žemės sklypo Nemirsetos g. 47, Palangoje, detaliojo
plano patvirtinimo) klausimą iš darbotvarkės.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl darbotvarkės su pakeitimais
tvirtinimo.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
Darbotvarkė patvirtinta.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, asmeniškai suinteresuotų šios
darbotvarkės klausimų svarstymu.
Meras priminė, kad Tarybos nariai pagal Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos
rekomendacijas turi nurodyti, dėl kokios priežasties ir nuo kokio klausimo nusišalina ir balsuojant
dėl jų nusišalinimo turi išeiti iš salės.
Sondra Kulikauskienė informavo, kad nusišalins nuo 4 darbotvarkės klausimo (Dėl
VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centro 2016 metų ataskaitų) svarstymo ir balsavimo.
Arvydas Dočkus pagarsino, kad nusišalins nuo 26 (Dėl paslaugų lengvatos suteikimo
viešajai įstaigai „Palangos futbolo klubas“), 27 (Dėl Lietuvos tinklinio federacijos Lietuvos
supersenjorų tinklinio čempionato organizavimo), 28 (Dėl paslaugų lengvatos suteikimo Palangos
dziudo klubui), 29 (Dėl klasių komplektų ir mokinių skaičiaus vidurkio nustatymo Palangos
miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms 2017–2018 mokslo metams) klausimų
svarstymo ir balsavimo, kadangi klausimai susiję su jo darbovietėmis – Palangos sporto centru bei
„Baltijos“ pagrindine mokykla.
Vaidas Šimaitis pažymėjo, jog nedalyvaus 9 darbotvarkės klausimo (Dėl pritarimo
bendradarbiavimo sutarties pakeitimui) svarstyme, kadangi jis yra vienas asociacijos Palangos
miesto „Saulės“ klubo organizatorių.
Antanas Sebeckas informavo, kad nusišalins nuo 15 darbotvarkės klausimo (Dėl
pripažinto netinkamu (negalimu) naudoti Palangos miesto botanikos parko valdomo
nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo) svarstymo ir balsavimo, kadangi jis dirba Palangos
miesto botanikos parke.
Donatas Elijošius paskelbė, kad nedalyvaus 29 darbotvarkės klausimo (Dėl klasių
komplektų ir mokinių skaičiaus vidurkio nustatymo Palangos miesto savivaldybės bendrojo
ugdymo mokykloms 2017–2018 mokslo metams) svarstyme, kadangi jo žmona bei sesuo dirba
švietimo įstaigose.
Julius Tomas Žulkus pagarsino, kad nusišalins nuo 23 darbotvarkės klausimo (Dėl
prekybos ar paslaugų teikimo Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose)
svarstymo ir balsavimo.
Bronius Vaitkus ir Šarūnas Vaitkus informavo, kad nusišalins nuo 15 darbotvarkės
klausimo (Dėl pripažinto netinkamu (negalimu) naudoti Palangos miesto botanikos parko
valdomo nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo) svarstymo ir balsavimo, kadangi jų sesuo
dirba Botanikos parke.
Meras siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Sondros Kulikauskienės nusišalinimo
priėmimo.
Sondra Kulikauskienė išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 6 min. iki 9 val. 7 min.).
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
Tarybos narės nusišalinimas priimtas.
Posėdžio pirmininkas prašė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Arvydo Dočkaus ir Donato
Elijošiaus nusišalinimo priėmimo.
Arvydas Dočkus ir Donatas Elijošius išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 7 min. iki 9
val. 8 min.).
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14, prieš – nėra, susilaikė – 1.
Tarybos narių nusišalinimas priimtas.
Meras siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Vaido Šimaičio nusišalinimo priėmimo.
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Vaidas Šimaitis išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 8 min. iki 9 val. 8 min.)
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
Tarybos nario nusišalinimas priimtas.
Meras siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Juliaus Tomo Žulkaus nusišalinimo
priėmimo.
Julius Tomas Žulkus išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 8 min. iki 9 val. 9 min.)
Užsiregistravo 12 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 12 (vienbalsiai).
Tarybos nario nusišalinimas priimtas.
Meras perdavė pirmininkavimą Mero pavaduotojui.
Rimantas Antanas Mikalkėnas pateikė balsavimui Broniaus Vaitkaus, Šarūno Vaitkaus
ir Antano Sebecko nusišalinimo priėmimą.
Bronius Vaitkus, Šarūnas Vaitkus ir Antanas Sebeckas išėjo iš posėdžių salės (nuo 9
val. 9 min. iki 9 val. 10 min.)
Užsiregistravo 12 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 11, prieš – nėra, susilaikė – 1.
Tarybos narių nusišalinimas priimtas.
Meras perėmė pirmininkavimą.
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.
Meras pagarsino, kad nuo šios dienos prasideda Palangos dienos, todėl paragino visus
Tarybos narius aktyviai dalyvauti šventės renginiuose.
Meras kvietė į tribūną pasisakyti bendruomenės „Palangos santarvė“ pirmininkę
Daina Eimanavičienę.
Daina Eimanavičienė pasveikino visus su Palangos miesto gimtadieniu ir siūlė jį
švęsti visiems kartu dalyvaujant visuose organizuojamuose renginiuose. Bendruomenės „Palangos
santarvė“ pirmininkė pasidžiaugė, kad „Palangos dienos 2017“ bus pristatomos ne tik Palangos
mieste, bet ir Vilniuje. Daina Eimanavičienė, atstovaudama Palangos miesto tautodailininkams,
pažymėjo, kad prekybinės vietos yra skiriamos teisingu būdu – traukiant kamuoliukus. Ji nurodė,
kad niekas negali prašyti išskirtinių vietų, ir nė vienai asmenų grupei negali būti sudaromos
išskirtinės sąlygos. Be to, ji siūlė Savivaldybės administracijai atsižvelgti į tai, kad Palangos gintaro
gildijos pirmininku yra nebe A. Petkevičius, todėl į jo pateiktus prašymus siūlė neatsakyti.
Šarūnas Vaitkus pažymėjo, jog Seimo juristai pažadėjo, jog bus ieškoma sprendimų,
kad būtų galima konkurso būdu išaiškinti asmenis, kuriems suteikiama pirmumo teisė įsigyti
leidimą prekiauti ar teikti paslaugas Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose
vietose. Jis pažymėjo, jog kamuoliukų traukimo būdas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.
Meras siūlė pradėti darbotvarkės klausimų svarstymą.
1. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto
2017 metų veiklos programos patvirtinimo. Pranešėjas – Edmundas Krasauskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Edmundas Krasauskas užsiregistravo, bet nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
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2. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos 2016 metų
finansų kontrolės būklės ataskaitos. Pranešėja – Akvilė Kilijonienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, kad Ekonomikos ir finansų komitetas 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.
3. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Palangos turizmo informacijos centro vadovo 2016
metų ataskaitai. Pranešėja – Egidija Smilingienė.
Tarybos narių klausimai.
Eimutis Židanavičius domėjosi, kokių priemonių imtasi, kad pritraukti sumažėjusį
turistų srautą iš Rusijos.
Egidija Smilingienė paaiškino, kad šiais metais VšĮ Palangos turizmo informacijos
centras (toliau – Centras) kartu su Valstybiniu turizmo departamentu dalyvaus verslo misijose.
Direktorė paminėjo, kad šiais metais atidaromas oro maršrutas – Palanga – Sankt Peterburgas.
Eugenijus Simutis klausė, kodėl Centras nedalyvavo nė vienoje parodoje praėjusiais
metais Rusijoje. Tarybos narys klausė, kas formuoja Turizmo informacijos centro užduotis, kodėl
nė vienas atstovas iš centro nedalyvavo vykusioje Berlyno parodoje.
Egidija Smilingienė pažymėjo, kad Centras dažniausiai parodose dalyvauja kartu su
Valstybiniu turizmo departamentu, arba kartu su Klaipėdos regionu. 2016 m. ir šiais metais
Valstybinis turizmo departamentas nedalyvavo parodose Rusijoje, o Centrui dalyvauti vienam
parodose yra per didelė finansinė našta. Centras kiek įmanoma dalyvauja verslo misijose, į kurias
kviečiami žurnalistai, turizmo operatoriai. Berlyno parodoje dalyvauja Valstybinis turizmo
departamentas, kuris atstovauja Lietuvai, tuo pačiu ir Palangai.
Eimutis Židanavičius siūlė dalyvauti parodose kartu su verslininkais. Tarybos narys
siūlė Centrui prašyti daugiau lėšų iš Savivaldybės biudžeto siekiant pritraukti daugiau turistų.
Egidija Smilingienė kalbėjo, jog 2017 m. parodoms yra numatyta daugiau lėšų
lyginant su 2016 m. Verslo subjektai negali dalyvauti kartu su Turizmo informacijos centru
parodose, nes jose gali būti reklamuojami tik gamtos ir kultūros paveldo objektai. Verslininkai
kviečiami dalyvauti tokiuose renginiuose, kur leidžiama reklamuoti verslo įmones ar jų produktus.
Centro direktorė pagarsino, kad vyksiančioje Minsko parodoje reklamuojant Palangą dalyvaus už
simbolinį mokestį ir verslo subjektai.
Eugenijus Simutis klausė, kokia verslo misija, minima Palangos turizmo informacijos
centro vadovo 2016 metų ataskaitos 9 punkte, buvo suorganizuota Šventojoje.
Egidija Smilingienė atsakė, kad verslo misija nebūtinai gali vykti užsienyje. Į vietos
verslo misiją gali būti pakviesti turizmo operatoriai, verslo subjektai iš kitų šalių.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eugenijus Simutis kalbėjo, kad Palangos turizmo informacijos centras išnaudoja visas
teikiamas lėšas iš Savivaldybės biudžeto. Jis pasidžiaugė Centro vadovo 2016 metų ataskaitos
profesionalumu ir siūlė pritarti jai. Tarybos narys siūlė Savivaldybės administracijai parengti
sprendimo projektą dėl verslo misijų kitose šalyse ir jų organizavimui skirti 30 proc. lėšų iš
„pagalvės“ mokesčio.
Edmundas Krasauskas, dalyvaudamas parodose Rusijoje, pastebėjo, kad lankytojus
daugiausia domino Palangos, o ne Lietuvos stendas.
Eimutis Židanavičius siūlė didinti finansavimą Turizmo informacijos centrui, kad
garsintų Palangą ir padidintų turistų skaičių iš kitų šalių.
Meras perdavė pirmininkavimą Mero pavaduotojui Rimantui Antanui Mikalkėnui.
Šarūnas Vaitkus informavo, kad Savivaldybės biudžetui reikėtų skirti 40 tūkst. Eur
Centro dalyvavimui parodose Rusijoje. Mero nuomone, reikėtų keisti senas technologijas
naujomis, pvz.: užsakyti reklaminius straipsnius apie Palangą Norvegijoje bei kitose Skandinavijos
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šalyse, diegti elektroninę erdvę ir t. t. Meras siūlė Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos
komiteto nariams bei Tarybos nariams ieškoti sprendimo būdų įvairovės Palangos miesto
garsinimui. Šarūnas Vaitkus pažymėjo, kad, pagal Statistikos departamento duomenis, pernai
Palangą aplankė apie 900 tūkst. turistų. Meras aiškino, kad išspręsti susisiekimo problemą, AB
„Lietuvos geležinkeliai“ sprendžia klausimą dėl maršruto Vilnius – Palanga. Galvojama greituoju
traukiniu vykti į Kretingą, o iš ten autobusais turistai būtų vežami į Palangą. Į bilieto kainą būtų
įskaičiuota kelionė ir traukiniu, ir autobusu.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad visi komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos narė Sondra Kulikauskienė išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 31 min. iki 9
val. 44 min.).
4. SVARSTYTA. Dėl VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centro 2016 metų
ataskaitų. Pranešėja – Jūratė Mikutienė.
Tarybos narių klausimai.
Eimutis Židanavičius prašė įvardyti Palangos miesto įstaigas, su kuriomis Palangos
asmens sveikatos priežiūros centras sudarė sutartis dėl profilaktinių sveikatos patikrinimų.
Jūratė Mikutienė atsakė, kad tai švietimo įstaigos: mokyklos ir darželiai.
Eugenijus Simutis klausė, ar buvo skelbtas viešasis konkursas dėl jungtinės veiklos
sutarties.
Jūratė Mikutienė atsakė, kad jungtinė veiklos sutartis yra sudaryta nuo 2015 m.
rugsėjo 9 d. Viešo konkurso skelbta nebuvo.
Eimutis Židanavičius kalbėjo, kad, jo manymu, buhalterinės programos įsigijimas
prieštarauja teisės aktams, nes visi pirkimai turi būti atliekami pagal patvirtintas programas arba
didinant įstatinį kapitalą.
Jūratė Mikutienė pažymėjo, jog atlikus auditą, paaiškėjo, kad Palangos asmens
sveikatos priežiūros centras dirba su sena buhalterine programa, kai visos Savivaldybei
priklausančios įstaigos dirba su nauja vienoda buhalterine programa.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eimutis Židanavičius stebėjosi, kad 12 Palangos miesto biudžetinių įstaigų
profilaktinius sveikatos patikrinimus atlieka Palangos asmens sveikatos priežiūros centre, kai
Palangoje veikia dvi gydymo įstaigos. Įdomu, kaip reikėtų paaiškinti Palangos miesto gyventojui,
kodėl vienai gydymo įstaigai skiriamos didžiulės savivaldybės biudžeto lėšos, kai kitai neskiriama
nieko. Tarybos narys klausė, kuo prastesni Palangos miesto gyventojai, gaunantys sveikatinimo
paslaugas S. Kulikauskienės šeimos centre, kodėl šiame centrui neperkamos naujos gydymo
aparatūros ir nefinansuojamos sveikatinimo programos iš Savivaldybės biudžeto. Miesto valdžia
privalo mylėti visus Palangos gyventojus vienodai ir sutaupytas lėšas skirti sveikatos stiprinimui
visiems gyventojams.
Jūratė Mikutienė išsamiau paaiškino apie gautas iš valstybės ir Savivaldybės biudžeto
lėšas: 2016 m. VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centras gavo 60 tūkst. 531 Eur iš
valstybės ir Savivaldybės biudžetų, iš jų 14 tūkst. 40 Eur – valstybės lėšos, kurios buvo skirtos
mokyklų programai vykdyti. Ši programa atliekama visiems mokyklų mokiniams. Savivaldybės
lėšos sudarė 46 tūkst. Eur, kurios buvo skirtos 3 medicininėms – tuberkuliozės, mokyklų
kabinetinei veiklai, reabilitacinėms – programoms. Visos lėšos, skirtos programoms, buvo
panaudotos teikiant sveikatinimo paslaugas visiems Palangos miesto gyventojams. Tuo būdu VšĮ
Palangos asmens sveikatos priežiūros centras gali įgyvendinti savo misiją – teikti kuo platesnį ir
kuo kokybiškesnį paslaugų spektrą visiems Palangos gyventojams.
Meras pažymėjo, kad ir kita minima gydymo įstaiga gali teikti paraiškas dėl
finansavimo, tačiau ji paraiškų nepateikė.
Jūratė Mikutienė dėl nelygių konkurencinių sąlygų, kaip teigia Tarybos narys,
aiškino, kad privatūs medicinos centrai nėra įstatymiškai įpareigoti rengti dokumentacijos, t. y.
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jiems nereikia teikti metinių bei trimečių strateginių veiklos planų, jie nevykdo viešųjų pirkimų,
jie nediegia kokybės sistemos, neturi medicininių procedūrų aprašų, neteikia kovos su korupcija
planų, neatlieka vidaus audito įstaigos procedūrų, jie neteikia vadovo bei veiklos ataskaitų,
užduočių rodiklių įvykdymų bei užduočių nustatymo kitiems metams. Tokios dokumentacijos
parengimas užima daug laiko, energijos, finansų. VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centro
direktorė pabrėžė, kad privačios medicininės įstaigos dirba lengvatinėmis sąlygomis ir, kai jos bus
panaikintos – nelygios konkurencinės sąlygos įgaus logikos.
Eugenijus Simutis sutiko, kad išvardytos sąlygos yra privataus verslo privalumai. Jis
pažymėjo, kad didžiausias privalumas turbūt yra tas, kad privatiems medicinos centrams nereikia
vykdyti viešųjų pirkimo procedūrų. Savivaldybės administracija turėtų skelbti konkursus abiems
gydymo įstaigoms vienodus.
Meras, reaguodamas į Eugenijaus Simučio pasisakymą, prašė neklaidinti žiniasklaidos
ir bendruomenės narių, kad Savivaldybės administracija neskelbia viešųjų konkursų, kuriuose gali
dalyvauti visi norintys. Jis pabrėžė, kad Palangos asmens sveikatos priežiūros centras, kuris yra
apgailėtinos būklės, yra bendruomenės turtas. Meras prašė Tarybos narių pritarti sprendimo
projektui ir pasidžiaugė, kad nauja vadovė padarė daug pokyčių bei stengiasi, kad įstaigoje būtų
teikiamos kuo įvairesnės paslaugos, pritaikyti įrenginiai pagal pacientų poreikius, ieškoma lėšų
pastato renovacijai.
Eugenijus Simutis replikavo, kad Savivaldybė nesugeba valdyti savo turto.
Eimutis Židanavičius replikavo, kad pastatas stovi daugiau nei 20 metų, o Meras
Tarybos nariu išrinktas jau nebe pirmą kadenciją.
Meras informavo, kad visi 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.
5. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Palangos kultūros ir jaunimo centro vadovo 2016
metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – Monika Jarulytė.
Tarybos narių klausimai.
Eugenijus Simutis klausė, kodėl Palangos kultūros ir jaunimo centre vyksta didelė
vadovų kaita.
Monika Jarulytė negalėjo atsakyti į šį klausimą.
Eimutis Židanavičius klausė, kaip galėtų prisidėti Tarybos nariai ir bendruomenė prie
Kultūros ir jaunimo centro organizuojamų švenčių, kad jos taptų patrauklios ir įdomios.
Monika Jarulytė minėjo, kad Savivaldybės administracija dirba tuo klausimu, yra
įsteigta UAB „Palangos renginiai“, kuri bendradarbiauja su Kultūros ir jaunimo centru. Pranešėja
siūlė klausimą spręsti Švietimo, kultūros ir sporto komitete. Palangos kultūros ir jaunimo centras
atviras įvairiems pasiūlymams bei diskusijoms.
Eugenijus Simutis klausė, kodėl Kurhauzo salėje nevyksta kolektyvų repeticijos.
Monika Jarulytė atsakė, kad kolektyvai repetuoja miesto mokyklų salėse.
Eimutis Židanavičius pabrėžė, kad Meras pažadėjo, kad visi meniniai kolektyvai
bursis Kurhauzo salėje, tačiau jie yra išsibarstę po visą Palangą. Jis klausė, kodėl nesilaikoma
pažado.
Šarūnas Vaitkus pažymėjo, kad kolektyvai savo noru repetuoja mokyklų salėse, kad
nereikėtų kiekvieną kartą Kurhauzo salėje perstumdinėti kėdžių. Koncertai bei pasirodymai vyksta
Kurhauzo salėje.
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 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
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NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
6. SVARSTYTA. Dėl Palangos kurorto muziejaus atlygintinų paslaugų sąrašo
patvirtinimo. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių 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 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Eugenijus Simutis bei Bronius Vaitkus nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
7. SVARSTYTA. Dėl didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus viešojoje įstaigoje
„Palangos orkestras“ patvirtinimo. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pažymėjo, jog Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir sporto
komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Eugenijus Simutis ir Bronius Vaitkus nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
8.

SVARSTYTA. Dėl bendradarbiavimo sutarties. Pranešėjas – Robertas

Trautmanas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Švietimo, kultūros ir sporto komitetas pritarė sprendimo
projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Eugenijus Simutis ir Bronius Vaitkus nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Vaidas Šimaitis išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 52 min. iki 9 val. 53 min.)
9. SVARSTYTA. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties pakeitimui. Pranešėjas –
Robertas Trautmanas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių 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 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Vaidotas Bacevičius nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
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10. SVARSTYTA. Dėl Palangos koncertų salės neatlygintinos nuomos asociacijai
šokio studijai „Palangos vėtrungė“. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir sporto
komitetai pritarė sprendimo projektui.
Šarūnas Vaitkus perskaitė Administracijos direktorės pasiūlymą dėl sprendimo
projekto.
Meras teikė balsavimui Akvilė Kilijonienės pasiūlymą.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 15 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pakeitimais.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Vaidotas Bacevičius.
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu vietoj žodžio ir skaičių
„2017 birželio 4 d.“ įrašyti žodį ir skaičius „2017 m. birželio 3 d.“.
11. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T2-218
pakeitimo. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
Tarybos narių klausimai.
Eugenijus Simutis domėjosi, kokie yra pagrindiniai 2015 m. rugpjūčio 27 d.
sprendimo Nr. T2-218 pakeitimai.
Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė dėstė, kad keitėsi koncesijos metų suteikimo
skaičius, pažymėtas minimalus nuomos mokestis, sutarties sąlygose koreguojamas pritraukiamų
turistų skaičius, papildyta, kad koncesininkas savo sąskaita privalo suremontuoti arba pakeisti
natūraliai nusidėvėjusį turtą analogišku, naudoti pavadinimą „Palangos koncertų salė“.
Eimutis Židanavičius klausė, ar logiška reikalauti atnaujinti inventorių, jei
koncesininkas naudosis sale 20 metų.
Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė atsakė, kad nuo koncesininko naudojimo būdo
priklausys ir turto nusidėvėjimo greitis.
Eimutis Židanavičius pasitikslino, ar koncesininkas po 20 metų turės grąžinti
Palangos koncertų salę tokią, kokią priims.
Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė pažymėjo, jog tai esminė sąlyga.
Šarūnas Vaitkus priminė, kad analogiška situacija įvyko su UAB „Litesko“, kai
Savivaldybė perėmė kritinės būklės turtą. Todėl, kad to būtų išvengta, į sutarties sąlygas ir yra
įrašytas punktas, kad turtas turi būti grąžintas toks, koks buvo perduotas. Ši nuostata į sutarties
sąlygas įrašyta, atsižvelgiant į Finansų ministerijos VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros
reikalavimus.
Eugenijus Simutis klausė, kiek kartų sumažės Palangos koncertų salės nuomos kaina.
Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė atsakė, kad minimalus nuomos mokestis yra 90
tūkst. 162 Eur.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eimutis Židanavičius pabrėžė, kad jam neleidžia sveikas protas balsuoti už šį
sprendimo projektą ir tapti biurokratijos auka.
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 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Tarybos narys Vaidotas Bacevičius.
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BALSAVO: už – 14, prieš – nėra, susilaikė – 2 (Eugenijus Simutis, Eimutis
Židanavičius).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
12. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T2-217
pakeitimo. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
Tarybos narių klausimai.
Eimutis Židanavičius prašė pakomentuoti, kokie yra padaryti 2015 m. rugpjūčio 27 d.
sprendimo Nr. T2-217 pakeitimai.
Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė pažymėjo, kad keitėsi koncesijos suteikimo terminas,
įdarbintų žmonių skaičius bei darbo terminas, įrašytas punktas, kad koncesininkas savo veiklą turi
pradėti vykdyti per vieną mėnesį nuo sutarties įsigaliojimo (jei sutartis pasirašoma ne turistinio
sezono metu, šis terminas gali būti pratęsiamas, bet ne ilgiau kaip 6 mėn.).
Eimutis Židanavičius klausė, ar tai ne Ekonominės plėtros skyriaus vedėjos darbo
brokas, kad koncesijos svarstomos jau keletą kartų ir jokių rezultatų nėra.
Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė atsakė, kad tai ne darbo brokas, šiuo klausimu
dirbama ne tik skyriaus erdvėje, taip pat konsultuojamasi su Finansų ministerijos VšĮ Centrine
projektų valdymo agentūra. Vedėja pažymėjo, jog tokios patirties Lietuvoje nėra.
Eugenijus Simutis klausė, ar, pakeitus koncesijos sutartį, atsiras koncesininkas.
Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė atsakė, kad dalyvavusieji derybose pažymėjo, kad yra
per trumpas koncesijos terminas, todėl sprendimo projekte jis yra pailginamas.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eugenijus Simutis kalbėjo, jog norint įvykdyti visas koncesijas sąlygas, koncesininkui
reiktų investuoti apie 2 mln. Eur, o tai nepadengtų visų sąnaudų ir neatneštų verslo subjektui
jokio pelno.
Šarūnas Vaitkus pabrėžė, kad visos sąlygos išdėstytos, atsižvelgiant į Finansų
ministerijos VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros, kuri dalyvauja kiekvienose derybose,
reikalavimus. Jis siūlė pritarti sprendimo projektui.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto ūkio komitetai
pritarė sprendimo projektui.
Meras pagarsino, kad Administracijos direktorė pateikė pasiūlymą.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti už Akvilės Kilijonienės
pasiūlymą.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 15, prieš – nėra, susilaikė – 1.
Pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pakeitimais.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15, prieš – nėra, susilaikė – 2 (Eugenijus Simutis, Eimutis
Židanavičius).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu Kempingo Nemirsetoje,
Klaipėdos pl. 33I, Palangoje, įrengimo, valdymo ir paslaugų teikimo koncesijos konkurso sąlygų
(2 punktas):
1. Koncesijos konkurso sąlygų punktą „Koncesijos sutarties trukmė“: „Koncesijos
sutarties trukmė iki 25 metų nuo Sutarties įsigaliojimo momento su galimybe ją pratęsti dar iki 5
metų, jeigu nebuvo pasiekta investuoto kapitalo grąža įprastomis veiklos vykdymo sąlygomis ir
Koncesininkas įvykdė Sąlygų 3 punkto ir Bendrųjų nuostatų (i) ir (ii) numatytus įsipareigojimus
bei 3 metus Koncesininkui nebuvo taikytos Baudavimo mechanizme numatytos sankcijos.“
išdėstyti taip: „Koncesijos sutarties trukmė iki 25 metų nuo Sutarties įsigaliojimo momento. Sutarties
vykdymo metu įsigaliojus teisės aktui, numatančiam galimybę pratęsti Koncesijos sutarties galiojimo
terminą, Koncesijos sutartis gali būti pratęsta dar iki 5 metų, jeigu nebuvo pasiekta investuoto kapitalo
grąža įprastomis veiklos vykdymo sąlygomis ir Koncesininkas įvykdė Sąlygų 3 punkto ir Bendrųjų
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nuostatų (i) ir (ii) numatytus įsipareigojimus bei 3 metus Koncesininkui nebuvo taikytos Baudavimo
mechanizme numatytos sankcijos.“
2. 4 sąlygų priede „Išankstiniai atrankos kriterijai“ lentelės dalį „Bendrieji kriterijai“
papildyti 1.8 punktu ir ją išdėstyti taip:
1.8

Paslaugų
teikėjas
yra Pateikiamas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų
įregistruotas
ir
veikiantis registro išplėstinis išrašas arba atitinkamos užsienio
įstatymų nustatyta tvarka.
šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų,
valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra
nustatyta toje valstybėje, kurioje Paslaugos teikėjas
registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos
deklaracija, liudijanti Paslaugos teikėjo teisę verstis
atitinkam veikla.
Pateikiamas (-i) skenuotas (-i) dokumentas (-ai)
elektroninėmis priemonėmis.

Trečią pastraipą „Jei Dalyvis yra ūkio subjektų grupė, Bendruosius reikalavimus,
numatytus 1.1.-1.8 punktuose ir Ekonominės ir finansinės būklės reikalavimų 2.1 punktą privalo
atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės dalyvis, kitus reikalavimus privalo atitikti visi ūkio
subjektų grupės dalyviai kartu.“ išdėstyti taip: „Jei Dalyvis yra ūkio subjektų grupė, Bendruosius
reikalavimus, numatytus 1.1.-1.8 punktuose ir Techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus
numatytus 3.2 punkte privalo atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės dalyvis, Ekonominės ir finansinės
būklės reikalavimus numatytus 2.1 punkte ir Techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus numatytus
3.1 punkte privalo tenkinti bent vienas ūkio subjektų grupės dalyvis arba visi ūkio subjektų grupės
dalyviai kartu“.
Ir penktą pastraipą „Jei Dalyvis pasitelkia subtiekėjus/ subteikėjus/ subrangovus, šie
turi atitikti Bendruosius reikalavimus, numatytus 1.1. -1.8 punktuose ir Ekonominės ir finansinės
būklės reikalavimų 2.1 punktą bei kitus reikalavimus, kurių atitikimui pasitelkiamas subtiekėjas/
subteikėjas/ subrangovas (Techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimų 3.1 – 3.2 punktus) kartu
su Dalyviu.“ išdėstyti taip: „Jei Dalyvis pasitelkia subtiekėjus/ subteikėjus/ subrangovus, šie turi
atitikti Bendruosius reikalavimus, numatytus 1.1 -1.8 punktuose. Pastaba. 1.8 p. - subtiekėjas/
subteikėjas/ subrangovas turi turėti teisę užsiimti ta veikla, kuriai yra samdomas.“
13. SVARSTYTA. Dėl kempingo nuomos konkurso organizavimo. Pranešėjas –
Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimai nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, kad Ekonomikos ir finansų komitetas 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.
14. SVARSTYTA. Dėl sutikimo perimti turtą. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, 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).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
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NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Meras perdavė pirmininkavimą Mero pavaduotojui Rimantui Antanui MIkalkėnui.
Tarybos nariai Antanas Sebeckas, Bronius Vaitkus ir Šarūnas Vaitkus išėjo iš posėdžių
salės (nuo 10 val. 9 min. iki 10 val. 10 min.).
15. SVARSTYTA. Dėl pripažinto netinkamu (negalimu) naudoti Palangos miesto
botanikos parko valdomo nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo. Pranešėjas – Kostas
Jakubauskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas informavo, kad 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 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Meras perėmė pirmininkavimą.
16. SVARSTYTA. Dėl nuompinigių sumokėjimo termino atidėjimo Palangos
gintaro meistrų gildijai. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimai.
Eimutis Židanavičius klausė, kokia yra patalpų, kurias nuomoja Palangos gintaro
meistrų gildija, perspektyva.
Kostas Jakubauskas atsakė, kad artimiausiu metu bus sprendžiamas klausimas dėl
pastato naudojimo: arba jis bus perduotas Savivaldybės valdomai įstaigai arba bus skelbiamas
naujas konkursas dėl jo nuomos.
Vaidotas Bacevičius domėjosi, ar buvo garantuojama, kad sutartis bus įvykdyta.
Kostas Jakubauskas atsakė, kad nuomos sutartyje nėra numatyta įvykdymo garantijos.
Vaidotas Bacevičius svarstė, gal reikėtų nurašyti nuompinigių sumokėjimo dalį, kad
Palangos gintaro meistrų gildija nebankrutuotų.
Kostas Jakubauskas pabrėžė, kad nuomos sutartis yra nutraukta, yra likęs įsiskolinimas
už tris mėnesius. Palangos gintaro meistrų gildija kreipėsi į Savivaldybę, kad ji leistų likusią
nuomos dalį sumokėti vėliau.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eugenijus Simutis dėstė, kad reikėjo klausimą dėl nuomos nutraukimo su Palangos
gintaro meistrų gildija apsvarstyti su bendruomene. Tarybos nario nuomone, poilsiautojui iš
užsienio įdomu pamatyti, kaip yra apdirbamas gintaras. Jis siūlė pagalvoti dėl nuomos mokesčio
lengvatos suteikimo Gintaro meistrų gildijai.
Eimutis Židanavičius, atsižvelgdamas į sunkią Palangos gintaro meistrų gildijos
ekonominę situaciją, siūlė ją atleisti 100 proc. nuo nuomos mokesčio.
Meras siūlė Tarybos nariui Eimučiui Židanavičiui parengti sprendimo projektą tuo
klausimu ir teikti jį svarstyti Tarybai, kadangi svarstomu sprendimo projektu siūloma atidėti
nuompinigių sumokėjimo terminą.
Meras informavo, kad Švietimo, kultūros ir sporto komitetas pritarė sprendimo
projektui, Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui su pasiūlymu.
Posėdžio pirmininkas prašė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Ekonomikos ir finansų
komiteto pasiūlymo.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 14, prieš – nėra, susilaikė – 2.
Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymui pritarta.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto su
pasiūlymu.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).

12
BALSAVO: už – 15, prieš – nėra, susilaikė – 2 (Eugenijus Simutis, Eimutis
Židanavičius).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu papildyti sprendimo
projektą 2 punktu ir jį išdėstyti taip:
„2. Įgalioti Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti
susitarimą dėl nuompinigių atidėjimo Palangos gintaro meistrų gildijai“.
17. SVARSTYTA. Dėl sutikimo perimti ilgalaikį valstybės turtą ir jo perdavimo
Palangos miesto savivaldybės viešajai bibliotekai. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
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 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
18. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo
specialiosios programos 2017 metų priemonių plano patvirtinimo. Pranešėja – Reda Kairienė.
Tarybos narių klausimai.
Eimutis Simutis domėjosi, kurioje miesto dalyje persodinami ir naujai sodinami
želdiniai.
Reda Kairienė atsakė, kad gatvėse ir bendro naudojimo teritorijose.
Eugenijus Simutis pastebėjo, kad želdiniai yra naikinami, vietoj jų klojamos trinkelės.
Reda Kairienė atsakė, kad želdiniai bus persodinami Birutės al., Vytauto g., trinkelės
klojamos tose vietose, kuriose dėl eismo saugumo medžiai negali augti.
Tarybos narių 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 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Dainius Želvys.
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
19. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2017–
2021 metų programos patvirtinimo. Pranešėja – Reda Kairienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių 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 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Dainius Želvys.
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
20. SVARSTYTA. Dėl privažiavimo prie jūros kranto Palangos miesto savivaldybės
teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Reda Kairienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
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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 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Tarybos narys Dainius Želvys nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
21. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-400
pakeitimo. Pranešėja – Snieguolė Saltonienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių 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 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Tarybos narys Dainius Želvys nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
22. SVARSTYTA. Dėl savivaldybės turto investavimo ir UAB „Palangos renginiai“
įstatinio kapitalo didinimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimai.
Eimutis Židanavičius prašė paaiškinti teiginį „Bendrovei perduotas savivaldybės
finansinis turtas (pinigai) bus panaudotas ekonomiškai naudingai bendrovės veiklai užtikrinti“.
Kostas Jakubauskas atsakė, kad bendrovė neturi jokių apyvartinių lėšų ir negali
vykdyti veiklos, todėl, kad ją galima būtų pradėti vykdyti (efektyvinti kultūrinę veiklą bei
racionaliai valdyti patikėtą Savivaldybės turtą) ir būtų įgyvendinami Tarybos nustatyti tikslai,
įstaigai yra reikalingos lėšos.
Eugenijus Simutis klausė, kokį turtą valdo UAB „Palangos renginiai“, kuriam reikia
skirti 100 tūkst. Eur iš Savivaldybės biudžeto.
Kostas Jakubauskas dar kartą pakartojo, kad įstaigai reikalingos apyvartinės lėšos, o
dėl turto valdymo bus priimami atskirti sprendimai.
Eimutis Židanavičius domėjosi, ar 100 tūkst. Eur yra skiriama Palangos koncertų
salės veiklos vykdymo užtikrinimui.
Kostas Jakubauskas dar kartą pabrėžė, kad pinigai bus skiriami apyvartinėms lėšoms.
Įstaiga neturi nė cento, todėl ji negali pradėti vykdyti veiklos.
Vaidotas Bacevičius klausė, kiek UAB „Palangos renginiai“, kuri įsteigta daugiau nei
metai, sunaudojo lėšų.
Kostas Jakubauskas atsakė, kad šiai bendrovei buvo skirta 2,5 tūkst. Eur.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eugenijus Simutis kalbėjo, kad sprendimo projektas atspindi, kaip Palangos miesto
savivaldybė nesugeba valdyti savo turto. Bendrovė buvo įsteigta tam, kad ji galėtų valdyti
Palangos koncertų salę vietoje koncesininko. Tarybos narys piktinosi teiginiu, kad „siekiant
efektyviai vykdyti bendrovės veiklą reikia papildomai priimti mažiausiai 2 darbuotojus, turėti
finansines garantijas ir apyvartinių lėšų bent 2 metams, kad būtų galima mokėti mokesčius, darbo
užmokestį, draudimo įmokas ir apmokėti kitas būtinas išlaidas. Atsižvelgiant į visus skaičiavimus,
bendrovės sklandžiai veiklai užtikrinti reikalingos papildomos apyvartinės lėšos – apie 100 tūkst.
Eur, kurių bendrovė neturi. Šios lėšos bus panaudotos atsiskaitant su tiekėjais, sumokant
mokesčius, darbo užmokestį, draudimo įmokas ir kitas būtinas išlaidas, reikalingas bendrovės
veiklai vykdyti“. Tarybos narys aiškino, jog visų pirma įstaiga turėtų pateikti metinę vadovo
veiklos ataskaitą, kurioje būtų aiškiai matyti, kokie yra nuveikti darbai, kam buvo panaudojamos
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lėšos ir t. t. Kalbėtojas priminė, jog patvirtintas Tarybos strateginio veiklos planas yra Savivaldybės
biudžeto pagrindas. Savivaldybės biudžete numatyti asignavimai Savivaldybės strateginio veiklos
plano programoms įgyvendinti turi atitikti asignavimus, numatytus Savivaldybės strateginiame
plėtros plane. Eugenijus Simutis pažymėjo, jog UAB yra ūkinis subjektas, kuris turi siekti pelno,
tai ne VšĮ ar biudžetinė įstaiga, kuri teikia viešas paslaugas ir kurios gali būti finansuojamos iš
Savivaldybės biudžeto. Tarybos narys pasipiktinęs toliau dėstė, kad bendrovė įsteigta 2015 m., o
jos teikiamų paslaugų įkainiai patvirtinti tik 2016 m. pabaigoje. Kyla klausimas, ką bendrovės
direktorius veikė ištisus metus. Rezultatai akivaizdūs.
Eimutis Židanavičius kalbėjo, jog daugelis Palangos gyventojų net nėra girdėję apie
tokią įstaigą, kurios mistinei veiklai iš Savivaldybės biudžeto bei miestiečių kišenių skiriamos
lėšos. Neveikiančios įstaigos direktoriui ir buhalteriui 2 metus buvo mokamas atlyginimas iš
Savivaldybės biudžeto. Tokių UAB steigimas yra Savivaldybės biudžeto lėšų švaistymas.
Meras į tribūną kvietė pasisakyti UAB „Palangos renginiai“ direktorių Paulių
Sangavičių.
Paulius Sangavičius kalbėjo, kad šios įstaigos veikla yra visiškai nauja Palangos
mieste. Kultūros ir jaunimo centro pagrindinė funkcija – administruoti meno mėgėjų kolektyvų
veiklą, organizuoti renginius jų saviraiškai. Direktorius aiškino, kad masiniai renginiai, tokie kaip
kurorto šventė, stintų šventė, Palangos stalas ir kt., yra ne Kultūros ir jaunimo centro funkcija.
2015 m. Taryba įsteigė bendrovę, kuri užsiimtų masinių renginių veikla. Bendrovė dalyvavo
koncesininkui laimėti konkurse, bandė organizuoti renginius Palangos koncertų salėje, tačiau
jokių apyvartinių lėšų nebuvo. Bendrovės tikslas – organizuoti masinius renginius ir ieškoti
grįžtamojo ryšio, t. y. reklamos valdymas, ryšių ieškojimas su verslo subjektais ir pan., kas neštų
bendrovei pelną. Turint pakankamai apyvartinių lėšų, įstaiga galėtų organizuoti naujus kokybiškus
renginius, dalyvauti konkursuose, vykdyti užsakomuosius Savivaldybės renginius ir pan. Norint
sukurti bendrovės valdymo modelį, reikalingas tam tikras laiko tarpas. Lėšos tolimesnei bendrovės
veiklai užtikrinti buvo paskaičiuotos techniškai. Kiek direktoriui žinoma, toks retas įstaigos
valdymo modelis veikia Liepojoje, Tartu.
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 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Vaidotas Bacevičius nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 13, prieš – 1 (Eugenijus Simutis), susilaikė – 2 (Sondra
Kulikauskienė, Eimutis Židanavičius).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos narys Julius Tomas Žulkus išėjo iš posėdžių salės (nuo 10 val. 39 min. iki 10
val. 55 min.).
23. SVARSTYTA. Dėl prekybos ar paslaugų teikimo Palangos miesto savivaldybės
tarybos nustatytose viešosiose vietose. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.
Tarybos narių klausimai.
Eimutis Židanavičius klausė, kodėl 2014–2015 m. iš verslo subjektų, kurie teikė
paslaugas Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose, buvo neteisėtai
renkami pinigai infrastruktūrai gerinti mieste.
Aušra Dangėlaitienė atsakė, kad tik šiais metais gautas Vyriausybės atstovo Klaipėdos
apskrityje (toliau – Vyriausybės atstovas) teikimas, kuriame nurodyta, kad būtina keisti galiojantį
asmenų atrankos aprašą.
Eimutis Židanavičius klausė, kodėl šiuo sprendimo projektu nėra numatyta grąžinti
verslo subjektams, kurie konkurso būdu laimėjo viešąsias vietas prekybai ar paslaugoms teikti,
neteisėtai surinktas lėšas.
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Aušra Dangėlaitienė atsakė, kad Savivaldybė nemano, kad ji elgėsi neteisingai, nes
2014–2015 m. nei teismas, nei Vyriausybės atstovas nepripažino, kad toks Tarybos sprendimas
prieštarauja teisės aktams.
Meras priminė, kad parengti Tarybos sprendimo projektai yra teikiami Vyriausybės
atstovui tikrinti ir 2014–2015 m. ši tarnyba jokių pastabų dėl Tarybos sprendimo projekto
nepateikė. Gautos lėšos buvo panaudotos miesto infrastruktūrai gerinti.
Eugenijus Simutis klausė, ar nebūtų protinga neišduoti leidimų prekiauti ar teikti
paslaugas prie akmenų J. Basanavičiaus g. Pasak Tarybos nario, prekiautojai gintarais užstoja J.
Basanavičiaus g. gražų gamtos kampelį.
Aušra Dangėlaitienė pažymėjo, jog verslo subjektai patys labai pageidavo, kad šiose
vietose būtų vykdoma prekyba.
Edmundas Krasauskas prieštaravo Eugenijaus Simučio pasiūlymui, teigdamas, kad
tuo atveju minėtoje vietoje rinktųsi išgeriančiųjų būreliai.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eugenijus Simutis domėjosi, ar Savivaldybės administracijai nekilo mintis skelbti
viešuosius aukcionus interneto svetainėje.
Vaidotas Bacevičius, reaguodamas į Eimučio Židanavičiaus klausimą apie neteisėtą
pinigų grąžinimą kalbėjo, „jog teisminiai ginčai viešose bylose aiškinant sprendimus neturi jokios
analogijos kaip civilinė teisė, jeigu viena individuali byla išspręsta ir išaiškinta, tai nereiškia, kad ir
buvusi tvarka kažkam prieštaravo ir automatiškai neiššaukė ieškinių ir žalos atlyginimų“. Tarybos
narys aiškino, kad prekybai ir paslaugų teikimui viešosiose vietose būtų suteiktas aukštesnis
kokybės standartas, atrankos leidimams gauti Komisija privalo vykdyti griežtesnę dalyvių atranką.
Remiantis LR tautinio paveldo produktų įstatymo 19 straipsniu, jis siūlė Asmenų, kuriems
išduodami leidimai prekiauti ar teikti paslaugas Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytose
viešosiose vietose, atrankos aprašą papildyti 14.1 ir 14.2 punktais ir juos išdėstyti taip:
„14.1. pirmumo teisę įsigyti prekybos vietą turi sertifikuoti tautinio paveldo produktų
gamintojai;
14.2. asmenys pasinaudodami pirmumo teise leidimui prekiauti ar teikti paslaugas
viešosiose vietose gali įsigyti tik 1 leidimą. Kitų leidimų įsigijimo atrankoje jie antrą kartą
pirmumo teise pasinaudoti negali (dalyvauja bendra tvarka)“.
Meras pagarsino, kad Savivaldybės administracijos juristai aukščiau minimo
pasiūlymo nederino, kadangi tokios išimtys negali būti taikomos. Meras siūlė neteikti šio
pasiūlymo, kad Savivaldybė neįsiveltų į teisminius ginčus, nes vienai asmenų grupei negali būti
suteiktos išskirtinės sąlygos. Jis pažymėjo, kad sprendimo projektas yra suderintas su Vyriausybės
atstovu ir kitomis teisinėmis institucijomis, todėl jis neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.
Eimučiui Židanavičiui nesuprantama, kodėl neskatinami verslo subjektai atgauti
neteisėtai paimtų pinigų. Tarybos narys apsidžiaugė, kad prieš daugelį metų buvo atrinktas jo ir
Komisijos teisiškas sprendimo būdas atrankai organizuoti.
Eugenijus Simutis klausė, ar bus patvirtinta Komisija, kuri spręs klausimą dėl
prekybos ar paslaugų teikimo iš laikinų statinių privačiuose sklypuose.
Meras atsakė, kad šį klausimą sprendžia Savivaldybės administracijos Architektūros ir
teritorijų planavimo skyrius.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Švietimo, kultūros ir sporto bei
Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui, o Statybos ir
miesto ūkio komitetas pritarė sprendimo projektui su pasiūlymu nustatyti keletą viešųjų vietų J.
Basanavičiaus ir Kopų gatvėse, kuriose būtų galima teikti piešimo ant kūno paslaugą bei nustatyti
300 eurų dydžio metinę vietinę rinkliavą už leidimo išdavimą.
Mero nuomone, tokia paslauga turėtų būti teikiama uždarose patalpose.
Meras teikė balsavimui Statybos ir miesto ūkio komiteto pasiūlymą.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 3, prieš – 11, susilaikė – 1.
Pasiūlymui nepritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
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Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Vaidotas Bacevičius.
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
24. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto
patikslinimo. Pranešėja – Regina Garadauskienė.
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 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
25. SVARSTYTA. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo K. Geco
prekybos įmonei. 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 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Eimutis Židanavičius nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
Vaidas Šimaitis registravosi, bet nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 13, prieš – nėra, susilaikė – 2 (Edmundas Krasauskas, Dainius
Želvys).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos narys Arvydas Dočkus išėjo iš posėdžių salės (nuo 10 val. 57 min. iki 11 val.
3 min.)
26. SVARSTYTA. Dėl paslaugų lengvatos suteikimo viešajai įstaigai „Palangos
futbolo klubas“. Pranešėja – Laima Valužienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių 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 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
27. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos tinklinio federacijos Lietuvos supersenjorų tinklinio
čempionato organizavimo. Pranešėja – Laima Valužienė.
Tarybos narių klausimai.
Dainius Želvys klausė, kodėl federacijai Lietuvos supersenjorai yra suteikiama 100
proc. lengvata už salės nuomą.
Laima Valužienė atsakė, kad sprendimo projektas buvo parengtas atsižvelgus į
Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros sporto komitetų pasiūlymą suteikti federacijai 100
proc. lengvatą, motyvuodami tuo, kad organizuojamas ne komercinis renginys.
Tarybos narių 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 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Eimutis Židanavičius nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Meras siūlė Savivaldybės administracijai parengti tvarką dėl atleidimo nuo sporto
salių nuomos mokesčio.
28. SVARSTYTA. Dėl paslaugų lengvatos suteikimo Palangos dziudo klubui.
Pranešėja – Laima Valužienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos nariai pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir sporto
komitetas 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.
Tarybos narys Donatas Elijošius išėjo iš posėdžių salės (nuo 11 val. 2 min. iki 11 val.
3 min.)
29. SVARSTYTA. Dėl klasių komplektų ir mokinių skaičiaus vidurkio nustatymo
Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms 2017–2018 mokslo metams.
Pranešėja – Laima Valužienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos nariai 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.
30. SVARSTYTA. Dėl pasiūlymų nustatyti ir panaikinti gyvenamąsias vietoves,
nustatyti ir keisti jų teritorijų ribas, suteikti ir keisti pavadinimus gyvenamosioms vietovėms
teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos nariai 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).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Gediminas Valinevičius.
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
31. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų
organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
Tarybos narių klausimai.
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Eimutis Židanavičius domėjosi, kodėl Seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos
aprašas yra tvirtinamas skubos tvarka.
Petras Kaminskas atsakė, kad nuo sausio 1 d. pasikeitė Vietos savivaldos įstatymas.
Eimutis Židanavičius klausė, ką tuo klausimu pasisakė Vyriausybės atstovas Klaipėdos
apskrityje.
Petras Kaminskas atsakė, kad Vyriausybės atstovas pateikė teikimą patvirtinti
Seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašą.
Tarybos nariai pasiūlymai ir pasisakymai.
Eimutis Židanavičius teigė, kad Vyriausybės atstovas Klaipėdos apskrityje pateikė
teikimą dėl teisės aktų pažeidimų. Jis citavo Vyriausybės atstovo teikime esantį teiginį: „Atkreipiu
Mero dėmesį į tai, kad pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros
įstatymą 4 straipsnio 9 dalį, Meras artimiausiame Tarybos posėdyje su šiuo teikimu privalo
supažindinti Tarybos narius“. Eimutis Židanavičius apgailestavo, kad Meras mėgino nuslėpti
naudingą informaciją. Tarybos narys neįvardijo, kokie teisės aktai buvo pažeisti vykdant
Kunigiškių seniūnaičių rinkimus, bet prašė Mero vykdyti Vyriausybės atstovo pavedimus.
Šarūnas Vaitkus pagarsino, kad visi gaunami Merui raštai yra vizuojami. Posėdžio
pirmininkas tikino, kad visi Tarybos nariai buvo supažindinti su šiuo teikimu.
Meras informavo, kad visi komitetai pritarė sprendimo projektui, išskyrus
Ekonomikos ir finansų komitetą, kuris pritarė su pasiūlymu.
Meras prašė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymo.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 15, prieš – 1, susilaikė – 1.
Pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Bronius Vaitkus.
BALSAVO: už – 14, prieš – 1 (Eugenijus Simutis), susilaikė – 1 (Eimutis
Židanavičius).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu Palangos miesto
savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo 36 punkte vietoj skaičiaus ir žodžio
„20 (dvidešimt)“ įrašyti skaičių ir žodį „10 (dešimt)“, vietoj žodžių ir skaičiaus „Tvarkos aprašo 4
priede“ įrašyti žodžius „Savivaldybės administracijos direktoriaus“; netvirtinti Palangos miesto
savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo 4 priedo.
32. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto socialinių paslaugų centro nuostatų
pakeitimo. Pranešėja – Genutė Kavarzienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos nariai 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 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Eugenijus Simutis.
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
33. SVARSTYTA. Dėl mokesčio už ilgalaikę socialinę globą lengvatos. Pranešėja –
Genutė Kavarzienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos nariai pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Turizmo, sveikatos ir socialinės
apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
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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.
34. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2015 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. T2-301
pakeitimo. Pranešėja – Irma Babičaitė-Kučinskienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos nariai 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.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
35. SVARSTYTA. Dėl žemės sklypų Užkanavės g. 84A ir 84B, Palangoje, detaliojo
plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjas – Vidmantas Danta.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos nariai 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).
Eimutis Židanavičius užsiregistravo, bet nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
36. SVARSTYTA. Dėl Kunigiškių teritorijos, Palangos miesto bendrajame plane
pažymėtos kaip K6 ir K9 kvartalai, architektūrinės-urbanistinės sistemos ir kraštovaizdžio
tvarkymo specialiojo plano patvirtinimo. Pranešėjas – Vidmantas Danta.
Tarybos narių klausimai.
Eimutis Židanavičius klausė, ar Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius yra
susipažinęs su Kunigiškių gyventojų bendruomenės „Mūsų Kunigiškiai“ raštu „Dėl planuojamo
tvirtinti Kunigiškių teritorijos, Palangos miesto bendrajame plane pažymėtos kaip K6 ir K9
kvartalai, architektūrinės-urbanistinės sistemos ir kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano
neteisėtumo“.
Vidmantas Danta atsakė, kad taip.
Eimutis Židanavičius klausė, ar reiktų atsižvelgti į bendruomenės nuomonę dėl
specialiojo plano.
Vidmantas Danta apgailestavo, kad bendruomenė neteikė savo pasiūlymų, kai
specialusis planas buvo derinamas ir svarstomas. Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus
vedėjo pavaduotojas patvirtino, kad specialusis planas atitinka visus galiojančius teisės aktus.
Eugenijus Simutis pažymėjo, kad į Specialųjį planą nėra įtraukta papildomų
reikalavimų, kurie buvo pateikti viešojo svarstymo metu. Tarybos narys atkreipė dėmesį, kad
Specialiojo plano sprendiniuose yra įrašyta, kad „nedideli laisvos valstybinės žemės plotai ne
miškų ūkio paskirties teritorijose galėtų būti prijungti prie gretimų kitos paskirties žemės sklypų.
Šių teritorijų žemės naudojimo būdas turėtų būti nustatomas analogiškas, kaip ir sklypo, prie kurio
šie laisvi valstybinės žemės plotai prijungiami“. Eugenijaus Simučio nuomone, specialiuoju planu
valstybinių žemės plotų prijungimas prie privačių žemės sklypų yra negalimas, nes tai prieštarauja
LR žemės įstatymui. Tarybos narys klausė, kodėl ši nuostata yra įtraukta į specialiojo plano
sprendinius, kai viešojo svarstymo metu tokio punkto nebuvo.
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Vidmantas Danta atsakė, kadangi atskirų žemės sklypų negalima suformuoti, todėl jų
prijungimas prie esamų gretimų žemės sklypų nustatant konkretų naudojimo būdą yra tikslingas ir
reikalingas.
Šarūnas Vaitkus klausė, kokia yra gauta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijos išvada dėl specialiojo plano.
Vidmantas Danta atsakė, kad yra gauta teigiama išvada, todėl specialusis planas yra
teikiamas tvirtinti Tarybai.
Šarūnas Vaitkus pasitikrino, ar visos pagal galiojančius teisės aktus privalančios
derinti specialųjį planą institucijos yra teigiamai įvertinusios planą, ar visos reikalingos procedūros
yra atliktos.
Vidmantas Danta atsakė, kad taip.
Tarybos nariai pasiūlymai ir pasisakymai.
Eimutis Židanavičius kalbėjo, kad susipažinus su Specialiojo plano sprendiniais,
akivaizdu, kad gatvių tinklo keisti nenumatoma, teritorijos viduje pagrindinės susisiekimo arterijos
funkciją atlieka Užkanavės g. Specialiajame plane numatyti Užkanavės g. tvarkymo reikalavimai ir
techniniai sprendiniai, įskaitant naujas automobilių stovėjimo vietas, nustatyti pagal Užkanavės g.
(nuo Kontininkų gatvės iki Ošupio tako) Palangoje rekonstravimo techninio darbo projekto
sprendinius. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2016 m. spalio 3 d. sprendimu panaikino
Palangos miesto savivaldybės administracijos 2015 m. gegužės 5 d. išduotą statybos leidimą.
Projekte numatomi statybos darbai 0,9 ha teritorijoje apima valstybinės reikšmės miško žemę, kuri
nėra išbraukta iš valstybinės reikšmės miškų plotų. Statybos leidimas buvo išduotas pagal UAB
„Plentprojektas“ 2014 metais parengtą techninį darbo projektą „Užkanavės gatvės (nuo
Kontininkų gatvės iki Ošupio tako) Palangoje techninis darbo projektas“ Nr. 0158, t. y. pagal tą
patį Projektą, kurio sprendiniai perkelti į Specialųjį planą. Pagal Projekto sprendinių brėžinius
matyti, kad vietoje didelių plotų brandžių pušų (numatant pašalinti net 616 medžių), esančių
valstybinio miško teritorijoje, numatyta įrengti automobilių stovėjimo vietas. Tuo tarpu
Specialiojo plano pagrindiniame brėžinyje matyti, kad daugumą naujų automobilių parkavimo
vietų Užkanavės g. numatyta įrengti teritorijoje, kuri Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m.
lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 1370 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d.
nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ pakeitimo“ yra priskirta
valstybinės reikšmės miškų plotams. Projekte bei Specialiojo plano sprendiniuose numatyti
automobilių stovėjimo vietų projektavimo ir statybos darbai galėtų būti vykdomi tik teisės aktų
nustatyta tvarka miško žemę pavertus kitomis naudmenomis. Vadovaujantis Miškų įstatymo 11
straipsnio 1 dalimi, miško žemė gali būti paverčiama kitomis naudmenomis tik išimtiniais atvejais.
Pabrėžtina, kad paversti miško žemę kitomis naudmenomis draudžiama miškuose, esančiuose
vieno kilometro atstumu nuo Baltijos jūros. Valstybinio miško teritorija, kurioje pagal Specialųjį
planą ketinama įrengti automobilių stovėjimo aikšteles, yra gerokai arčiau Baltijos jūros nei vienas
kilometras, todėl šios žemės pavertimas kitomis naudmenomis nėra galimas. Tarybos narys palaikė
Kunigiškių gyventojų kreipimesi išdėstytą poziciją bei pateiktus reikalavimus ir yra įsitikinęs, kad į
juos privaloma atsižvelgti rengiant/koreguojant bei tvirtinant Specialųjį planą. Visi Palangos
gyventojai turi jaustis saugūs, kad išrinkta miesto valdžia gintų gyventojų interesus, elgtųsi
pamatuotai ir atsakingai, planuodama miesto ūkį, kuris susijęs su teritorijų planavimu. Reikia jausti
atsakomybę už priimtus sprendimus ir veiksmus, nes už pasekmes gali teikti sumokėti visiems
Palangos gyventojams. Eimutis Židanavičius siūlė nepritarti sprendimo projektui.
Vidmantas Danta pažymėjo, jog specialiajame plane nėra nurodyta konkrečių
automobilių stovėjimo aikštelių pagal minimą techninį projektą.
Eugenijus Simutis kalbėjo, jog Specialiojo plano objektu esančioje teritorijoje jos
naudojimo reglamentai jau yra nustatyti Palangos miesto bendrajame plane. Be to, remiantis
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (toliau – TPĮ) nuostatomis, teritorijų
naudojimo reglamentai gali būti nustatomi tik bendraisiais ir detaliaisiais planais ir negali būti
nustatinėjami specialiaisiais planais.
Vidmantas Danta dar kartą pabrėžė, kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos
inspekcija priėmė teigiamą išvadą ir jokių perteklinių reikalavimų nėra.
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Dainius Želvys siūlė pritarti sprendimo projektui. Jis padėkojo buvusiam Tarybos
nariui Remigijui Alvydui Kirstukui dėl Specialiojo plano rengimo inicijavimo, kuris sureguliuos
Kunigiškėse vykstantį chaosą. Tarybos narys pabrėžė, kad tai ne pirmasis parengtas specialusis
planas. Teritorijos planavimo ir statybos įstatyme numatyta, kad specialusis planas yra teritorijų
planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į teritorijų planavimo lygmenis ir tikslus, nustatytos
atskiroms veiklos sritims reikalingų teritorijų vystymo, infrastruktūros tvarkymo ir apsaugos
kryptys, priemonės ir reikalavimai. Dainius Želvys aiškino, jog pagal Bendrąjį planą nagrinėjamoje
vietoje yra leidžiama daugiaaukštė statyba, todėl specialiuoju planu tokia statyba bus negalima.
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 – 14, prieš – 1 (Eugenijus Simutis), susilaikė – 2 vienbalsiai (Sondra
Kulikauskienė, Eimutis Židanavičius)
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas paskelbė posėdžio pabaigą.
Posėdžio pirmininkai

Šarūnas Vaitkus
Rimantas Antanas Mikalkėnas
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