PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
9-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
16-OJO POSĖDŽIO, ĮVYKUSIO NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS
2020 m. gegužės 12 d. Nr. T3-5
Palanga
Posėdis įvyko 2020 m. gegužės 12 d.
Posėdžio pradžia 9 val., pabaiga 12 val. 30 min.
Posėdžio pirmininkai – Šarūnas Vaitkus, Palangos miesto savivaldybės meras,
Rimantas Antanas Mikalkėnas, Palangos miesto savivaldybės mero pavaduotojas.
Posėdžio sekretorė – Renata Liaudanskytė, Palangos miesto savivaldybės
administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė.
Posėdyje dalyvavo 21 Palangos miesto savivaldybės tarybos narys: 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 (dalyvavo iki 12 val. 25 min.),
Vaidas Šimaitis, Bronius Vaitkus, Šarūnas Vaitkus, Dainius Želvys, Julius Tomas Žulkus, Justas
Žulkus, Vladas Žulkus.
Kviestieji asmenys: Alvidas Bacius, Palangos miesto savivaldybės administracijos
Šventosios seniūno pavaduotojas, Virgilijus Beržanskis, UAB ,,Palangos vandenys“ direktorius,
Andrejus Byčkovas, UAB ,,Palangos klevas“ direktorius, Aušra Dangėlaitienė, Palangos miesto
savivaldybės administracijos Rinkliavų skyriaus vedėja, Kostas Jakubauskas, Palangos miesto
savivaldybės administracijos Ūkio ir turto skyriaus vedėjas, Giedrė Juršėnė, UAB ,,Palangos šilumos
tinklai“ direktorė, Petras Kaminskas, Palangos miesto savivaldybės administracijos Juridinio ir
personalo skyriaus vedėjas, Akvilė Kilijonienė, Palangos miesto savivaldybės administracijos
direktorė, Rasa Kmitienė, BĮ Palangos turizmo informacijos centro direktorė, Jūratė Mikutienė, VšĮ
Palangos asmens sveikatos priežiūros centro direktorė, Egidijus Palevičius, VšĮ ,,Palangos investicijų
valdymas“ direktorius, Virginija Paluckienė, Palangos kurorto muziejaus direktorė, Arūnas
Pranckevičius, SĮ Šventosios jūrų uosto direkcijos direktorius, Giedrius Ramonas, Palangos miesto
savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyresnysis patarėjas,
Vygantas Rekašius, VšĮ ,,Palangos orkestras“ direktorius, Kęstutis Rudys, Palangos miesto
savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius, Loreta Birutė Turauskaitė, VšĮ Antano Mončio
namų-muziejaus direktorė, Gediminas Valinevičius, UAB ,,Palangos komunalinis ūkis“ direktorius.
Meras paskelbė 9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 16-ojo posėdžio
pradžią.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Posėdžio pirmininkas pagarsino, jog į 9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės
tarybos 16-ojo posėdžio darbotvarkę įtraukti 22 klausimai.
Meras informavo, kad 2020 m. gegužės 6 d. yra gautas Palangos miesto savivaldybės
tarybos narių Vaido Šimaičio, Dainiaus Želvio, Justo Žulkaus, Ilonos Pociuvienės, Gedimino Gečo,
Broniaus Vaitkaus ir Rimanto Antano Mikalkėno pasirašytas prašymas į šiandienos Tarybos posėdžio
darbotvarkę papildomai įtraukti sprendimo ,,Dėl Palangos lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“
direktoriaus“ projektą (Pranešėjas – Petras Kaminskas).
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
,,Dėl Palangos lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ direktoriaus“ projekto įtraukimo į Tarybos posėdžio
darbotvarkę.
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Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 prieš – nėra, susilaikė – 1.
Klausimas įtrauktas į darbotvarkę 23 klausimu.
Meras klausė, ar yra Tarybos narių, asmeniškai suinteresuotų šio Tarybos posėdžio
darbotvarkės klausimų svarstymu.
Julius Tomas Žulkus informavo, kad nusišalins svarstant 19 (Dėl Tarybos 2013 m.
vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-57 pakeitimo) ir 20 (Dėl Tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo
Nr. T2-88 pakeitimo) darbotvarkės klausimus.
Sondra Kulikauskienė pranešė, kad nedalyvaus 1 (Dėl pritarimo VšĮ Palangos asmens
sveikatos priežiūros centro 2019 metų veiklos ataskaitai, finansinių ataskaitų rinkiniui, veiklos
užduočių įvykdymui ir 2020 metų veiklos rodiklių nustatymo) darbotvarkės klausimo, kuris susijęs
su jos įmone konkuruojančia įstaiga, svarstyme.
Gediminas Gečas pagarsino, kad nusišalins nuo 3 (Dėl pritarimo Palangos miesto
savivaldybės viešosios bibliotekos 2019 metų veiklos ataskaitai) ir 20 (Dėl Tarybos 2017 m. kovo
30 d. sprendimo Nr. T2-88 pakeitimo) darbotvarkės klausimų svarstymo.
Dainius Želvys, Elena Kuznecova ir Rimantas Antanas Mikalkėnas informavo, kad
nedalyvaus 8 (Dėl pritarimo UAB „Palangos vandenys“ 2019 metų veiklos ataskaitai)
darbotvarkės klausimo svarstyme.
Šarūnas Vaitkus ir Bronius Vaitkus pagarsino, kad nedalyvaus svarstant 9 (Dėl
pritarimo VšĮ „Palangos investicijų valdymas“ 2019 metų veiklos ataskaitai), 12 (Dėl pritarimo
UAB „Palangos komunalinis ūkis“ 2019 metų veiklos ataskaitai), 14 (Dėl nekilnojamojo ir kito
materialiojo turto, esančio Gėlių a. 1A, Palangoje, perdavimo VšĮ „Palangos investicijų valdymas“
valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise), 15 (Dėl Tarybos 2018 m. lapkričio 29 d.
sprendimo Nr. T2-217 pakeitimo ir papildymo), 16 (Dėl Tarybos 2019 m. liepos 9 d. sprendimo
Nr. T2-160 pripažinimo netekusiu galios) darbotvarkės klausimus.
Saulius Simė pranešė, kad nusišalins nuo 9 (Dėl pritarimo VšĮ „Palangos investicijų
valdymas“ 2019 metų veiklos ataskaitai), 14 (Dėl nekilnojamojo ir kito materialiojo turto, esančio
Gėlių a. 1A, Palangoje, perdavimo VšĮ „Palangos investicijų valdymas“ valdyti, naudoti ir
disponuoti juo patikėjimo teise), 15 (Dėl Tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-217
pakeitimo ir papildymo) ir 16 (Dėl Tarybos 2019 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. T2-160 pripažinimo
netekusiu galios) darbotvarkės klausimų svarstymo siekiant išvengti interesų konflikto.
Eugenijus Simutis informavo, kad nedalyvaus 21 (Dėl Tarybos 2012 m. gegužės 31 d.
sprendimo Nr. T2-162 pakeitimo) darbotvarkės klausimo svarstyme.
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui kiekvieno Tarybos nario nušalinimą atskirai.
Tarybos narių nusišalinimams pritarta bendru sutarimu.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl darbotvarkės tvirtinimo.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
Darbotvarkė patvirtinta.
Tarybos narė Sondra Kulikauskienė nusišalino nuo sprendimo ,,Dėl pritarimo VšĮ
Palangos asmens sveikatos priežiūros centro 2019 metų veiklos ataskaitai, finansinių ataskaitų
rinkiniui, veiklos užduočių įvykdymui ir 2020 metų veiklos rodiklių nustatymo“ projekto
svarstymo.
1. SVARSTYTA. Dėl pritarimo VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centro 2019
metų veiklos ataskaitai, finansinių ataskaitų rinkiniui, veiklos užduočių įvykdymui ir 2020 metų
veiklos rodiklių nustatymo. Pranešėja – Jūratė Mikutienė.
Saulius Simė ir Svetlana Grigorian domėjosi dėl pastato, kuriame įsikūręs VšĮ Palangos
asmens sveikatos priežiūros centras, būklės.
Julius Tomas Žulkus teiravosi dėl rodiklių, kurie buvo nustatyti metų pradžioje,
pasikeitimo įvedus karantiną.
Eugenijus Simutis klausė dėl lėšų poreikio pastato rekonstrukcijai.
Domininkas Jurevičius domėjosi dėl teikiamų paslaugų išplėtimo Šventosios
ambulatorijoje.
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Svetlana Grigorian teiravosi apie projekto dėl pastato rekonstrukcijos finansavimo
statusą.
Pasisakė Šarūnas Vaitkus ir Eugenijus Simutis.
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 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
2. SVARSTYTA. Dėl pritarimo UAB „Palangos klevas“ 2019 metų veiklos
ataskaitai. Pranešėjas – Andrejus Byčkovas.
Svetlana Grigorian domėjosi, kokių veiksmų buvo imtasi siekiant pritraukti naujus
prekeivius.
Elena Kuznecova teiravosi apie UAB ,,Palangos klevas“ stebėtojų tarybos veiklą.
Dainius Želvys klausė, kokioje stadijoje yra turgavietės rekonstrukcija.
Eugenijus Simutis domėjosi apie statinius (laikinas stogines), esančius aikštelėje prie
turgavietės.
Elena Kuznecova klausė dėl tikslingumo plėsti turgavietę įvertinus tai, kad šiuo metu
sunku pritraukti naujus prekeivius.
Mindaugas Skritulskas domėjosi dėl laisvų valstybinių žemės sklypų, esančių prie
turgavietės, prijungimo.
Svetlana Grigorian teiravosi dėl UAB ,,Palangos klevas“ administracijos bendravimo
su klientais formos.
Pasisakė Eugenijus Simutis ir Svetlana Grigorian.
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 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15, prieš – 1, susilaikė – 5.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Gediminas Gečas nusišalino nuo sprendimo ,,Dėl pritarimo Palangos miesto
savivaldybės viešosios bibliotekos 2019 metų veiklos ataskaitai“ projekto svarstymo.
3. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Palangos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos
2019 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjas – Kęstutis Rudys.
Elena Kuznecova domėjosi dėl interesantų, norinčių rengti parodas, srautų ir jų
suvaldymo.
Pasisakė Eugenijus Simutis.
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 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
4. SVARSTYTA. Dėl pritarimo VšĮ „Palangos orkestras“ 2019 metų veiklos
ataskaitai. Pranešėjas – Vygantas Rekašius.
Svetlana Grigorian domėjosi dėl orkestro repeticijų vietos ir patalpų bei išlaidų patalpų
nuomai.
Pasisakė Eugenijus Simutis ir Šarūnas Vaitkus.
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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 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
Nesiregistravo ir nebalsavo Ilona Pociuvienė.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
5. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Palangos kurorto muziejaus 2019 metų veiklos
ataskaitai. Pranešėja – Virginija Paluckienė.
Elena Kuznecova domėjosi, kaip vykdoma atranka dėl parodų organizavimo.
Eugenijus Simutis teiravosi apie konkurso Palangos kurorto muziejaus direktoriaus
pareigoms užimti paskelbimą.
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 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
6. SVARSTYTA. Dėl pritarimo VšĮ Antano Mončio namų-muziejaus 2019 metų
veiklos ataskaitai. Pranešėja – Loreta Birutė Turauskaitė. Įvykus nenumatytoms techninėms
kliūtims, sprendimo projektą pristatė Administracijos direktorė Akvilė Kilijonienė.
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 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
7. SVARSTYTA. Dėl pritarimo BĮ Palangos turizmo informacijos centro 2019
metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – Rasa Kmitienė.
Elena Kuznecova domėjosi, ar įstaigos vadovė yra susipažinusi su teisės aktais,
reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, ir kas paskatino imtis bilietų platinimo, nors Taryba
nebuvo patvirtinusi šios paslaugos bei kitų įstaigos teikiamų paslaugų įkainių, o gautos pajamos už
šią veiklą nepadengė visų patiriamų jos vykdymo sąnaudų.
Domininkas Jurevičius teiravosi dėl žalos, patirtos platinant bilietus, atlyginimo bei
turizmo plėtros ir informacijos sklaidos Šventojoje.
Pasisakė Elena Kuznecova, Saulius Simė, Eugenijus Simutis ir Šarūnas Vaitkus.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui,
Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas pritarė sprendimo projektui su pataisomis:
ataskaitoje vietoj įstaigos pavadinimo ,,Valstybinis turizmo departamentas“ įrašyti įstaigos
pavadinimą ,,VšĮ ,,Keliauk Lietuvoje“.
Meras teikė balsavimui Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pasiūlymą.
Bendru Tarybos narių sutarimu pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pataisomis.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19, prieš – nėra, susilaikė – 2.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pataisomis: BĮ Palangos turizmo
informacijos centro 2019 metų veiklos ataskaitoje vietoj įstaigos pavadinimo ,,Valstybinis
turizmo departamentas“ įrašyti įstaigos pavadinimą ,,VšĮ ,,Keliauk Lietuvoje“.

5
Tarybos nariai Elena Kuznecova, Dainius Želvys ir Rimantas Antanas Mikalkėnas
nusišalino nuo sprendimo ,,Dėl pritarimo UAB „Palangos vandenys“ 2019 metų veiklos
ataskaitai“ projekto svarstymo.
8. SVARSTYTA. Dėl pritarimo UAB „Palangos vandenys“ 2019 metų veiklos
ataskaitai. Pranešėjas – Virgilijus Beržanskis.
Svetlana Grigorian teiravosi dėl UAB „Palangos vandenys“ stebėtojų tarybos ir jos
sudėties. Tarybos narė taip pat domėjosi apie nuotekų tinklų plėtrą Nemirsetoje ir Būtingės
seniūnaitijoje.
Eugenijus Simutis domėjosi dėl vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų išpirkimo
iš savininkų. Tarybos narys klausė, kokių priemonių imtasi siekiant sumažinti vandens nuostolius,
patiriamus dėl vamzdynų nusidėvėjimo. Eugenijus Simutis teiravosi, kodėl neteikiama Tarybai
tvirtinti didesnių geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainų atsižvelgiant į tai, kad vandens
pardavimo kaina vartotojams nepadengia patirtų sąnaudų ir skirtumas yra dotuojamas iš įmonės
pajamų, gautų už kitas veiklas.
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.
Tarybos nariai Saulius Simė, Bronius Vaitkus ir Šarūnas Vaitkus nusišalino nuo
sprendimo ,,Dėl pritarimo VšĮ „Palangos investicijų valdymas“ 2019 metų veiklos
ataskaitai“ projekto svarstymo. Meras perdavė pirmininkavimą posėdžiui pavaduotojui
Rimantui Antanui Mikalkėnui.
9. SVARSTYTA. Dėl pritarimo VšĮ „Palangos investicijų valdymas“ 2019 metų
veiklos ataskaitai. Pranešėjas – Egidijus Palevičius.
Eugenijus Simutis iškėlė klausimus dėl renginių organizavimo, patalpų skyrimo įstaigai
ir įstaigos valdybos veiklos.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto
ūkio komitetai pritarė sprendimo projektui, o Švietimo, kultūros ir sporto komitetas pritarė
sprendimo projektui su pataisomis: VšĮ ,,Palangos investicijų valdymas“ 2019 metų veiklos
ataskaitos skyriaus ,,Plaukimo paslaugų teikimas“ 1 pastraipoje vietoj skaičiaus ir žodžių ,,2,5
tūkst. moksleivių“ įrašyti skaičių ir žodžius ,,1841 moksleivis bei vietoj skaičiaus ir žodžių ,,1
tūkst. – pradinėse klasėse“ įrašyti skaičių ir žodžius ,,702 – pradinėse klasėse“.
Mero pavaduotojas teikė balsavimui Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pasiūlymą.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 17 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pataisomis.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14, prieš – nėra, susilaikė – 3.
Nesiregistravo ir nebalsavo Ilona Pociuvienė.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pataisomis: VšĮ ,,Palangos investicijų
valdymas“ 2019 metų veiklos ataskaitos skyriaus ,,Plaukimo paslaugų teikimas“ 1 pastraipoje vietoj
skaičiaus ir žodžių ,,2,5 tūkst. moksleivių“ įrašyti skaičių ir žodžius ,,1841 moksleivis bei vietoj
skaičiaus ir žodžių ,,1 tūkst. – pradinėse klasėse“ įrašyti skaičių ir žodžius ,,702 – pradinėse klasėse“.
Meras perėmė pirmininkavimą posėdžiui.
Daugumos Tarybos narių nutarimu posėdžio pertrauka nebuvo skelbiama.
10. SVARSTYTA. Dėl pritarimo UAB ,,Palangos šilumos tinklai“ 2019 metų veiklos
ataskaitai. Pranešėja – Giedrė Juršėnė.
Saulius Simė domėjosi dėl šilumos kainos mažėjimo Palangos gyventojams.
Dainius Želvys iškėlė klausimą dėl šilumos kainos pokyčio vartotojams.
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Eugenijus Simutis domėjosi, kiek efektyvus įmonės darbas ir biokuro kaina įtakojo
šilumos kainos mažėjimą.
Dainius Želvys klausė, kiek karšto vandens apskaitos prietaisų yra patikrinti ir pakeisti.
Elena Kuznecova teiravosi dėl individualių šilumos apskaitos prietaisų renovuotuose
daugiabučiuose maksimalaus užsukimo.
Saulius Simė klausė, koks teisės aktas reglamentuoja oro temperatūros patalpose
normas.
Eugenijus Simutis domėjosi dėl tolimesnės šildymo sistemų tinklų renovacijos.
Tarybos narys klausė, ar tikslinga buvo tiesti šilumos vamzdynus į vietą, kurioje numatyta viešbučio
,,Marriott“ statyba. Tarybos narys teiravosi, kodėl prie centralizuotos šildymo sistemos nebuvo
prijungti objektai, esantys arti katilinės (pvz., apartamentų kompleksas ,,Malūno vilos“).
Darius Kubilius iškėlė gyventojų problemą dėl per didelės gyvatukų kaitros.
Pasisakė Eugenijus Simutis ir Šarūnas Vaitkus.
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 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
11. SVARSTYTA. Dėl pritarimo SĮ Šventosios jūrų uosto direkcijos 2019 metų
veiklos ataskaitai. Pranešėjas – Arūnas Pranckevičius.
Elena Kuznecova domėjosi dėl namelių nuomos ir tolimesnių planų pasibaigus nuomos
sutarčiai.
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 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos nariai Bronius Vaitkus ir Šarūnas Vaitkus nusišalino nuo sprendimo ,,Dėl
pritarimo UAB „Palangos komunalinis ūkis“ 2019 metų veiklos ataskaitai“ projekto svarstymo.
Meras perdavė pirmininkavimą posėdžiui pavaduotojui Rimantui Antanui Mikalkėnui.
12. SVARSTYTA. Dėl pritarimo UAB „Palangos komunalinis ūkis“ 2019 metų
veiklos ataskaitai. Pranešėjas – Gediminas Valinevičius.
Elena Kuznecova domėjosi dėl viešųjų tualetų Palangoje ir Šventojoje.
Eugenijus Simutis teiravosi, kas lemia didėjantį atliekų kiekį, nors vykdomas jų
rūšiavimas. Tarybos narys klausė dėl galimybės kompostuoti žaliąsias atliekas.
Svetlana Grigorian klausė dėl įmonės interneto tinklalapio atnaujinimo.
Pasisakė Svetlana Grigorian, Eugenijus Simutis ir Elena Kuznecova.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto
ūkio komitetai pritarė sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Meras perėmė pirmininkavimą posėdžiui.
13. SVARSTYTA. Dėl nekilnojamųjų daiktų pirkimo Palangos miesto savivaldybės
vardu tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Posėdžio pirmininkas pagarsino Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto ūkio
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).
Nesiregistravo ir nebalsavo Tarybos narė Renata Surblytė.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos nariai Saulius Simė, Bronius Vaitkus ir Šarūnas Vaitkus nusišalino nuo
sprendimo ,,Dėl nekilnojamojo ir kito materialiojo turto, esančio Gėlių a. 1A, Palangoje, perdavimo
VšĮ „Palangos investicijų valdymas“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ projekto
svarstymo. Meras perdavė pirmininkavimą posėdžiui pavaduotojui Rimantui Antanui
Mikalkėnui.
14. SVARSTYTA. Dėl nekilnojamojo ir kito materialiojo turto, esančio Gėlių a. 1A,
Palangoje, perdavimo VšĮ „Palangos investicijų valdymas“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo
patikėjimo teise. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Julius Tomas Žulkus domėjosi, kaip buvo nuspręsta perduoti sprendime minimą turtą
VšĮ ,,Palangos investicijų valdymas“.
Pasisakė Eugenijus Simutis.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto
ūkio komitetai pritarė sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
Nesiregistravo ir nebalsavo Tarybos narė Elena Kuznecova.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos nariai Saulius Simė, Bronius Vaitkus ir Šarūnas Vaitkus nusišalino nuo
sprendimo ,,Dėl Tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-217 pakeitimo ir papildymo“
projekto svarstymo. Posėdžiui pirmininkavo Mero pavaduotojas Rimantas Antanas Mikalkėnas.
15. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-217
pakeitimo ir papildymo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16, prieš – nėra, susilaikė – 1.
Nesiregistravo ir nebalsavo Ilona Pociuvienė.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos nariai Saulius Simė, Bronius Vaitkus ir Šarūnas Vaitkus nusišalino nuo
sprendimo ,,Dėl Tarybos 2019 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. T2-160 pripažinimo netekusiu galios“
projekto svarstymo. Posėdžiui pirmininkavo Mero pavaduotojas Rimantas Antanas Mikalkėnas.
16. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2019 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. T2-160
pripažinimo netekusiu galios. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto
ūkio komitetai pritarė sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Meras perėmė pirmininkavimą posėdžiui.
17. SVARSTYTA. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui. Pranešėjas –
Giedrius Ramonas.
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Elena Kuznecova domėjosi apie projekto įgyvendinimo sąmatinę vertę.
Pasisakė Šarūnas Vaitkus.
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 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
18. SVARSTYTA. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui. Pranešėjas –
Giedrius Ramonas.
Elena Kuznecova domėjosi dėl maksimalios projekto finansavimo vertės.
Svetlana Grigorian teiravosi apie techninį darbo projektą ir jo įgyvendinimo trukmę.
Pasisakė Šarūnas Vaitkus, Eugenijus Simutis ir Svetlana Grigorian.
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 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Julius Tomas Žulkus nusišalino nuo sprendimo ,,Dėl Tarybos 2013 m. vasario 28 d.
sprendimo Nr. T2-57 pakeitimo“ projekto svarstymo.
19. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-57
pakeitimo. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.
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 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
Nesiregistravo ir nebalsavo Gediminas Gečas, Svetlana Grigorian ir Renata Surblytė.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Pasisakė Eugenijus Simutis.
Gediminas Gečas ir Julius Tomas Žulkus nusišalino nuo sprendimo ,,Dėl Tarybos 2017
m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-88 pakeitimo“ projekto svarstymo.
20. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-88 pakeitimo.
Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.
Vaidas Šimaitis siūlė papildyti sprendimo projekto „Dėl Tarybos 2017 m. kovo 30 d.
sprendimo Nr. T2-88 pakeitimo” priedo pastabas 3 punktu ir jį išdėstyti taip (atitinkamai pakeisti ir
tolesnę punktų numeraciją):
„3. Leidimai ne atrankos būdu Tarybos nustatytose viešosiose vietose Palangos ir
Šventosios paplūdimyje (atsižvelgiant į veiklos vykdytojų prašymus) išduodami viešojo maitinimo
paslaugai teikti nuo (iš) laikinų įrenginių (stalai, kėdės) prie laikinų statinių viešojo maitinimo
paslaugą teikiantiems asmenims, leidžiant laikinus įrenginius (stalai, kėdės) statyti iki 5 (penkių)
metrų atstumu nuo laikino statinio, laikotarpiui nuo 2020-06-01 iki 2021-05-31. Metinės vietinės
rinkliavos dydis už leidimo išdavimą – 0 Eur.“
Meras pagarsino Administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 8 d. pasiūlymą dėl
sprendimo projekto pakeitimo: papildyti 2.6 punktu tvirtinamų Vietinės rinkliavos už leidimo
prekiauti ar teikti paslaugas Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytose vietose išdavimą
nuostatų priedo pastabas 13 punktu:
„13. Tarybos nustatytose viešosiose vietose Palangos paplūdimyje ir Šventosios
paplūdimyje, kuriose teikiama viešojo maitinimo paslauga, veiklą leidžiama vykdyti nuo 8 val. iki
24 val.“
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Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Administracijos
direktoriaus pasiūlymo.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 18 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
Meras kvietė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Vaido Šimaičio pasiūlymo.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 19 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas pagarsino Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymą dėl
sprendimo projekto pakeitimo: Tarybos nustatytai viešajai vietai Naglio al. prie moterų paplūdimio
pagal schemą Nr. 3 (vaikų parke) metinės vietinės rinkliavos dydį sumažinti 10 proc.“.
Mindaugas Skritulskas siūlė patikslinti Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymą: 2.6
punktu tvirtinamų Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Palangos miesto
savivaldybės tarybos nustatytose vietose išdavimą nuostatų priedo 9 punkto ,,Naglio alėjoje prie
moterų paplūdimio“ 3 viešosios vietos pagal schemą 5 stulpelyje vietoj skaičiaus ,,20000“ įrašyti
skaičių ,,19000“.
Meras kvietė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymo,
pakoreguoto Mindaugo Skritulsko.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 18 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto su
pataisomis.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
Nesiregistravo ir nebalsavo Domininkas Jurevičius.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pataisomis:
1. Papildyti 2.6 punktu tvirtinamų Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti
paslaugas Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytose vietose išdavimą nuostatų priedo
pastabas 3 punktu ir jį išdėstyti taip (atitinkamai pakeisti ir tolesnę punktų numeraciją):
„3. Leidimai ne atrankos būdu Tarybos nustatytose viešosiose vietose Palangos ir
Šventosios paplūdimyje (atsižvelgiant į veiklos vykdytojų prašymus) išduodami viešojo maitinimo
paslaugai teikti nuo (iš) laikinų įrenginių (stalai, kėdės) prie laikinų statinių viešojo maitinimo
paslaugą teikiantiems asmenims, leidžiant laikinus įrenginius (stalai, kėdės) statyti iki 5 (penkių)
metrų atstumu nuo laikino statinio, laikotarpiui nuo 2020-06-01 iki 2021-05-31. Metinės vietinės
rinkliavos dydis už leidimo išdavimą – 0 Eur.“
2. Papildyti 2.6 punktu tvirtinamų Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti
paslaugas Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytose vietose išdavimą nuostatų priedo
pastabas 13 punktu ir jį išdėstyti taip:
„13. Tarybos nustatytose viešosiose vietose Palangos paplūdimyje ir Šventosios
paplūdimyje, kuriose teikiama viešojo maitinimo paslauga, veiklą leidžiama vykdyti nuo 8 val. iki
24 val.“
3. 2.6 punktu tvirtinamų Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas
Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytose vietose išdavimą nuostatų priedo 9 punkto
,,Naglio alėjoje prie moterų paplūdimio“ 3 viešosios vietos pagal schemą 5 stulpelyje vietoj skaičiaus
,,20000“ įrašyti skaičių ,,19000“.
Tarybos narys Eugenijus Simutis nusišalino nuo sprendimo ,,Dėl Tarybos 2012 m.
gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-162 pakeitimo“ projekto svarstymo.
21. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-162
pakeitimo. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.
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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 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19, prieš – nėra, susilaikė – 1.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
22. SVARSTYTA. Dėl pritarimo lengvojo padidinto pravažumo automobilio
išperkamosios nuomos (lizingo) būdu pirkimui. Pranešėjas – Alvidas Bacius.
Alvidas Bacius pažymėjo, jog yra gautas Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministerijos 2020 m. gegužės 6 d. raštas ,,Dėl lėšų skyrimo automobiliui įsigyti“, kuriame
nurodoma, kad valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos negali būti naudojamos
turtui, t. y. transporto priemonei įsigyti.
Elena Kuznecova prašė pagarsinti Palangos savivaldybės administracijos kreipimąsi į
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją.
Pasisakė Elena Kuznecova ir Domininkas Jurevičius.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
23. SVARSTYTA. Dėl Palangos lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ direktoriaus.
Pranešėjas – Petras Kaminskas.
Eugenijus Simutis domėjosi, kokiu pagrindu parengtas šis sprendimo projektas, ar
nebus teisinių ir finansinių pasekmių Savivaldybės administracijai priėmus šį sprendimą.
Pasisakė Eugenijus Simutis.
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 – 16, prieš – 2, susilaikė – 2.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

Posėdžio pirmininkai

Šarūnas Vaitkus
Rimantas Antanas Mikalkėnas

Posėdžio sekretorė

Renata Liaudanskytė

