PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
9-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
23-IOJO POSĖDŽIO, ĮVYKUSIO NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS
2020 m. gruodžio 29 d. Nr. T3-12
Palanga
Posėdis įvyko 2020 m. gruodžio 29 d.
Posėdžio pradžia 9 val., pabaiga 10 val. 45 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 Tarybos narys: Andrius Bajoras, Arvydas Dočkus, Gediminas
Gečas, Svetlana Grigorian, Domininkas Jurevičius, Darius Kubilius, Sondra Kulikauskienė
(dalyvavo iki 10 val.), Elena Kuznecova, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Ilona Pociuvienė, Paulius
Rojus, Saulius Simė, Eugenijus Simutis, Renata Surblytė, Vaidas Šimaitis, Bronius Vaitkus
(dalyvavo nuo 9 val. 12 min. iki 10 val. 25 min.), Šarūnas Vaitkus (dalyvavo nuo 9 val. 10 min.),
Dainius Želvys, Julius Tomas Žulkus, Justas Žulkus, Vladas Žulkus.
Kviestieji asmenys: Raimondas Andziulis, Palangos miesto savivaldybės
administracijos Juridinio ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas, Kostas Jakubauskas, Palangos
miesto savivaldybės administracijos Ūkio ir turto skyriaus vedėjas, Petras Kaminskas, Palangos
miesto savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo skyriaus vedėjas, Aušra Kedienė, Palangos
miesto savivaldybės administracijos Biudžeto skyriaus vedėja, Akvilė Kilijonienė, Palangos miesto
savivaldybės administracijos direktorė, Robertas Trautmanas, Palangos miesto savivaldybės
administracijos Kultūros skyriaus vedėjas, Violeta Staskonienė, Palangos miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotoja, Irena Šatkauskienė, Palangos miesto savivaldybės
administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vedėja, Laima Valužienė, Palangos miesto savivaldybės
administracijos Švietimo skyriaus vedėja.
Kadangi Meras vėlavo, Tarybos posėdžiui pirmininkavo Mero pavaduotojas Rimantas
Antanas Mikalkėnas.
Mero pavaduotojas informavo, kad daromas Tarybos posėdžio garso ir vaizdo įrašas.
Posėdžio pirmininkas paskelbė 9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos
23-iojo posėdžio pradžią.
Mero pavaduotojas prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Meras pagarsino, jog į 9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 23-iojo
posėdžio darbotvarkę įtraukti 24 klausimai.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar Tarybos nariai turi pasiūlymų dėl posėdžio
darbotvarkės.
Kadangi pasiūlymų nebuvo, Mero pavaduotojas 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 šio
posėdžio darbotvarkės klausimų svarstymu.
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Arvydas Dočkus pagarsino, kad nedalyvaus 12 klausimo (Dėl sutikimo priimti
nešiojamuosius kompiuterius ir jų perdavimo Palangos miesto savivaldybės mokykloms valdyti,
naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise) svarstyme, kadangi dirba Palangos „Baltijos“
pagrindinėje mokykloje.
Dainius Želvys informavo, kad nedalyvaus 8 klausimo (Dėl Kontrolės komiteto
pirmininko pavaduotojo) svarstyme.
Ilona Pociuvienė nusišalino nuo 12 klausimo (Dėl sutikimo priimti nešiojamuosius
kompiuterius ir jų perdavimo Palangos miesto savivaldybės mokykloms valdyti, naudoti ir
disponuoti jais patikėjimo teise) svarstymo, nes dirba Palangos senojoje gimnazijoje.
Justas Žulkus pagarsino, kad nedalyvaus 12 klausimo (Dėl sutikimo priimti
nešiojamuosius kompiuterius ir jų perdavimo Palangos miesto savivaldybės mokykloms valdyti,
naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise) svarstyme.
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui Arvydo Dočkaus nusišalinimą nuo 12
darbotvarkės klausimo svarstymo.
Balsavo: už – 19 (vienbalsiai).
Arvydo Dočkaus nusišalinimas priimtas.
Mero pavaduotojas teikė balsavimui Dainiaus Želvio nusišalinimą nuo 8 darbotvarkės
klausimo svarstymo.
Balsavo: už – 19 (vienbalsiai).
Dainiaus Želvio nusišalinimas priimtas.
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui Ilonos Pociuvienės nusišalinimą nuo 12
darbotvarkės klausimo svarstymo.
Balsavo: už – 19 (vienbalsiai).
Ilonos Pociuvienės nusišalinimas priimtas.
Mero pavaduotojas teikė balsavimui Justo Žulkaus nusišalinimą nuo 12 darbotvarkės
klausimo svarstymo.
Balsavo: už – 17 (vienbalsiai).
Justo Žulkaus nusišalinimas priimtas.
Posėdžio pirmininkas siūlė pradėti darbotvarkės klausimų svarstymą.
1. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto patikslinimo.
Pranešėja – Aušra Kedienė.
Svetlana Grigorian domėjosi dėl dotacijų asignavimų tikslinimo, mažinant asignavimus
Šventosios jūrų uosto plėtrai, Pajūrio juostos tvarkymo programai, Kurhauzo pastato atstatymui ir
kt.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas informavo, kad Administracijos direktorė 2020 m. gruodžio 28 d.
pateikė pasiūlymą „ Dėl Tarybos sprendimo projekto pakeitimo“:
„Vadovaudamasi Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto
Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimu Nr. T2-217, 48 punktu,
atsižvelgdama į Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 2020-12-28 pranešimą (iš darbo
užmokesčio išlaidų perkeliami asignavimai į darbdavio socialinę paramą 3035 eurai), teikiu
pasiūlymą pakeisti sprendimo projekto „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto
patikslinimo“: 1.2 punkte vietoj skaičiaus „15115,2“ įrašyti skaičių „15112,1“; 1.3 punkte vietoj
skaičiaus „9584,9“ įrašyti skaičių „9581,8“; 3 priedo lentelės 9 eilutėje vietoj skaičiaus „9887,8“
įrašyti skaičių „9884,7“, 12 eilutėje vietoj skaičiaus „15115,2“ įrašyti skaičių „15112,1“ ir 15 eilutėje
vietoj skaičiaus „15115,2“ įrašyti skaičių „15112,1“; 4 priedo lentelės 42 eilutėje vietoj skaičiaus
„5143,6“ įrašyti skaičių „5140,5“, 46 eilutėje vietoj skaičiaus „365,9“ įrašyti skaičių „362,8“ ir 68
eilutėje vietoj skaičiaus „9584,9“ įrašyti skaičių „9581,8“.
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui Administracijos direktorės pasiūlymą.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 18 (vienbalsiai).
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Administracijos direktorės pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pataisomis.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
Domininkas Jurevičius nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pataisomis: 1.2 punkte vietoj skaičiaus
„15115,2“ įrašyti skaičių „15112,1“; 1.3 punkte vietoj skaičiaus „9584,9“ įrašyti skaičių „9581,8“;
3 priedo lentelės 9 eilutėje vietoj skaičiaus „9887,8“ įrašyti skaičių „9884,7“, 12 eilutėje vietoj
skaičiaus „15115,2“ įrašyti skaičių „15112,1“ ir 15 eilutėje vietoj skaičiaus „15115,2“ įrašyti skaičių
„15112,1“; 4 priedo lentelės 42 eilutėje vietoj skaičiaus „5143,6“ įrašyti skaičių „5140,5“, 46 eilutėje
vietoj skaičiaus „365,9“ įrašyti skaičių „362,8“ ir 68 eilutėje vietoj skaičiaus „9584,9“ įrašyti skaičių
„9581,8“.
2. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės bendruomenės iniciatyvų
vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo. Pranešėja – Aušra Kedienė.
Meras atvyko į Tarybos posėdį (nuo 9 val. 10 min.) ir perėmė pirmininkavimą
posėdžiui iš Mero pavaduotojo Rimanto Antano Mikalkėno.
Darius Kubilius siūlė į Palangos miesto savivaldybės bendruomenės iniciatyvų
vertinimo ir atrankos komisijos sudėtį įtraukti Kunigiškių seniūnaitę Palmirą Skirpstę, kurios žodinis
sutikimas yra gautas.
Posėdžio pirmininkas pagarsino, kad Švietimo, kultūros ir sporto komitetas pritarė
sprendimo projektui su pasiūlymu: 1 punkte vietoj žodžių „iš šešių narių“ įrašyti žodžius „iš aštuonių
narių“ ir papildyti 1 punktą išdėstant taip:
„Svetlana Grigorian – Palangos miesto savivaldybės tarybos narė;
Ilona Pociuvienė – Palangos miesto savivaldybės tarybos narė.“
Meras informavo, kad Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas pritarė
sprendimo projektui su pasiūlymu: 2 punktu tvirtinamo Bendruomenės iniciatyvų vertinimo ir
atrankos komisijos darbo tvarkos aprašo 5 punkte po žodžio „posėdžiuose“ įrašyti žodžius „kurie
gali būti šaukiami ir nuotoliniu būdu“.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui su šiais pakeitimais:
„1. 2 punkte vietoj žodžių „darbo tvarkos aprašas“ įrašyti žodį „nuostatai“;
2. Bendruomenės iniciatyvų vertinimo ir atrankos komisijos darbo tvarkos aprašo:
2.1. pavadinime vietoj žodžių „DARBO TVARKOS APRAŠAS“ įrašyti žodžius
„NUOSTATAI“;
2.2. 1 punkte vietoj žodžių „darbo tvarkos aprašas (toliau – aprašas)“ įrašyti žodį
„nuostatai (toliau – nuostatai)“;
2.3. 2 punkte vietoj žodžio „Apraše“ įrašyti žodį „Nuostatuose“;
2.4. 15 punkte vietoj žodžio „aprašo“ įrašyti žodį „nuostatų“;
2.5. 21 punkte vietoj žodžio „apraše“ įrašyti žodį „nuostatuose“.
3. Priedo pavadinime vietoje žodžių „darbo tvarkos aprašo“ įrašyti žodį „nuostatų“.
Meras teikė balsavimui Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pasiūlymą.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 7, prieš – nėra, susilaikė – 13.
Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pasiūlymui nepritarta.
Bronius Vaitkus prisijungė prie Tarybos posėdžio (nuo 9 val. 12 min.).
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos
komiteto pasiūlymą.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 19, prieš – nėra, susilaikė – 2.
Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pasiūlymui pritarta.
Meras teikė balsavimui Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymą.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
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Balsavo: už – 21 (vienbalsiai).
Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui Dariaus Kubiliaus pasiūlymą pakeisti ir papildyti
sprendimo projekto 1 punktą: vietoj žodžių „iš šešių narių“ įrašyti žodžius „iš septynių narių“ ir
įrašyti pastraipą „Palmira Skirpstė – Palangos miesto Kunigiškių seniūnaitė“.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 4, prieš – nėra, susilaikė – 17.
Dariaus Kubiliaus pasiūlymui nepritarta.
Meras informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pataisomis.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18, prieš – 2 (Svetlana Grigorian, Darius Kubilius), susilaikė – 1
(Eugenijus Simutis).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pataisomis:
1. 2 punkte vietoj žodžių „darbo tvarkos aprašas“ įrašyti žodį „nuostatai“;
2. 2 punktu tvirtinamo Bendruomenės iniciatyvų vertinimo ir atrankos komisijos darbo
tvarkos aprašo:
2.1. pavadinime vietoj žodžių „DARBO TVARKOS APRAŠAS“ įrašyti žodžius
„NUOSTATAI“;
2.2. 1 punkte vietoj žodžių „darbo tvarkos aprašas (toliau – aprašas)“ įrašyti žodį
„nuostatai (toliau – nuostatai)“;
2.3. 2 punkte vietoj žodžio „Apraše“ įrašyti žodį „Nuostatuose“;
2.4. 5 punkte po žodžio „posėdžiuose“ įrašyti žodžius „kurie gali būti šaukiami ir
nuotoliniu būdu“;
2.5. 15 punkte vietoj žodžio „aprašo“ įrašyti žodį „nuostatų“;
2.6. 21 punkte vietoj žodžio „apraše“ įrašyti žodį „nuostatuose“.
3. Priedo pavadinime vietoje žodžių „darbo tvarkos aprašo“ įrašyti žodį „nuostatų“.
3. SVARSTYTA. Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis teikiant projekto
„Socialinės integracijos stiprinimo mechanizmai vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena
ir (ar) iš nepalankių aplinkų“ paraišką. Pranešėja – Irena Šatkauskienė.
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).
Domininkas Jurevičius nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
4. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-393
pakeitimo. Pranešėja – Irena Šatkauskienė.
Saulius Simė domėjosi dėl vairuotojo ir ūkio darbininko pareigybių, kurioms taikomi
skirtingi reikalavimai, atskyrimo.
Svetlana Grigorian teiravosi, kokios numatomos finansinės išlaidos padidinus
darbuotojų pareigybių skaičių Palangos miesto socialinių paslaugų centre.
Elena Kuznecova klausė, ar padidėjo Socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų
apimtys.
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 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
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5. SVARSTYTA. Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis teikiant projekto
„Socialinės integracijos stiprinimo mechanizmai vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena
ir (ar) iš nepalankių aplinkų“ paraišką. Pranešėja – Irena Šatkauskienė.
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 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
6. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2019 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T2-80
pakeitimo. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas 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.
7. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2019 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. T2-143 pakeitimo.
Pranešėjas – Petras Kaminskas.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas 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.
Dainius Želvys nusišalino nuo sprendimo „Dėl Kontrolės komiteto pirmininko
pavaduotojo“ projekto svarstymo (nuo 9 val. 39 min. iki 9 val. 42 min.).
8. SVARSTYTA. Dėl Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo. Pranešėjas –
Petras Kaminskas.
Eugenijus Simutis domėjosi, ar buvo gautas Dainiaus Želvio sutikimas užimti
Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo pareigas.
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 – 20, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Svetlana Grigorian).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
9. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-164
pakeitimo. Pranešėja – Laima Valužienė.
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.
10. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų
tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano rengimo. Pranešėja – Laima Valužienė.
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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 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
11. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-17 pakeitimo.
Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
Svetlana Grigorian domėjosi, kaip buvo paskaičiuotas Palangos grąžinimo Lietuvai
šimtmečio minėjimo 2021 m. programos numatomas lėšų poreikis.
Svetlana Grigorian pageidavo susipažinti su Palangos grąžinimo Lietuvai šimtmečio
minėjimo 2021 m. programos rengimo darbo grupės ir pogrupių protokolais.
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 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Svetlana Grigorian).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Arvydas Dočkus, Ilona Pociuvienė ir Justas Žulkus nusišalino nuo sprendimo „Dėl
sutikimo priimti nešiojamuosius kompiuterius ir jų perdavimo Palangos miesto savivaldybės
mokykloms valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise“ projekto svarstymo (nuo 9 val. 53
min. iki 9 val. 54 min.).
12. SVARSTYTA. Dėl sutikimo priimti nešiojamuosius kompiuterius ir jų perdavimo
Palangos miesto savivaldybės mokykloms valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise.
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 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
13. SVARSTYTA. Dėl socialinio būsto gyvenamųjų patalpų (buto) pirkimo.
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 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
14. SVARSTYTA. Dėl patalpų Klaipėdos pl. 67, Palangoje, viešojo nuomos konkurso.
Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Svetlana Grigorian domėjosi, ar UAB „Palangos komunalinis ūkis“, kuris neturėdamas
teisės išnuomojo patalpas Klaipėdos pl. 67, Palangoje, grąžino gautas lėšas į Savivaldybės biudžetą.
Meras informavo, kad Administracijos direktorė 2020 m. gruodžio 22 d. pateikė
pasiūlymą „Dėl Tarybos sprendimo „Dėl patalpų Klaipėdos pl. 67, Palangoje, viešojo nuomos
konkurso“ projekto patikslinimo“:
„Vadovaudamasi Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto
2020 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos
reglamento tvirtinimo“ 1 punktu, 45 punktu, pastebėjus techninę klaidą, siūlau patikslinti Palangos
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miesto savivaldybės tarybos sprendimo projekto „Dėl patalpų Klaipėdos pl. 67, Palangoje, viešojo
nuomos konkurso“ 1 punktą, vietoje skaičiaus ir žodžio „40,01 kv. m“ įrašant skaičių ir žodį „41,01
kv. m“ ir vietoje skaičiaus ir žodžio „1464,00 Eur“ įrašant skaičių ir žodį „1500,00 Eur“.
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui Administracijos direktorės pasiūlymą.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 21 (vienbalsiai).
Administracijos direktorės pasiūlymui pritarta.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Turizmo, sveikatos ir socialinės
apsaugos komitetas pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pataisomis.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su patisomis: 1 punkte vietoj skaičiaus ir
žodžio „40,01 kv. m“ įrašyti skaičių ir žodį „41,01 kv. m“ ir vietoj skaičiaus ir žodžio „1464,00 Eur“
įrašyti skaičių ir žodį „1500,00 Eur“.“
15. SVARSTYTA. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų suteikimo.
Pranešėja – Aušra Kedienė.
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 su pataisomis.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Sondra Kulikauskienė nebedalyvavo Tarybos posėdyje (nuo 10 val.).
16. SVARSTYTA. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo
UAB „Palangos šilumos tinklai“. Pranešėja – Aušra Kedienė.
Eugenijus Simutis klausė, kodėl siūloma suteikti valstybinės žemės nuomos mokesčio
lengvatą UAB „Palangos šilumos tinklai“, nors minėtas mokestis įskaičiuotas į šilumos tarifą, ir ar
tokiu siūlymu nėra proteguojama viena įmonė. Tarybos narys domėjosi, ar kitos šilumos tiekimo
įmonės kreipėsi dėl lengvatos suteikimo.
Elena Kuznecova replikavo Eugenijui Simučiui.
Pasisakė Eugenijus Simutis ir Dainius Želvys.
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 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
17. SVARSTYTA. Dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo. Pranešėja – Aušra
Kedienė.
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.
18. SVARSTYTA. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjimo termino
atidėjimo UAB poilsio namams „Baltija“. Pranešėja – Aušra Kedienė.
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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.
19. SVARSTYTA. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų suteikimo. Pranešėja
– Eugenija Petravičienė.
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.
Bronius Vaitkus nebedalyvavo Tarybos posėdyje (nuo 10 val. 25 min.).
20. SVARSTYTA. Dėl fizinių ir juridinių asmenų, pageidaujančių skirti privačių
tikslinių lėšų jų siūlomoms susisiekimo komunikacijoms ir susisiekimo komunikacijų inžineriniams
tinklams Palangos mieste statyti, rekonstruoti ar kapitališkai remontuoti, paraiškų vertinimo bei
susisiekimo infrastruktūros objektų finansavimo kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo
lėšomis prioritetų nustatymo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Violeta
Staskonienė.
Svetlana Grigorian domėjosi dėl Komisijai siūlomų nustatyti funkcijų – svarstyti kitus
su Palangos miesto susisiekimo infrastruktūros objektų statyba, rekonstravimu, remontu bei su
KPPP finansavimo lėšų naudojimu susijusius klausimus ir teikti pasiūlymus Tarybai ir
Administracijos direktoriui – tikslingumo.
Elena Kuznecova klausė, kodėl šiuo sprendimu nesiūloma paskirti Komisijos
pirmininko pavaduotojo.
Svetlana Grigorian teikė šiuos pasiūlymus dėl sprendimo projekto pakeitimo:
1. Papildyti 1 punktą 1.8 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:
„1.8. Eugenijus Simutis, Palangos miesto savivaldybės tarybos narys.“
2. Pakeisti 2 punktu tvirtinamų Komisijos nuostatų 7 punktą ir jį išdėstyti taip:
„7. Komisiją sudaro 8 (aštuoni) nariai, iš kurių 4 (keturi) – Savivaldybės tarybos nariai
ir 4 (keturi) Savivaldybės administracijos darbuotojai.“
3. 2 punktu tvirtinamų Komisijos nuostatų 13 punkte vietoj skaičiaus „1“ įrašyti skaičių
„3“.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto
ūkio komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras teikė balsavimui Svetlanos Grigorian pasiūlymą dėl Komisijos nuostatų 7 punkto
pakeitimo.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 6, prieš – nėra, susilaikė – 13.
Kadangi esminiam Svetlanos Grigorian pasiūlymui, su kuriuo susiję kiti jos teikti
pasiūlymai, nebuvo pritarta, posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti
dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 13, prieš – 2 (Svetlana Grigorian, Eugenijus Simutis), susilaikė – 4
(Domininkas Jurevičius, Darius Kubilius, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Julius Tomas Žulkus).
Saulius Simė nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
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21. SVARSTYTA. Dėl susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų statybos,
rekonstravimo ir kapitalinio remonto Palangos mieste, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams
asmenims, tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Violeta Staskonienė.
Svetlana Grigorian domėjosi dėl paraiškų vertinimo kriterijų ir jų finansavimo tvarkos.
Domininkas Jurevičius siūlė papildyti sprendimo projektu tvirtinamo Susisiekimo
komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto Palangos mieste,
dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos aprašo 12.2 papunktį, po žodžių „kapitalinio
remonto darbų vertės įrašyti žodžius „įskaitant ir dokumentų parengimo kainą“, ir 21 punktą įrašant
sakinį „Pareiškėjas turi teisę susipažinti su atrankos dokumentais pasirenkant rangovą“.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė
sprendimo projektui, o Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui su pasiūlymu:
pakeisti Susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų statybos, rekonstravimo ir kapitalinio
remonto Palangos mieste, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos aprašo:
1. 5.5. punktą ir jį išdėstyti taip:
„5.5. pareiškėjas – fizinis, juridinis asmuo ar asmenų grupė, atstovaujama įgalioto
asmens, teikiantis(-ys) pasiūlymus perduoti ne mažiau 30 proc. privačių tikslinių lėšų kelių objektui
įgyvendinti, išskyrus fizinius ar juridinius asmenis ar asmenų grupę, atstovaujamą įgalioto asmens,
pasirašiusius su Palangos miesto savivaldybės administracija savanorišką infrastruktūros plėtojimo
sutartį“;
2. 15 punktą vietoj skaičiaus „20“ įrašyti skaičių „15“ ir vietoj skaičiaus „50“ įrašyti
skaičių „35“.
Meras teikė balsavimui Domininko Jurevičiaus pasiūlymą dėl 12.2 papunkčio
papildymo.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 19 (vienbalsiai).
Domininko Jurevičiaus pasiūlymui dėl 12.2 papunkčio papildymo pritarta.
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui Domininko Jurevičiaus pasiūlymą dėl 21 punkto
papildymo.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 19 (vienbalsiai).
Domininko Jurevičiaus pasiūlymui dėl 21 punkto papildymo pritarta.
Meras teikė balsavimui Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymą.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 19 (vienbalsiai).
Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pataisomis.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pataisomis: Susisiekimo komunikacijų
ir jų inžinerinių tinklų statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto Palangos mieste, dalyvaujant
fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos aprašo:
1. 5.5. punktą išdėstyti taip:
„5.5. pareiškėjas – fizinis, juridinis asmuo ar asmenų grupė, atstovaujama įgalioto
asmens, teikiantis(-ys) pasiūlymus perduoti ne mažiau 30 proc. privačių tikslinių lėšų kelių objektui
įgyvendinti, išskyrus fizinius ar juridinius asmenis ar asmenų grupę, atstovaujamą įgalioto asmens,
pasirašiusius su Palangos miesto savivaldybės administracija savanorišką infrastruktūros plėtojimo
sutartį“;
2. 12.2 papunktyje po žodžių „kapitalinio remonto darbų vertės įrašyti žodžius
„įskaitant ir dokumentų parengimo kainą“;
3. 15 punkte vietoj skaičiaus „20“ įrašyti skaičių „15“ ir vietoj skaičiaus „50“ įrašyti
skaičių „35“;
4. 21 punkte įrašyti sakinį „Pareiškėjas turi teisę susipažinti su atrankos dokumentais
pasirenkant rangovą“.
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22. SVARSTYTA. Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų
paskirstymo ir naudojimo Palangos miesto susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos
aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Violeta Staskonienė.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė
sprendimo projektui, o Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui su pasiūlymu:
Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo Palangos miesto
susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašo:
1. IV skyriaus pavadinime bei šio skyriaus punktuose vietoj žodžių „Palangos miesto“
įrašyti žodžius „Palangos miesto savivaldybės“.
2. 17.2.1.3.2 ir 17.2.2.2.1 punktus išdėstyti taip:
„17.2.1.3.2. svarbių Savivaldybei pagrindinių ir vedančių prie jūros gatvių paprastajam
remontui – pagal poreikį, bet ne daugiau kaip 15 procentų visų skirtų lėšų“;
„17.2.2.2.1. svarbioms Savivaldybei pagrindinėms ir vedančioms prie jūros – 70
procentų“.
Meras teikė balsavimui Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymą.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 19 (vienbalsiai).
Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pataisomis.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pataisomis:
Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo
Palangos miesto susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašo:
1. IV skyriaus pavadinime bei šio skyriaus punktuose vietoj žodžių „Palangos miesto“
įrašyti žodžius „Palangos miesto savivaldybės“.
2. 17.2.1.3.2 ir 17.2.2.2.1 punktus išdėstyti taip:
„17.2.1.3.2. svarbių Savivaldybei pagrindinių ir vedančių prie jūros gatvių paprastajam
remontui – pagal poreikį, bet ne daugiau kaip 15 procentų visų skirtų lėšų“;
„17.2.2.2.1. svarbioms Savivaldybei pagrindinėms ir vedančioms prie jūros – 70
procentų“.
23. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos didžiausio
leistino pareigybių skaičiaus. Pranešėja – Akvilė Kilijonienė.
Eugenijus Simutis domėjosi dėl būtinybės didinti Savivaldybės administracijos
pareigių skaičių 4 pareigybėmis. Tarybos narys pastebėjo, kad sprendimo projekto aiškinamajame
rašte nėra išdėstytos visos aplinkybės, pagrindžiančios tokio sprendimo reikalingumą.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų 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.
24. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės kontrolieriaus tarnybinės veiklos
vertinimo komisijos sudarymo. Pranešėjas – Raimondas Andziulis.
Meras informavo, kad 2020 m. gruodžio 28 d. pateikė pasiūlymą dėl sprendimo
projekto pakeitimo: 1 punkte vietoj žodžių „Jolanta Girdvainė – Kretingos rajono savivaldybės
administracijos direktorė“ įrašyti žodžius „Jolanta Kičiatovienė – Neringos savivaldybės
kontrolierė“.
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui pasiūlymą dėl sprendimo projekto pakeitimo.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
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Balsavo: už – 19 (vienbalsiai).
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: 1 punkte vietoj žodžių „Jolanta
Girdvainė – Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorė“ įrašyti žodžius „Jolanta
Kičiatovienė – Neringos savivaldybės kontrolierė“.

Posėdžio pirmininkai

Šarūnas Vaitkus
Rimantas Antanas Mikalkėnas

Posėdžio sekretorė

Renata Liaudanskytė

