PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
9-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
24-OJO POSĖDŽIO, ĮVYKUSIO NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS
2021 m. vasario 4 d. Nr. T3-1
Palanga
Posėdis įvyko 2021 m. vasario 4 d.
Posėdžio pradžia 9 val., pabaiga 11 val.
Posėdžio pirmininkas – Šarūnas Vaitkus, Palangos miesto savivaldybės meras.
Posėdžio sekretorė – Diana Andrijauskė, Palangos miesto savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė.
Posėdyje dalyvavo 19 Tarybos narių: Andrius Bajoras, Arvydas Dočkus, Gediminas
Gečas, Svetlana Grigorian, Domininkas Jurevičius (dalyvavo nuo 9 val. iki 9 val. 10 min. ir nuo 9
val. 55 min. iki 11 val.), Darius Kubilius, Sondra Kulikauskienė, Elena Kuznecova, Rimantas
Antanas Mikalkėnas, Ilona Pociuvienė, Paulius Rojus, Saulius Simė, Eugenijus Simutis, Vaidas
Šimaitis, Bronius Vaitkus, Šarūnas Vaitkus, Dainius Želvys, Justas Žulkus, Vladas Žulkus.
Posėdyje nedalyvavo Renata Surblytė ir Julius Tomas Žulkus.
Kviestieji asmenys: Alvidas Bacius, l. e. Palangos miesto savivaldybės administracijos
Šventosios seniūnijos seniūno pareigas, Aušra Dangėlaitienė, Palangos miesto savivaldybės
administracijos Rinkliavų skyriaus vedėja, Milda Gedvilienė, Palangos miesto savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro direktorė, Kostas Jakubauskas, Palangos miesto savivaldybės
administracijos Ūkio ir turto skyriaus vedėjas, Reda Kairienė, Palangos miesto savivaldybės
administracijos Ūkio ir turto skyriaus vyriausioji specialistė, Aušra Kedienė, Palangos miesto
savivaldybės administracijos Biudžeto skyriaus vedėja, Vita Petrauskienė, Palangos kultūros ir
jaunimo centro direktorė, Irena Šatkauskienė, Palangos miesto savivaldybės administracijos
Socialinės rūpybos skyriaus vedėja, Robertas Trautmanas, Palangos miesto savivaldybės
administracijos Kultūros skyriaus vedėjas, Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė, Palangos miesto
savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros skyriaus vedėja.
Meras paskelbė 9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 24-ojo posėdžio
pradžią.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 19 Tarybos narys (kvorumas buvo).
Posėdyje dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavo Tarybos nariai Renata Surblytė ir
Julius Tomas Žulkus.
Meras pagarsino, jog į 9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 24-ojo
posėdžio darbotvarkę įtraukti 29 klausimai.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar Tarybos nariai turi pasiūlymų dėl posėdžio
darbotvarkės.
Vaidas Šimaitis siūlė išbraukti posėdžio darbotvarkės 27 (Dėl Palangos miesto centrinės
dalies detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose Žvejų g. 1B ir Šermukšnių g. 15, Palangoje)
klausimą, kadangi trūksta detalesnės informacijos apie statomus objektus žemės sklypuose.
Meras informavo, kad yra gautas Palangos miesto savivaldybės administracijos 2021 m.
vasario 3 d. raštas, kuriuo prašoma grąžinti sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės valdomų
įmonių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektą koreguoti, todėl
siūlė išbraukti 21 darbotvarkės klausimą.
Meras teikė balsavimui Vaido Šimaičio pasiūlymą.
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Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
Nuspręsta išbraukti posėdžio darbotvarkės 27 klausimą.
Meras siūlė išbraukti posėdžio darbotvarkės 21 klausimą.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
Nuspręsta išbraukti posėdžio darbotvarkės 21 klausimą.
Kadangi daugiau pasiūlymų nebuvo, Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir
balsuoti dėl darbotvarkės su pakeitimais.
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.
Dainius Želvys ir Rimantas Antanas Mikalkėnas informavo, kad nusišalins nuo 9 (Dėl
inžinerinių tinklų perdavimo patikėjimo teise UAB „Palangos vandenys“), Svetlana Grigorian – nuo
26 (Dėl Tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-115 pakeitimo) ir 27 (Dėl Seniūnaičių
išlaidų, susijusių su jų, kaip seniūnaičių, veikla, apmokėjimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo
patvirtinimo), Sondra Kulikauskienė – nuo 12 (Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti
juo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Palangos asmens sveikatos priežiūros
centrui), Gediminas Gečas – nuo 21 (Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos ir
biudžetinių kultūros įstaigų 2021 m. renginių sąrašų patvirtinimo), Paulius Rojus – nuo 24 (Dėl
vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Palangos miesto savivaldybės viešojo
naudojimo teritorijoje (gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir
žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatų
patvirtinimo), Vaidas Šimaitis – nuo 19 (Dėl pritarimo paraiškos „Žvejams reikalingos
infrastruktūros kūrimas“ teikimui) darbotvarkės klausimų svarstymo ir balsavimo.
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui Dainiaus Želvio, Rimanto Antano Mikalkėno,
Svetlanos Grigorian, Sondros Kulikauskienės, Gedimino Gečo, Pauliaus Rojaus ir Vaido Šimaičio
nusišalinimus nuo darbotvarkės klausimų svarstymo.
Tarybos narių bendru sutarimu aukščiau minimų Tarybos narių nusišalinimai buvo
priimti.
Meras klausė, ar yra Tarybos narių, norinčių pasisakyti prieš pradedant svarstyti
darbotvarkės klausimus.
Šarūnas Vaitkus perskaitė Tarybos narės Renatos Surblytės 2021 m. vasario 4 d.
pareiškimą dėl pasitraukimo iš opozicinės Jungtinės socialdemokratų ir komiteto „Palangiškiai“
frakcijos.
Posėdžio pirmininkas siūlė pradėti darbotvarkės klausimų svarstymą.
1. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-362
pakeitimo. Pranešėja – Irena Šatkauskienė.
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 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
2. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2017 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-150
pakeitimo. Pranešėja – Irena Šatkauskienė.
Posėdžio pirmininkas 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 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
3. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-14 pakeitimo.
Pranešėja – Irena Šatkauskienė.
Posėdžio pirmininkas 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 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
4. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Palangos kultūros ir jaunimo centro 2020 metų
veiklos ataskaitai. Pranešėja – Vita Petrauskienė.
Dainius Želvys domėjosi, kiek dirba darbuotojų ir kiek yra laisvų etatų Palangos
kultūros ir jaunimo centre.
Darius Kubilius iškėlė klausimą dėl veiklos tikslų įgyvendinimo finansavimo. Tarybos
narys prašė pateikti detalesnę informaciją dėl lėšų paskirstymo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Švietimo, kultūros ir sporto bei Ekonomikos ir
finansų 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.
5. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos
biuro vadovo 2020 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – Milda Gedvilienė.
Svetlana Grigorian domėjosi, ar yra galimybė pritaikyti Palangos miesto savivaldybei
priklausančias patalpas, kuriose galėtų būtų vykdomos Visuomenės sveikatos biuro rengiami
užsiėmimai.
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 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
6. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos
ataskaitos. Pranešėja – Milda Gedvilienė.
Darius Kubilius domėjosi dėl prostatos vėžio prevencijos programos.
Svetlana Grigorian iškėlė klausimą dėl nesimokančių, išvykusių į užsienį, deklaravusių
gyvenamąją vietą Palangos miesto savivaldybėje, mokinių skaičiaus.
Meras pagarsino Administracijos direktorės pasiūlymą dėl sprendimo projekto ir teikė
jį balsavimui.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 18 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
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 su pasiūlymu.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu papildyti sprendimo projektu
tvirtinamos Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 metų ataskaitos 2.2
poskyrio „Rodiklių analizė ir interpretavimas pagal Lietuvos sveikatos strategijos iškeltus tikslus ir
uždavinius“ 1.1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„1.1. Uždavinio „sumažinti skurdo lygį ir nedarbą“ rodikliai Palangos m. sav.
savivaldybėje ženkliai nesiskiria nuo Lietuvos vidurkio. Kasmet spalio mėn. Nesimokančių vaikų ir
mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemoje formuojamas vaikų sąrašas nuo 6 iki 18
metų, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra Palangos miesto savivaldybė, tačiau jie nėra registruoti
Mokinių registre. 2019 metų duomenimis, Palangos miesto savivaldybės teritorijoje tokių vaikų
buvo 162, iš jų net 155 išvykę su tėvais gyventi ir mokytis į užsienį, kitiems – mokymas
neprivalomas (privalomas mokymas vaikams iki 16 metų pagal Švietimo įstatymo 46 straipsnio 2
dalies 3 punkto nuostatas). Kasmet nesimokančių sąraše vaikų pavardės kartojasi ir organizuojant
šių vaikų paiešką nesimokymo priežastys nesikeičia. Pagrindinė priežastis – išvykimas gyventi į
užsienį. Palangos m. sav. rodiklis (95,5/1 000 moksleivių) viršija Lietuvos rodiklį (50,5/1 000
moksleivių), todėl ji patenka į raudonąją zoną.“.
7. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2021
metų veiklos programos tvirtinimo. Pranešėja – Elena Kuznecova.
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.
8. SVARSTYTA Dėl Palangos miesto savivaldybės 2021 metų užimtumo didinimo
programos patvirtinimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
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 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Elena Kuznecova nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos nariai Dainius Želvys ir Rimantas Antanas Mikalkėnas nusišalino nuo
sprendimo „Dėl inžinerinių tinklų perdavimo patikėjimo teise UAB „Palangos vandenys“ svarstymo
ir balsavimo.
9. SVARSTYTA. Dėl inžinerinių tinklų perdavimo patikėjimo teise UAB „Palangos
vandenys“. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
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 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Elena Kuznecova nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
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10. SVARSTYTA. Dėl turto perdavimo Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir
audito tarnybai. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
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).
Elena Kuznecova nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
11. SVARSTYTA. Dėl turto perdavimo VšĮ Palangos turizmo informacijos centrui
valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Eugenijus Simutis domėjosi dėl bešeimininkių stendų.
Dainius Želvys domėjosi dėl „Felikso“ stendų.
Posėdžio pirmininkas perskaitė Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymą dėl
sprendimo projekto ir teikė jį balsavimui.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 18 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos
komitetas pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto su
pasiūlymu.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu sprendimo projekto
pavadinime ir tekste vietoj trumpinio „VšĮ“ įrašyti trumpinį „BĮ“.
Sondra Kulikauskienė nusišalino nuo sprendimo „Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti
ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Palangos asmens sveikatos
priežiūros centrui“ projekto svarstymo ir balsavimo.
12. SVARSTYTA. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo
teise pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Palangos asmens sveikatos priežiūros centrui.
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 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
13. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d.
sprendimo Nr. T2-19 pakeitimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
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 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Svetlana Grigorian).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
14. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2015 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T2-73
pakeitimo. Pranešėja – Reda Kairienė.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto
ūkio komitetai pritarė sprendimo projektui.
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Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
15. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo
specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja – Reda
Kairienė.
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).
Svetlana Grigorian nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
16. SVARSTYTA. Dėl atliekų, naudojamų kogeneracinės jėgainės veikloje, priėmimo
įkainio indeksavimo. Pranešėja – Reda Kairienė.
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 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
17. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2021–2023 m. strateginio
veiklos plano patvirtinimo. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
Svetlana Grigorian, klausė, kodėl nėra planuojamos 2022-2023 m. išlaidos socialinių
būsto fondų plėtrai. Tai pat Tarybos narė domėjosi dėl lėšų skyrimo bendruomenės iniciatyvų
skatinimui.
Eugenijus Simutis domėjosi dėl Ekonominės plėtros programos Nr. 4 priemonei 3211
„Kurorto pristatymas tarptautinėse turizmo parodose ir verslo misijose“ skiriamų lėšų.
Svetlana Grigorian klausė, kas sudarys Kurorto reprezentacinių priemonių įsigijimo
komplektą.
Eugenijus Simutis prašė paaiškinti, kokia bus perkama paslauga pagal Statybos
programos Nr. 6 priemonės 3312 „Sporto, kultūros ir pramogų objektų projektavimas ir
rekonstravimas / statyba“ rodiklį „Palangos miesto savivaldybės teritorijų pritaikymo šiandienos
poreikiams priešprojektinių pasiūlymų paslauga“.
Saulius Simė klausė, ar yra numatytos lėšos sporto maniežo techninio projekto
parengimui.
Darius Kubilius domėjosi dėl Užkanavės g. techninio projekto parengimo.
Elena Kuznecova iškėlė klausimus dėl paplūdimių infrastruktūros gerinimo, Rotondos
aplinkos sutvarkymo, Birutės parko sutvarkymo, infrastruktūros sutarčių įgyvendinimo.
Eugenijus Simutis domėjosi dėl kurorto reklamos ir viešųjų ryšių priemonių
įgyvendinimo.
Eugenijus Simutis pasisakė, kad Rotondos aplinkos sutvarkymui lėšos gali būti
skiriamos mažinant gelbėtojų darbo laiko valandų skaičių.
Svetlana Grigorian kalbėjo, kad kurorto sezoniškumas yra viena iš svarbiausių
problemų Palangoje, todėl ji pasigedo, kokie galimi šios problemos sprendimo būdai, kurie padėtų
maksimaliai įveiklinti kuo daugiau erdvių ne sezono metu. Ji prašė įsteigti atskirą Komitetą arba
Darbo grupę, kurioje būtų generuojamos mintys ir idėjos problemoms spręsti.
Šarūnas Vaitkus perskaitė Elenos Kuznecovos ir Domininko Jurevičiaus pasiūlymą dėl
sprendimo projekto.
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Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Turizmo, sveikatos ir
socialinės apsaugos, Švietimo kultūros ir sporto komitetai pritarė sprendimo projektui, o Statybos
ir miesto ūkio komitetas pritarė sprendimo projektui su pasiūlymu.
Meras teikė balsavimui Statybos ir miesto ūkio komiteto pasiūlymą.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 18 (vienbalsiai).
Statybos ir miesto ūkio komiteto pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui Elenos Kuznecovos ir Domininko Jurevičiaus
pasiūlymą.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 5, prieš – 1, susilaikė – 13.
Pasiūlymui nepritarta.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto su
pasiūlymu.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Svetlana Grigorian).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu Palangos miesto
savivaldybės 2021–2023 m. strateginio veiklos plano programoje Nr. 1 pakoreguoti priemonės
4.2.1.3 rodiklio reikšmes ir matavimo vienetą, programoje Nr. 4 pakoreguoti priemonės 1.4.2.8 4
papriemonės rodiklį, programos Nr. 10 pakoreguoti papriemonių 1.2.1.1.1 ir 1.2.1.2.1 skaičiavimo
reikšmes.
Dainius Želvys replikavo, kad Vėžių gatvės įrengimo darbai nėra įtraukti į sprendimo
projektą dėl privačių asmenų.
Elena Kuznecova pagarsino, jog yra pasirašyta infrastruktūros sutartis, kurioje
nurodytos Savivaldybės administracijos teisės ir pareigos dėl šios gatvės įrengimo.
Meras pažadėjo, kad šis klausimas bus svarstomas pakartotinai, kai bus įvertintos visos
teisinės pasekmės.
18. SVARSTYTA. Dėl darnaus judumo Palangos mieste plano koregavimo. Pranešėja
– Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
Eugenijus Simutis domėjosi dėl dviračių saugojimo aikštelės įrengimo prie Senosios
gimnazijos.
Svetlana Grigorian iškėlė klausimą dėl dviračių saugojimo aikštelės įrengimo prie
buvusio Statybos valdybos pastato (esantį adresu Ganyklos g. 18, Palanga).
Saulius Simė klausė, kas prižiūrės tokias aikšteles.
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 Vaidas Šimaitis nusišalino nuo sprendimo „Dėl pritarimo paraiškos
„Žvejams reikalingos infrastruktūros kūrimas“ teikimui“ projekto svarstymo ir balsavimo.
19. SVARSTYTA. Dėl pritarimo paraiškos „Žvejams reikalingos infrastruktūros
kūrimas“ teikimui. Pranešėjas – Alvidas Bacius.
Svetlana Grigorian domėjosi dėl nenumatytų ar netinkamų finansuoti, tačiau Projektui
įgyvendinti būtinų išlaidų, skiriamų iš Savivaldybės biudžeto.
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 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
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20. SVARSTYTA. Dėl tiesioginio vadovo motyvuoto siūlymo įgyvendinimo
valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo metu. Pranešėjas – Raimondas Andziulis.
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.
Tarybos narys Gediminas Gečas nusišalino nuo sprendimo „Dėl Palangos miesto
savivaldybės administracijos ir biudžetinių kultūros įstaigų 2021 m. renginių sąrašų patvirtinimo“
projekto svarstymo ir balsavimo.
21. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos ir biudžetinių
kultūros įstaigų 2021 m. renginių sąrašų patvirtinimo. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
Svetlana Grigorian pasisakė, kad ji dėl sprendimo projekto susilaikys, nes Kultūros
skyrius kaip ji buvo prašiusi nepateikė renginių sąmatų.
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.
Svetlana Grigorian nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
22. SVARSTYTA. Dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus funkcijų
vykdymo pavedimo Savivaldybės administracijai ir Savivaldybės infrastruktūros plėtros
organizatoriaus veiklos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas – Vytautas Indreika.
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.
Elena Kuznecova nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
23. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo
programos komisijos sudėties ir komisijos darbo reglamentavimo patvirtinimo. Pranešėjas –
Vytautas Indreika.
Posėdžio pirmininkas pagarsino Administracijos direktorės Akvilės Kilijonienės
pasiūlymą dėl sprendimo projekto ir teikė jį balsavimui.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 18 (vienbalsiai).
Administracijos direktorės Akvilės Kilijonienės pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas pagarsino Vyriausybės atstovės Klaipėdos ir Tauragės apskrityse
Daivos Kerekeš, laikinai atliekančios Vyriausybės atstovų įstaigos vadovo funkcijas, pasiūlymą dėl
sprendimo projekto ir teikė jį balsavimui.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 18 (vienbalsiai).
Vyriausybės atstovės Klaipėdos ir Tauragės apskrityse Daivos Kerekeš pasiūlymui
pritarta.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė
sprendimo projektui.
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Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto su
pasiūlymais.
Elena Kuznecova nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymais pakeisti sprendimo
projekto:
1. 1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„1. Patvirtinti Savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos sudėtį:
pirmininkas – Administracijos direktorius.
nariai:
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
Savivaldybės vyriausiasis architektas;
Savivaldybės vyriausiasis inžinierius;
Ekonominės plėtros skyriaus vedėjas;
Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas;
Juridinio ir personalo skyriaus vedėjas;
Ūkio ir turto skyriaus vedėjas“.
2. 2 punktu tvirtinamo Palangos miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo
programos komisijos darbo reglamento:
2.1. 10 punktą ir jį išdėstyti taip:
„10. Komisijos veiklai vadovauja pirmininkas.“;
2.2. 17 punktą ir jį išdėstyti taip:
„17. Komisijos posėdžiams pirmininkauja Komisijos pirmininkas.“;
2.3. 22 punktą ir jį išdėstyti taip:
„22. Komisijos sprendimai priimami visų jos narių balsų dauguma. Jeigu balsai
pasiskirsto po lygiai, lemia Komisijos pirmininko (posėdžio pirmininko) balsas. Komisijos
sprendimai įforminami protokolu ir Komisijos išvada.“.
24. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos
tarifo patvirtinimo. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.
Svetlana Grigorian klausė, koks numatomas įmokos tarifas nuo 2021 m. birželio 2 d.
Dainius Želvys pasisakė, kad paskaičiuoti infrastruktūros plėtros įmokos tarifą užtruks,
nes būtina įvertinti daug kriterijų.
Eugenijus Simutis domėjosi, kiek bus nesurinkta lėšų į Savivaldybės biudžetą, jei
Palangos miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifas bus nulinis.
Meras pagarsino Administracijos direktorės Akvilės Kilijonienės, Ekonomikos ir
finansų bei Statybos ir miesto ūkio komitetų pasiūlymus dėl sprendimo projekto.
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui Administracijos direktorės Akvilės Kilijonienės
ir Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymą dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 17 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui Statybos ir miesto ūkio komiteto pasiūlymą.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – nėra, prieš – 18, susilaikė – nėra.
Pasiūlymui nepritarta.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto su
pasiūlymu.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Svetlana Grigorian ir Elena Kuznecova nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu sprendimo projekto
pavadinime išbraukti žodį „tarifo“, dėstomojoje dalyje vietoj žodžių ir skaičių „Patvirtinti Palangos
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miesto savivaldybės teritorijoje savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifą iki 2021 m.
birželio 30 d. 0 Eur už kv. m.“ įrašyti žodžius ir skaičius „Patvirtinti Palangos miesto savivaldybės
teritorijoje savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoką iki 2021 m. birželio 30 d. 1 Eur.“.
Paulius Rojus nedalyvavo sprendimo „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo atlikti
kasinėjimo darbus Palangos miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, pėsčiųjų ir
dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba
apriboti eismą joje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ projekto svarstyme ir balsavime.
25. SVARSTYTA. Dėl vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus
Palangos miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose,
aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą
joje išdavimą nuostatų patvirtinimo. 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).
Elena Kuznecova nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Svetlana Grigorian nusišalino nuo sprendimo „Dėl Tarybos 2017 m. balandžio 27 d.
sprendimo Nr. T2-115 pakeitimo“ projekto svarstymo ir balsavimo.
26. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-115
pakeitimo. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
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 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Elena Kuznecova nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Svetlana Grigorian nusišalino nuo sprendimo „Dėl Seniūnaičių išlaidų, susijusių su jų,
kaip seniūnaičių, veikla, apmokėjimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto
svarstymo ir balsavimo.
27. SVARSTYTA. Dėl Seniūnaičių išlaidų, susijusių su jų, kaip seniūnaičių, veikla,
apmokėjimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas – Eugenijus Simutis.
Darius Kubilius klausė, kokiais kriterijais remiantis buvo nustatytas seniūnaičio išlaidų,
susijusių su jo, kaip seniūnaičio, veikla savivaldybėje, dydis 20 Eur per mėnesį.
Domininkas Jurevičius klausė, ar ši išmoka duos rezultatų. Tarybos narys siūlė šį
klausimą ir kitus klausimus aptarti su seniūnaičių sueiga, išsiaiškinti, kokios priemonės jiems
reikalingos, kad galėtų vykdyti savo pareigas ir teises.
Darius Kubilius siūlė seniūnaičio išlaidų, susijusių su jo, kaip seniūnaičio, veikla
savivaldybėje, dydį nustatyti 40 Eur per mėnesį.
Vaidas Šimaitis siūlė nepriiminėti skubotų sprendimų dėl šio sprendimo projekto, o jį
išsamiai išnagrinėti.
Šarūnas Vaitkus teikė balsavimui Dariaus Kubiliaus pasiūlymą.
Užsiregistravo15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 2, prieš – nėra, susilaikė – 13.
Pasiūlymui nepritarta.
Šarūnas Vaitkus pritarė Domininko Jurevičiaus pasiūlymui ir siūlė artimiausiu metu
nuotoliniu būdu surengti pasitarimą ir išsiaiškinti, kokie yra seniūnaičių lūkesčiai, kokius jie yra
įvykdę darbus, kokios jiems reikalingos sąlygos.
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Justas Žulkus kalbėjo, jog jis susilaikys dėl Dariaus Kubiliaus pasiūlymo su sąlyga, kad
šis klausimas bus detaliai išanalizuotas.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė
sprendimo projektui, o Ekonomikos ir finansų bei Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos
komitetai sprendimo nepriėmė.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Elena Kuznecova, Saulius Simė ir Dainius Želvys nesiregistravo ir nebalsavo šiuo
klausimu.
BALSAVO: už – 3 (Darius Kubilius, Eugenijus Simutis, Justas Žulkus), prieš – nėra,
susilaikė – 12.
NUSPRĘSTA. Sprendimas nepriimtas.
Eugenijus Simutis klausė Administracijos direktorės, iš kokių finansavimo šaltinių yra
tvarkoma J. Simpsono gatvė.
Administracijos direktorė atsakė, kad gatvė tvarkoma iš Kelių priežiūros ir plėtros
programos finansavimo lėšų.
Eugenijus Simutis klausė, kodėl UAB „Minera“ pagal infrastruktūros sutarties sąlygas
nuo 2017 m. nevykdė savo įsipareigojimų įrengti gatvę nuo grafų Tiškevičių alėjos iki S. Daukanto
g.
Administracijos direktorė atsakė, kad ši sutartis nebuvo pasirašyta.

Posėdžio pirmininkas

Šarūnas Vaitkus

Posėdžio sekretorė

Diana Andrijauskė

