PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
9-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
12-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2020 m. sausio 30 d. Nr. T3-1
Palanga
Posėdis įvyko 2020 m. sausio 30 d.
Posėdžio pradžia 9 val., pabaiga 10 val. 45 min.
Posėdžio pirmininkai – Šarūnas Vaitkus, Meras, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Mero
pavaduotojas.
Posėdžio sekretorė – Renata Liaudanskytė, Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė.
Posėdyje dalyvavo 20 Tarybos narių: Andrius Bajoras, Arvydas Dočkus, Gediminas
Gečas, Svetlana Grigorian, Domininkas Jurevičius, Darius Kubilius, Sondra Kulikauskienė, Elena
Kuznecova, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Ilona Pociuvienė, Saulius Simė, Eugenijus Simutis,
Mindaugas Skritulskas, Renata Surblytė, Vaidas Šimaitis, Šarūnas Vaitkus, Dainius Želvys, Julius
Tomas Žulkus, Justas Žulkus, Vladas Žulkus.
Posėdyje dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavo Tarybos narys Bronius Vaitkus.
Posėdyje dalyvavo kviestieji ir kiti asmenys (sąrašas pridedamas).
Meras paskelbė 9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 12-ojo posėdžio
pradžią.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Meras pranešė, kad Tarybos posėdyje dėl pateisinamų priežasčių nedalyvauja Tarybos
narys Bronius Vaitkus.
Šarūnas Vaitkus pagarsino, jog į 9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos
12-ojo posėdžio darbotvarkę įtraukti 22 klausimai.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar Tarybos nariai turi pasiūlymų dėl posėdžio
darbotvarkės.
Kadangi pasiūlymų nebuvo, Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl
darbotvarkės.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
Darbotvarkė patvirtinta.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, asmeniškai suinteresuotų šios
darbotvarkės klausimų svarstymu.
Ilona Pociuvienė informavo, kad nusišalins nuo 4 darbotvarkės klausimo (Dėl Palangos
miesto savivaldybės švietimo įstaigų direktorių pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų
nustatymo) svarstymo, kadangi klausimas susijęs su įstaiga, kurioje ji dirba.
Eugenijus Simutis pagarsino, kad nusišalins nuo 12 darbotvarkės klausimo (Dėl
Palangos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T2-159 pakeitimo)
svarstymo.
Arvydas Dočkus pranešė, kad nusišalins nuo 4 darbotvarkės klausimo (Dėl Palangos
miesto savivaldybės švietimo įstaigų direktorių pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų
nustatymo) svarstymo, kadangi dirba ,,Baltijos“ pagrindinėje mokykloje.
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Dainius Želvys informavo, kad nedalyvaus 22 darbotvarkės klausimo (Dėl
nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise UAB ,,Palangos vandenys“) svarstyme, kadangi
dirba UAB ,,Palangos vandenys“.
Justas Žulkus pagarsino, kad nusišalins nuo 4 darbotvarkės klausimo (Dėl Palangos
miesto savivaldybės švietimo įstaigų direktorių pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų
nustatymo) svarstymo, kadangi dirba Senojoje gimnazijoje.
Elena Kuznecova pranešė, kad nedalyvaus 22 darbotvarkės klausimo (Dėl
nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise UAB ,,Palangos vandenys“) svarstyme, kadangi turi
UAB ,,Palangos vandenys“ akcijų.
Rimantas Antanas Mikalkėnas informavo, kad nedalyvaus 6 (Dėl Palangos miesto
savivaldybės mero pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymo) ir 22 (Dėl nekilnojamojo turto
perdavimo patikėjimo teise UAB ,,Palangos vandenys“) klausimų svarstymuose, nes jo žmona turi
šios įmonės akcijų.
Šarūnas Vaitkus pagarsino, kad nedalyvaus 5 darbotvarkės klausimo (Dėl Palangos
miesto savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo) svarstyme.
Posėdžio pirmininkas prašė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Arvydo Dočkaus, Ilonos
Pociuvienės ir Justo Žulkaus, kurie nedalyvaus 4 darbotvarkės klausimo svarstyme, nusišalinimų
priėmimo.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17, prieš – nėra, susilaikė – nėra.
Tarybos narių nusišalinimai priimti.
Meras prašė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Eugenijaus Simučio, kuris nedalyvaus 12
darbotvarkės klausimo svarstyme, nusišalinimo priėmimo.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
Tarybos nario nusišalinimas priimtas.
Posėdžio pirmininkas siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Elenos Kuznecovos ir
Dainiaus Želvio, kurie nedalyvaus 22 darbotvarkės klausimo svarstyme, nusišalinimų priėmimo.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
Tarybos narų nusišalinimai priimti.
Meras prašė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Rimanto Antano Mikalkėno, kuris
nedalyvaus 6 ir 22 darbotvarkės klausimų svarstymuose, nusišalinimų priėmimo.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
Tarybos nario nusišalinimas priimtas.
Šarūnas Vaitkus perdavė pirmininkavimą Tarybos posėdžiui Rimantui Antanui
Mikalkėnui.
Mero pavaduotojas prašė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Šarūno Vaitkaus, kuris
nedalyvaus 5 darbotvarkės klausimo svarstyme, nusišalinimo priėmimo.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
Tarybos nario nusišalinimas priimtas.
Meras perėmė pirmininkavimą posėdžiui ir pakvietė pasisakyti Tarybos narį Darių
Kubilių.
Tarybos narys, Etikos komisijos pirmininkas Darius Kubilius pagarsino Etikos
komisijos 2020 m. sausio 27 d. posėdžio protokolą ir išsakė savo atskirąją nuomonę apie šiame
posėdyje svarstytą klausimą.
Posėdžio pirmininkas siūlė pradėti darbotvarkės klausimų svarstymą.
1. SVARSTYTA. Dėl pretendento į Palangos miesto savivaldybės kontrolieriaus
pareigas pasirinkimo. Pranešėjas – Raimondas Andziulis.
Elena Kuznecova domėjosi dėl teikiamų kandidačių į kontrolieriaus pareigas skaičiaus
ir apskundimo galimybės, jei laimėtoju pasirenkamas mažiau vertinimo balų surinkęs kandidatas.
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Meras pakvietė pasisakyti pretendentę į kontrolieriaus pareigas Kristiną Nikartienę.
Prisistatė pretendentė Kristina Nikartienė.
Elena Kuznecova domėjosi dėl kandidatės diplomo, kuris nėra užregistruotas Diplomų,
atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registre.
Posėdžio pirmininkė pakvietė pasisakyti pretendentę į kontrolieriaus pareigas Vidą
Rekešienę.
Prisistatė pretendentė Vida Rekešienė.
Domininkas Jurevičius domėjosi, dėl kokių priežasčių pretendentė nebedirba Jurbarko
rajono savivaldybės administracijos direktore.
Šarūnas Vaitkus prašė kandidatės pakomentuoti dėl jai pareikštų įtarimų, dirbant
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktore, ir pradėto tyrimo stadijos.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl Kristinos
Nikartienės kandidatūros.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
Kristinos Nikartienės kandidatūrai pritarta.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl Vidos Rekešienės
kandidatūros.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – nėra, prieš – 13, susilaikė – 2.
Vidos Rekešienės kandidatūrai nepritarta.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto, kurio 1 ir 2 punktuose būtų įrašyta Kristinos Nikartienės vardas ir pavardė.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui, kurio 1 ir 2 punktuose įrašyta Kristinos
Nikartienės vardas ir pavardė.
2. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2020 m. biudžeto projekto
svarstymo. Pranešėja – Akvilė Kilijonienė.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19, prieš – nėra, susilaikė – 1.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
3. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2020
m. veiklos programos tvirtinimo. Pranešėja – Elena Kuznecova.
Meras informavo, kad visi Tarybos komitetai pritarė sprendimo projektui, išskyrus
Statybos ir miesto ūkio komitetą, kuris šio klausimo nesvarstė.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai)
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos nariai Arvydas Dočkus, Ilona Pociuvienė ir Justas Žulkus išėjo iš posėdžių
salės.
4. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigų direktorių
pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų nustatymo. Pranešėja – Laima Valužienė.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir sporto komitetai
pritarė sprendimo projektui.
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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 nariai Arvydas Dočkus, Ilona Pociuvienė ir Justas Žulkus grįžo į posėdžių salę.
Meras Šarūnas Vaitkus perdavė pirmininkavimą posėdžiui pavaduotojui Rimantui
Antanui Mikalkėnui ir išėjo iš posėdžių salės.
5. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės mero darbo užmokesčio
nustatymo. Pranešėjas – Raimondas Andziulis.
Mero pavaduotojas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo
projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Meras grįžo į posėdžių salę ir perėmė pirmininkavimą posėdžiui.
Mero pavaduotojas Rimantas Antanas Mikalkėnas išėjo iš posėdžių salės.
6. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės mero pavaduotojo darbo
užmokesčio nustatymo. Pranešėjas – Raimondas Andziulis.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas 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.
Rimantas Antanas Mikalkėnas grįžo į posėdžių salę.
7. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d.
sprendimo Nr. T2-116 pakeitimo. Pranešėjas – Raimondas Andziulis.
Svetlana Grigorian domėjosi, kodėl siūloma didinti darbo užmokestį Savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojui, ir prašė įvardinti jo dydį skaitine išraiška.
Eugenijus Simutis pasisakė apie galimas grėsmes vienam žmogui kuruojant Statybos
programą.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19, prieš – nėra, susilaikė – 1.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
8. SVARSTYTA. Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos patvirtinimo.
Pranešėja – Renata Jucienė.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Turizmo, sveikatos ir
socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
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9. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos
sudarymo. Pranešėja – Irma Babičaitė-Kučinskienė.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos
komitetas pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
10. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos
sudarymo. Pranešėja – Irma Babičaitė-Kučinskienė.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos
komitetas pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
11. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-95 pakeitimo.
Pranešėjas – Petras Kaminskas.
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 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos narys Eugenijus Simutis išėjo iš posėdžių salės.
12. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 22 d.
sprendimo Nr. T2-159 pakeitimo. Pranešėjas – Raimondas Andziulis.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Švietimo, kultūros ir sporto bei Turizmo,
sveikatos ir socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui, o Ekonomikos ir finansų
komitetas pritarė sprendimo projektui su pasiūlymu: Palangos miesto savivaldybės biudžetinių
įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo 2.2 punkte vietoj skaičiaus „5“ įrašyti skaičių
„51“.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Ekonomikos ir
finansų komiteto pasiūlymo.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 19 (vienbalsiai).
Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymui pritarta.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto su
pataisa.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pataisa: Palangos miesto savivaldybės
biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo 2.2 punkte vietoj skaičiaus „5“ įrašyti
skaičių „51“.
Eugenijus Simutis grįžo į posėdžių salę.
13. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T2-151
pakeitimo. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad visi Tarybos komitetai pritarė sprendimo
projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
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Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 20 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
14. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto etninės kultūros plėtros 2020–2023 m.
programos patvirtinimo. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
Svetlana Grigorian pateikė klausimą dėl tradicinės kultūros vertybių puoselėjimo 2019
m.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Švietimo, kultūros ir sporto komitetas pritarė
sprendimo projektui, Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui su pasiūlymu:
iš Palangos miesto etninės kultūros plėtros 2020–2023 m. programos skyriaus „Aplinkos
analizė“ pirmos pastraipos išbraukti žodį „didžiosios“.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Ekonomikos ir finansų
komiteto pasiūlymo.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 20 (vienbalsiai).
Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pataisa.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pataisa: iš Palangos miesto etninės
kultūros plėtros 2020–2023 m. programos skyriaus „Aplinkos analizė“ pirmos pastraipos išbraukti
žodį „didžiosios“.
15. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos ir biudžetinių
kultūros įstaigų 2020 m. renginių sąrašų patvirtinimo. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad visi Tarybos komitetai pritarė sprendimo
projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 20 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
16. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Palangos miesto savivaldybės dalyvavimui
projekte ,,Kultūra, kūrybinė ekonomika ir vietos vystymasis“. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir
sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 20 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
17. SVARSTYTA. Dėl Palangos grąžinimo Lietuvai šimtmečio minėjimo 2021 m.
programos patvirtinimo. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad visi Tarybos komitetai pritarė sprendimo
projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 20 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
18. SVARSTYTA. Dėl prisijungimo prie papildomo susitarimo prie memorandumo.
Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
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Posėdžio pirmininkas informavo, kad visi Tarybos komitetai pritarė sprendimo
projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 20 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
19. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2020–2022 m. strateginio
veiklos plano patvirtinimo. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė- Urbonienė.
Elena Kuznecova domėjosi dėl planų pritraukti lėšas privačios partnerystės pagrindu.
Eugenijus Simutis teiravosi, kodėl 2020 m. nėra numatyta finansuoti Gabijos g., kurios
techninis projektas yra parengtas, sutvarkymo.
Domininkas Jurevičius atkreipė dėmesį, kad strateginis veiklos planas turėtų būti
plačiau viešinamas ir aptarinėjamas su visuomene.
Mindaugas Skritulskas siūlė į prioritetinių gatvių sąrašą įtraukti Bangų g. ir Prieplaukos
g. aikštės rekonstrukciją.
Elena Kuznecova pastebėjo, kad Savivaldybės interneto svetainėje nėra paskelbta
Strateginės plėtros tarybos sudėtis.
Eugenijus Simutis pateikė klausimą dėl 4 mln. Eur skirtų paplūdimių pripildymui
smėliu.
Dainius Želvys iškėlė klausimą dėl lėšų sumos, skirtos projekto ,,Pajūrio juostos
tvarkymo programos priemonių įgyvendinimas Palangos miesto savivaldybės teritorijoje“
parengiamiesiems darbams.
Eugenijus Simutis siūlė į strateginio plano rengimą įtraukti Palangos miesto
bendruomenę. Tarybos narys pastebėjo, kad naujai pastatytose informaciniuose stenduose
lankytinos vietos nurodytos lietuvių kalba, nors viena iš siekiamybių – kad Palanga taptų tarptautinis
kurortas.
Vaidas Šimaitis siūlė šiuos sprendimo projekto pakeitimus, papildančius Statybos ir
miesto ūkio komiteto pasiūlymą:
1. Šventosios programos (Nr. 3) matavimo rodiklių lentelės priemonės ,,22310
Šventosios seniūnijos infrastruktūros plėtra” rodiklio “Gatvių remonto techninių projektų
parengimas” paaiškinime vietoj žodžių ,,Šaltinio g. TP“ įrašyti žodžius ,,Prieplaukos g. aikštės TP“
ir vietoj rodiklio ,,Naujai nutiestos ir suremontuotos gatvės ir šaligatviai“ paaiškinimo ,,Naujai
nutiestos gatvės: Šaltinio g. (žvyro dangos įrengimas)“ įrašyti žodžius ,,Prieplaukos g. aikštės
įrengimas“;
2. Statybos programos (Nr. 6) lentelės priemonės ,,22312 Gatvių tiesimo,
rekonstravimo, kapitalinio remonto projektavimas ir įgyvendinimas“ rodiklyje ,,Privažiavimas prie
Bangų g. garažų rekonstravimas” prieš žodį ,,privažiavimas“ įrašyti žodžius “Bangų g.
rekonstrukcijos projekto įgyvendinimas“.
Vaidas Šimaitis siūlė iš Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymo dėl sprendimo
projekto pakeitimo išbraukti 1 ir 2 punktus.
Dainius Želvys pastebėjo, kad Vaidas Šimaitis negali siūlyti pakeisti Komitetų
nutarimų.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Švietimo, kultūros ir sporto bei Turizmo,
sveikatos ir socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui, Ekonomikos ir finansų bei
Statybos ir miesto ūkio komitetai pateikė pasiūlymus dėl sprendimo projekto pakeitimo (pridedama
prie rengimo medžiagos).
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Vaido Šimaičio pasiūlymo,
kuris papildo Statybos ir miesto ūkio komiteto ir pakeičia Ekonomikos ir finansų komiteto
pasiūlymus.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 17, prieš – 2, susilaikė – 1.
Vaido Šimaičio pasiūlymui pritarta.
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Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pataisomis.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 15, prieš – nėra, susilaikė – 3.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pataisomis:
1. Bendrosios programos (Nr. 1) lentelės priemonės „21432 Viešosios tvarkos
laikymosi užtikrinimas“ stulpelyje „2020 m. išlaidų projektas“ įrašyti skaičius „1500“.
2. Bendrosios programos (Nr. 1) matavimo rodiklių lentelėje vietoj priemonės „4111
Administracijos darbuotojų ir Tarybos narių mokymai“ įrašyti priemonę „4113 Administracijos
darbuotojų, Tarybos narių ir seniūnaičių mokymai“.
3. Ūkio ir turto programos (Nr. 2) matavimo rodiklių lentelės priemonės „2112
Daugiabučių namų infrastruktūros sutvarkymas“ stulpelyje „laikotarpio reikšmė“ (2020 m.) įrašyti
skaičių „2“.
4. Šventosios programos (Nr. 3) matavimo rodiklių lentelės priemonės ,,22310
Šventosios seniūnijos infrastruktūros plėtra” rodiklio “Gatvių remonto techninių projektų
parengimas” paaiškinime vietoj žodžių ,,Šaltinio g. TP“ įrašyti žodžius ,,Prieplaukos g. aikštės TP“
ir vietoj rodiklio ,,Naujai nutiestos ir suremontuotos gatvės ir šaligatviai“ paaiškinimo ,,Naujai
nutiestos gatvės: Šaltinio g. (žvyro dangos įrengimas)“ įrašyti žodžius ,,Prieplaukos g. aikštės
įrengimas“.
5. Šventosios programos (Nr. 3) matavimo rodiklių lentelės priemonės ,,22310
Šventosios seniūnijos infrastruktūros plėtra“ rodiklio „Gatvių remonto techninių projektų
praengimas“ paaiškinime po žodžių „Mėguvos g. TP“ įrašyti žodžius „Paukščių tako TP“.
6. Statybos programos (Nr. 6) lentelės priemonės ,,22312 Gatvių tiesimo,
rekonstravimo, kapitalinio remonto projektavimas ir įgyvendinimas“ rodiklyje ,,Privažiavimas prie
Bangų g. garažų rekonstravimas” prieš žodį ,,privažiavimas“ įrašyti žodžius “Bangų g.
rekonstrukcijos projekto įgyvendinimas“.
7. Ištaisyti techninio pobūdžio klaidas.
20. SVARSTYTA. Dėl sutikimo perimti valstybės trumpalaikį materialųjį turtą
Savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Palangos kultūros ir jaunimo centrui. Pranešėjas – Kostas
Jakubauskas.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir
sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
21. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo
programos patvirtinimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Turizmo, sveikatos ir
socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos nariai Elena Kuznecova, Rimantas Antanas Mikalkėnas ir Dainius Želvys išėjo
iš posėdžių salės.
22. SVARSTYTA. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise
UAB ,,Palangos vandenys“. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Turizmo, sveikatos ir
socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
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Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos nariai Elena Kuznecova, Rimantas Antanas Mikalkėnas ir Dainius Želvys grįžo
į posėdžių salę.
Meras paskelbė 9-ojo šaukimo Tarybos 12-ojo posėdžio pabaigą.
Posėdžio pirmininkai

Šarūnas Vaitkus
Rimantas Antanas Mikalkėnas

Posėdžio sekretorė

Renata Liaudanskytė

