PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
8-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
16-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2016 m. gegužės 26 d. Nr. T3-16
Palanga
Posėdis įvyko 2016 m. gegužės 26 d.
Posėdžio pradžia 9 val., pabaiga 11 val. 20 min.
Posėdžio pirmininkai – Šarūnas Vaitkus, Meras, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Mero
pavaduotojas.
Posėdžio sekretorė – Diana Kniukštienė, Palangos miesto savivaldybės
administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė.
Posėdyje dalyvavo 18 Tarybos narių: Arvydas Dočkus, Donatas Elijošius, Irena
Galdikienė, Edmundas Krasauskas, Sondra Kulikauskienė, Elena Kuznecova, Rimantas Antanas
Mikalkėnas, Ilona Pociuvienė, Antanas Sebeckas, Saulius Simė, Eugenijus Simutis, Mindaugas
Skritulskas, Vaidas Šimaitis, Bronius Vaitkus, Šarūnas Vaitkus, Gediminas Valinevičius, Dainius
Želvys, Eimutis Židanavičius.
Posėdyje dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavo Vaidotas Bacevičius, Danas Paluckas,
Julius Tomas Žulkus.
Posėdyje dalyvavo kviestieji ir kiti asmenys (sąrašas pridedamas).
Meras paskelbė 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 16-ojo posėdžio
pradžią.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Meras pagarsino, jog į 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 16-ojo
posėdžio darbotvarkę įtrauktas 31 klausimas.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar Tarybos nariai turi kitų pasiūlymų dėl posėdžio
darbotvarkės.
Eimutis Židanavičius siūlė išbraukti 9 darbotvarkės klausimą (Dėl mažmeninės
prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo UAB ,,Noana“).
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Eimučio
Židanavičiaus pasiūlymo.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas yra).
BALSAVO: už – 1, prieš – 13, susilaikė – 3.
Pasiūlymui nepritarta.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl darbotvarkės tvirtinimo.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas yra).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
Darbotvarkė patvirtinta.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, asmeniškai suinteresuotų šios
darbotvarkės klausimų svarstymu.
Elena Kuznecova informavo, kad nusišalina nuo 4 darbotvarkės klausimo (Dėl
Tarybos 2014 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T2-259 1 punkto pakeitimo ir 2 punkto papildymo)
svarstymo, nes Stasio Vainiūno meno mokykloje dirba jos sūnėnas.
Sondra Kulikauskienė pagarsino, kad nusišalins nuo 3 darbotvarkės klausimo (Dėl
VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centro 2016 metų darbo užmokesčio, medikamentų ir
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medicinos priemonių normatyvų nustatymo), kadangi klausimas susijęs su jos įmonės
konkuruojančia įstaiga.
Saulius Simė pažymėjo, jog jis nusišalins nuo 27 darbotvarkės klausimo (Dėl patalpų
perdavimo panaudos pagrindais asociacijoms), nes patalpas, kurios minimos sprendimo projekte,
valdo Sporto centras.
Vaidas Šimaitis informavo, kad nusišalins nuo 29 darbotvarkės klausimo (Dėl
bendradarbiavimo sutarties) svarstymo ir balsavimo, kadangi jis yra vienas iš tarptautinio
motociklininkų klubo renginio organizatorių.
Arvydas Dočkus informavo, kad nusišalina nuo 7 darbotvarkės klausimo (Dėl
Tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-56 1 punkto pakeitimo) svarstymo ir balsavimo,
nes klausimas susijęs su „Baltijos“ pagrindine mokykla, kurioje jis dirba.
Eimutis Židanavičius pranešė, kad nusišalina nuo 1 darbotvarkės klausimo (Dėl
pritarimo UAB ,,Palangos klevas“ 2015 metų vadovo ataskaitai) svarstymo, kad nebūtų
nusiskundimų Etikos komisijai.
Eugenijus Simutis pažymėjo, jog nedalyvaus 10 (Dėl Palangos miesto rinkliavų
centro teikiamų paslaugų įkainių nustatymo), 11 (Dėl Tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo
Nr. T2-162 pakeitimo), 26 (Dėl Palangos miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos
mokesčio surinkimo, apskaitos ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo) darbotvarkės klausimų
svarstyme, kadangi visi klausimai susiję su jo darboviete.
Meras priminė, kad Tarybos nariai, pagal Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos
rekomendacijas, turi nurodyti, dėl kokios priežasties ir nuo kokio klausimo nusišalina ir balsuojant
dėl jo nusišalinimo priėmimo turi išeiti iš salės.
Meras siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Elenos Kuznecovos nusišalinimo priėmimo.
Elena Kuznecova išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 5 min. iki 9 val. 6 min.).
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14, prieš – 1, susilaikė – nėra.
Elenos Kuznecovos nusišalinimas priimtas.
Meras siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Sondros Kulikauskienės nusišalinimo
priėmimo.
Sondra Kulikauskienė išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 6 min. iki 9 val. 6 min.).
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
Sondros Kulikauskienės nusišalinimas priimtas.
Posėdžio pirmininkas siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Sauliaus Simės nusišalinimo
priėmimo.
Saulius Simė išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 6 min. iki 9 val. 7 min.).
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
Sauliaus Simės nusišalinimas priimtas.
Meras siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Vaido Šimaičio nusišalinimo priėmimo.
Vaidas Šimaitis išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 7 min. iki 9 val. 7 min.).
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
Vaido Šimaičio nusišalinimas priimtas.
Posėdžio pirmininkas siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Arvydo Dočkaus
nusišalinimo priėmimo.
Arvydas Dočkus išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 7 min. iki 9 val. 8 min.).
Užsiregistravo 13 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 13 (vienbalsiai).
Arvydo Dočkaus nusišalinimas priimtas.
Meras siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Eimučio Židanavičiaus nusišalinimo
priėmimo.
Eimutis Židanavičius išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 8 min. iki 9 val. 9 min.).
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
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BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
Eimučio Židanavičiaus nusišalinimas priimtas.
Posėdžio pirmininkas siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Eugenijaus Simučio
nusišalinimo priėmimo.
Eugenijus Simutis išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 8 min. iki 9 val. 9 min.).
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
Eugenijaus Simučio nusišalinimas priimtas.
Posėdžio pirmininkas priminė dėl Tarybos posėdžio darbo eigos: pagal Tarybos
veiklos reglamentą kas 1,5 val. daroma 30 min. pertrauka, o po 3 darbo valandų – 1,5 val. pietų
pertrauka.
Meras pagarsino, kad 9 darbotvarkės klausimu (Dėl mažmeninės prekybos
alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo UAB ,,Noana“) yra užsirašę pasisakyti Palangos miesto
komisariato viešosios policijos skyriaus viršininkas Gintautas Pocevičius, Palangos miesto
savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas Petras Keinys, UAB „Noana“
direktorė Agnė Gavėnavičienė ir jos įmonę atstovaujantis advokatas Linas Žukauskas, 29
darbotvarkės klausimu (Dėl bendradarbiavimo sutarties) – Gintautas Rekašius, Egidijus Budginas,
Ramutis Šeštokas, 2 darbotvarkės klausimu (Dėl bendradarbiavimo sutarties) – Klaipėdos
apygardos probacijos tarnybos direktorius Juras Kilijonas.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, norinčių pasisakyti prieš pradedant
svarstyti darbotvarkės klausimus.
Kadangi pasisakančiųjų nebuvo, Meras siūlė pradėti darbotvarkės klausimų svarstymą.
Tarybos narys Eimutis Židanavičius išėjo iš posėdžių salės (9 val. 10 min. iki 9 val.
24 min.).
1. SVARSTYTA. Dėl pritarimo UAB ,,Palangos klevas“ 2015 metų vadovo
ataskaitai. Pranešėjas – Andrejus Byčkovas.
Klausimai.
Eugenijus Simutis prašė pagrįsti paslaugų tarifų sumažėjimo priežastis.
Andrejus Byčkovas pažymėjo, jog Tarybos sprendimu įkainiai buvo sumažinti žiemos
laikotarpiu Palangos bei Šventosios turgavietėse, kadangi sumažėjo prekeivių skaičius.
Saulius Simė svarstė, gal reiktų dar labiau sumažinti paslaugų tarifus, kad pritraukti
kuo daugiau prekeivių.
Andrejus Byčkovas komentavo, jog tai nepagerintų susiklosčiusios situacijos, kadangi
pagrindinė prekyba vyksta sezono metu. Direktorius pažymėjo, jog vasarą norinčių prekiauti yra
apstu, kartais reikia galvoti ir apie papildomas vietas.
Eugenijus Simutis klausė, kokios advokatų kontoros atstovavo ir kiek kainavo
bylinėjimas su buvusiu įmonės direktoriumi.
Andrejus Byčkovas pagarsino, jog UAB „Palangos klevas“ atstovauja advokatas
Algimantas Kliunka. Tikslios bylinėjimosi kainos pranešėjas negalėjo įvardyti, bet sakė, kad
maždaug apie 1500-1800 eurų.
Edmundas Krasauskas aiškino, jog ataskaitoje pažymėta, kad yra gerinamos
prekybininkų darbo sąlygos, todėl pagerėjo estetinis vaizdas, pirkėjų aptarnavimas ir t. t. Tarybos
narys klausė, kaip yra gerinamos sąlygos.
Andrejus Byčkovas atsakė, kad atsižvelgiant į prekeivių pageidavimus, yra pakeista
visa apšvietimo sistema, tvarkoma teritorija, atliktas dalinis remontas paviljone.
Elena Kuznecova pažymėjo, jog nuo 2013 m. vadovaujant UAB „Palangos Klevas“
Andrejui Byčkovui, nė karto nebuvo pervesti dividendai į Savivaldybės biudžetą. Tarybos narė
domėjosi, kur buvo panaudotas UAB „Palangos Klevas“ sukauptas pelnas.
Andrejus Byčkovas pažymėjo, jog pradėjus dirbti 2013 m. pabaigoje bendrovės
gautas pelnas buvo minimalus, jis buvo skirtas UAB „Palangos Klevas“ reikmėms. 2014 m. UAB
„Palangos Klevas“ stebėtojų tarybos sprendimu buvo nuspręsta dividendus skirti detaliųjų planų
bei senosios autobusų stoties techninio projekto rengimui.
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Elena Kuznecova domėjosi, kodėl minėtiems projektams lėšos skiriamos iš pelno, o
ne iš apyvartinių lėšų.
Andrejus Byčkovas atsakė, kad taip nusprendė Stebėtojų taryba.
Elena Kuznecova kalbėjo, jog 2010 m. buvo patvirtintos Prekybos Palangos miesto
savivaldybės kontroliuojamos įmonės administruojamoje turgavietėje (prekyvietėje) taisyklės,
kuriose numatyta, kad turgaus kontrolę vykdo Savivaldybės administracija. Tarybos narė klausė,
kiek Savivaldybės administracija yra atlikusi patikrinimų.
Andrejus Byčkovas atsakė, kad patikrinimų nebuvo.
Pasiūlymai ir pasisakymai.
Eugenijus Simutis kalbėjo, jog jis nepritars sprendimo projektui. Tarybos narys
aiškino, jog jis ne kartą kreipėsi į Savivaldybės administraciją dėl nelegalių statinių pašalinimo.
UAB „Palangos Klevas“ nelegaliai ima pinigus iš prekeivių, kurie prekiauja trijuose statiniuose ir
autobuse, pastatytuose ant valstybinės žemės. Keista, kad UAB „Palangos Klevas“ rengia
detaliuosius planus, kurių tikslas prijungti prie turgaus teritorijos daugiau valstybinės žemės
(Šventojoje net apie 2 ha), kai direktorius traktuoja, kad sumažėjo prekeivių skaičius.
Andrejus Byčkovas paaiškino, jog minimos prekybinės vietos yra patvirtintos 2009 m.
ir yra rengiami detalieji planai dėl valstybinės žemės prijungimo prie prekyvietės teritorijos.
Direktorius pažymėjo, jog detalieji planai rengiami ir dėl biurokratinių kliūčių. Šventojoje yra
tvarkomas apleistas žemės sklypas, kuriame planuojama įrengti turgavietę. Direktorius pabrėžė,
kad, jei nebus tikslinga toje vietoje įrengti turgavietę, bus įrengta automobilių stovėjimo aikštelė,
kad pagerinti teritorijos estetinį vaizdą.
Edmundas Krasauskas pastebėjo, jog UAB ,,Palangos Klevas“ 2015 metų vadovo
ataskaita yra analogiška 2012 metų vadovo ataskaitai, kai bendrovei vadovavo Irena Vitkienė, tik
vietoj vienų skaičių įrašyti kiti.
Šarūnas Vaitkus pasidžiaugė, kad per 2-3 metus UAB „Palangos Klevas“ apyvarta
padidėjo 2 kartus. Dividendai yra naudojami bendriems projektams su Savivaldybe. Yra baigiamas
rengti senosios autobusų stoties techninis projektas, tvarkoma teritorija Šventojoje, rengiami
detalieji planai dėl valstybinės žemės prijungimo prie Savivaldybei priklausančių statinių.
Prijungiami sklypai bus naudojami automobilių stovėjimo aikštelėms.
Meras informavo, kad Statybos ir miesto ūkio bei Ekonomikos ir finansų komitetai
pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 13, prieš – 1 (Eugenijus Simutis), susilaikė – 3 (Sondra
Kulikauskienė, Elena Kuznecova, Saulius Simė).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
2. SVARSTYTA. Dėl bendradarbiavimo sutarties. Pranešėja – Genutė Kavarzienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymai ir pasisakymai.
Meras į tribūną kvietė pasisakyti Klaipėdos apygardos probacijos tarnybos direktorių
Jurą Kilijoną.
Juras Kilijonas kalbėjo, jog jau 4 metai Palangoje veikia kalėjimo departamentas,
pavaldus Klaipėdos apygardos probacijos tarnybai, kuri vykdo teistų asmenų be laisvės atėmimo
priežiūrą. Palangoje per metus tokių asmenų susidaro apie 100. Teikiama sutartimi tikimasi
suvienyti fragmentinį bendravimą ir tokias problemas kaip alkoholizmas, psichiką veikiančių
medžiagų vartojimas, piktnaudžiavimas, smurtas artimoje aplinkoje spręsti kompleksiškai, tol, kol
valstybė skirs didesnį dėmesį dienos reabilitacijos centrų įsteigimui Klaipėdos regione.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui
su pasiūlymu, Statybos ir miesto ūkio, Švietimo, kultūros ir sporto komitetai pritarė sprendimo
projektui.
Meras teikė balsavimui Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymą.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 16, prieš – nėra, susilaikė – 1.
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Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymui pritarta.
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 sprendimo projekto 1
punkte išbraukti žodžius „komisariato Palangos miesto policijos“.
Tarybos narė Sondra Kulikauskienė išėjo iš posėdžių salės (9 val. 28 min. iki 9 val. 29
min.).
3. SVARSTYTA. Dėl VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centro 2016 metų
darbo užmokesčio, medikamentų ir medicinos priemonių normatyvų nustatymo. Pranešėja –
Milda Gedvilienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
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.
Tarybos narė Elena Kuznecova išėjo iš posėdžių salės (9 val. 29 min. iki 9 val. 30
min.).
4. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2014 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T2-259 1
punkto pakeitimo ir 2 punkto papildymo. Pranešėja – Laima Valužienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir sporto
komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
5. SVARSTYTA. Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi
programų, finansuojamų Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos
tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Laima Valužienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir sporto
komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
6. SVARSTYTA. Dėl dieninės vaikų vasaros stovyklos organizavimo Palangos
moksleivių klube. Pranešėja – Laima Valužienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
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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 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos narys Arvydas Dočkus išėjo iš posėdžių salės (9 val. 32 min. iki 9 val. 38
min.).
7. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-56 1 punkto
pakeitimo. Pranešėja – Laima Valužienė.
Klausimai.
Edmundas Krasauskas klausė, kiek mokinių, gyvenantys Vlado Jurgučio pagrindinei
mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, pateikė prašymus mokytis „Baltijos“ pagrindinėje
mokykloje.
Laima Valužienė atsakė, kad š. m. vasario mėn. Tarybos sprendimu buvo patvirtinti
du pirmų klasių komplektai „Baltijos“ pagrindinėje mokykloje, trys – Vlado Jurgučio pagrindinėje
mokykloje, atsižvelgiant į iš darželių gautą informaciją apie mokinių prašymus mokytis minėtose
įstaigose. Švietimo skyriaus vedėja aiškino, jog šis sprendimo projektas parengtas pagal
Administracijos Bendrojo skyriaus pateiktą informaciją, pagal kurią į „Baltijos“ pagrindinę
mokyklą yra pateikti 66 pirmokų prašymai, 51 – į Vlado Jurgučio pagrindinę mokyklą. Švietimo
skyriaus vedėja pažymėjo, jog 3 prašymai nebus tenkinami, todėl mokinių tėvams buvo pateikti
pasiūlymai rinktis kitą mokymosi įstaigą (Pradinę mokyklą). Iš Vlado Jurgučio pagrindinei
mokyklai priskirtos aptarnavimo teritorijos buvo pateiktas tik vienas prašymas mokytis kitoje
įstaigoje, bet jis nebus tenkinamas.
Edmundas Krasauskas domėjosi, kaip bus elgiamasi, jei bus pateikta daugiau prašymų
mokytis Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje.
Laima Valužienė atsakė, kad tokiu atveju bus koreguojamas Tarybos sprendimas.
Eimutis Židanavičius klausė, ar nenukenčia mokytojų darbo krūvis bei atlyginimai,
kai kiekvienais metais peržiūrimi klasių komplektai.
Laima Valužienė atsakė, kad klasių komplektų skaičius nėra susijęs su mokytojų
atlyginimais. Sprendimo projektu siūloma patvirtinti vieną papildomą klasės komplektą. Nei
Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla, nei „Baltijos“ pagrindinė mokykla neturi mokytojų
papildomam klasės komplektui, todėl bus skelbiamas konkursas.
Pasiūlymai ir pasisakymai.
Edmundas Krasauskas samprotavo, kad Taryba be reikalo įgaliojo Švietimo skyrių
reguliuoti mokinių srautus į paskirtą mokyklą pagal gyvenamąją vietą. Tokiu būdu nebelieka
jokios konkurencijos tarp mokyklų.
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 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
8. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos kontrolės komiteto
2016 metų veiklos programos patvirtinimo. Pranešėjas – Edmundas Krasauskas.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio bei Švietimo,
kultūros ir sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
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Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Edmundas Krasauskas nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
9. SVARSTYTA. Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo
UAB ,,Noana“. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymai ir pasisakymai.
Meras į tribūną kvietė pasisakyti UAB „Noana“ direktorę Agnę Gavėnavičienę ir jos
įmonei atstovaujantį advokatą Liną Žukauską.
Agnė Gavėnavičienė kalbėjo, jog, jei Taryba apribos laiką prekiauti alkoholiniais
gėrimais nuo 23 val., jai teks uždaryti kavinę ir jos verslas žlugs, todėl ji prašė neapriboti prekybos
alkoholiniais gėrimais laiko. Ji pažymėjo, jog garso problemai išspręsti ji išleidusi visas savo,
giminaičių santaupas ir už 15 tūkst. eurų nupirko ausines, kurias kavinės lankytojai užsidės po 24
val.
Linas Žukauskas kreipėsi į Tarybą prašydamas nepritarti sprendimo projektui. Jis
kalbėjo, jog 2015 m. tarp UAB „Noana“ ir Administracijos Viešosios tvarkos skyriaus kilo ginčai
dėl garso prevencijos taisyklių pažeidimo. Teikiamo sprendimo projekto teikime yra
akcentuojama, kad UAB „Noana“ pažeidė garso prevencijos taisykles dėl garsiai grojančios
muzikos. Advokatas atkreipė dėmesį, kad už šių taisyklių pažeidimą Tarybai siūloma spręsti
klausimą dėl alkoholio licencijos apribojimo, o ne dėl sankcijos, susijusios su triukšmo prevencija.
Lino Žukausko supratimu, tai prasilenkia su teisiniu reglamentavimu. UAB „Noana“,
atsižvelgdama, kad problemos kyla dėl per didelio garso, savo lėšomis įsigijo technines priemones,
kuriomis siekia išspręsti kilusį ginčą tarp bendrovės ir Viešosios tvarkos skyriaus. Advokatas
pažymėjo, jog nei Viešosios tvarkos skyrius, nei Tarybos komitetų nariai nesikreipė į UAB
„Noana“, kokiu būdu yra siekiama arba gali būti šalinamos priežastys dėl garso prevencijos
pažeidimų. Advokatas prašė nepritarti sprendimo projektui, įvertinant faktinių ir teisinių pagrindų
neatitikimą bei įvertinant tai, kad bendrovė ėmėsi veiksmų ir savo lėšomis išsprendė ginčą tarp
Savivaldybės ir bendrovės. Linas Žukauskas siūlė atidėti klausimo svarstymą, kad ir Viešosios
tvarkos skyrius, ir kitos Savivaldybės institucijos turėtų galimybę įsitikinti įsigytų techninių
priemonių, integruojamų kavinėje, esančios Kopų g. 27, Šventoji, veiksmingumu.
Edmundas Krasauskas pažymėjo, jog, norint plėtoti verslą, reikia atsižvelgti į Tarybos
priimtus sprendimus bei kitus teisės aktus.
Vaidas Šimaitis kalbėjo, jog triukšmo problema nebus išspręsta nei su ausinėmis, nei
su kitomis priemonėmis. Tarybos narys pabrėžė, jog kavinė „Galera“ ir kitos įstaigos patenka į
gausiai apgyvendintą teritoriją, todėl, kad nebūtų pažeistos konkurencijos sąlygos tarp įstaigų,
siūlė kavinei apriboti mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiką nuo 24 val.
Eugenijus Simutis pažymėjo, jog daugelis skundžiasi ir dėl grojančio fontano
skleidžiamo garso. Tarybos nariui iškilo klausimas, kodėl Savivaldybė pati nesilaiko Tarybos
priimtų sprendimų, kad galima groti su įgarsinimo aparatūra iki 23 val., kai fontano grojama
muzika skleidžia garsą iki pusę pirmos nakties. Tarybos narys balsuodamas dėl šio sprendimo
projekto susilaikys.
Meras pažymėjo, jog grojantis fontanas veikia iki 22 val., o vasaros mėnesiais veiks iki
23 val.
Eimutis Židanavičius komentavo, jog jauni verslininkai įsigijo atitinkamą aparatūrą
ginčui išspręsti ir garantuoja, kad triukšmo nebus, todėl Tarybos narys prašė Tarybos atidėti
sprendimo projektą ir išsiaiškinti, ar kavinėje integruotos techninės priemonės duos rezultatų ir
bendrovė daugiau nepažeidinės teisės aktų.
Edmundas Krasauskas pritarė Vaido Šimaičio pasiūlymui.
Meras į tribūną kvietė pasisakyti Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiąją specialistę Ingą
Šileikienę.
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Inga Šileikienė pabrėžė, jog Viešosios tvarkos pagrindinė funkcija yra ginti viešą
interesą ir užtikrinti teisės aktų vykdymą. Vyriausioji specialistė aiškino, jog praeitų metų liepą
moteris kreipėsi į Viešosios tvarkos skyrių dėl per didelio triukšmo, sklindančio iš kavinės
„Galera“. Moteris skundėsi, kad ji atvažiavo į Šventąją pailsėti, tačiau per didelį triukšmą be
tablečių negali užmigti ir po tokių atostogų teks kreiptis į gydymo įstaigą. Tą pačia dieną į
Viešosios tvarkos skyrių kreipėsi ir poilsio namų direktorius, kuris skundėsi, kad iš jo įstaigos
žmonės išvažinėja nebegalėdami kentėti sklindančios trankios muzikos iš minimos kavinės.
Atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją, Šventosios seniūnijoje buvo suorganizuotas pasitarimas su
Viešosios tvarkos skyriaus, policijos, bendruomenės atstovais, kuriame buvo nutarta paraginti
kiekvienos Šventosios kavinės laikytis teisės aktų, nepažeidinėti nustatytos tvarkos ir atsižvelgti į
tai, kad atvažiavusieji ir gyventojai turi teisę į poilsį po 24 val. Taip pat buvo perspėta ir kavinės
direktorė Agnė Gavenavičienė, kuri į tai, priešingai nei kitų kavinių savininkai, nesureagavo. Inga
Šileikienė apgailestavo, kad kiekvieną naktį kavinėje „Galera“ tekdavo prašyti sumažinti garsą,
pabrėždama, kad pareigūnai neturi galimybių dirbti iki 6 val. ryto. Įspėjimai ir baudos neturėjo
jokios įtakos garso sumažinimui. Liūdna, kad direktorė nė karto po teismo sprendimo nesistengė
ieškoti bendro sprendimo ir diskusijose, kaip rasti išeitį iš susidariusios konfliktinės situacijos,
nedalyvavo.
Saulius Simė klausė, kiek kavinės „Luiza“ savininkė bylinėjosi dėl alkoholio laiko
apribojimo.
Inga Šileikienė negalėjo atsakyti į šį klausimą.
Meras atsakė, kad teismai neskundžiama nutartimi nusprendė apriboti mažmeninės
prekybos alkoholiniais gėrimais laiką kavinei „Luiza“. Meras pažymėjo, jog įstatymo pataisoje
numatyta, kad apriboti licenciją prekiauti alkoholiniais gėrimais galima konkrečiai vietai pagal
adresą, nebūtinai tam tikrai įstaigai.
Meras į tribūną kvietė pasisakyti Palangos miesto policijos komisariato Viešosios
policijos skyriaus prevencijos poskyrio viršininką Arūną Pocių.
Arūnas Pocius kalbėjo, jog 2015 m. dėl kavinės „Galera“, esančios Kopų g. 27,
Palanga, policijos pareigūnai gavo 26 pranešimus, iš kurių daugiausia buvo gauti dėl triukšmo.
Taip pat į kavinę „Galera“ pareigūnai važinėdavo ir prevenciškai, prašydami sumažinti muzikos
skleidžiamą garsą, tačiau rezultatų nebuvo. Iš viso dėl Kopų gatvės skleidžiamo triukšmo buvo
gauti 38 pranešimai, iš kurių 20 – dėl kavinės „Galera“. Arūnas Pocius siūlė Tarybai pritarti
sprendimo projektui.
Eugenijus Simutis domėjosi, ar nekyla problemų dėl J. Basanavičiaus g. esančių
kavinių, tokių kaip „Laukinių vakarų salūnas“ ir kt., skleidžiamo triukšmo.
Arūnas Pocius aiškino, jog daugelis kavinių, esančių J. Basanavičiaus g., pažeidžia
leistiną triukšmo lygį. Tokių kavinių savininkams rašomi protokolai, taikomos prevencinės
priemonės. Muzika patildoma paprašius, tačiau kavinėje „Galera“ ji tenutyla tik 15-20 min.
Eimutis Židanavičius klausė, kiek kartų policijos pareigūnai buvo iškviesti į kavinę
„Luiza“ dėl įvykusių incidentų.
Arūnas Pocius į šį klausimą negalėjo atsakyti tiksliai.
Eimutis Židanavičius pateikė retorinį klausimą: kodėl būtent kavinei „Galera“
siūloma apriboti mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiką?
Šarūnas Vaitkus, reaguodamas į Eimučio Židanavičiaus klausimą, atsakė, kad jeigu
policijos pareigūnai pateiks pažeidimus dėl konkrečios kavinės („Luiza“, „Laukinių vakarų
salūnas“ ir kt.), Tarybai bus teikiamas sprendimo projektas dėl veiklos apribojimo.
Eimutis Židanavičius prašė pateikti išsamią informaciją dėl teisės aktų pažeidimų
kavinėse.
Meras informavo, kad Švietimo, kultūros ir sporto, Ekonomikos ir finansų, Turizmo,
sveikatos ir socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras prašė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Eimučio Židanavičiaus pasiūlymo atidėti
sprendimo projektą.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 4, prieš – 12, susilaikė – nėra.
Pasiūlymui nepritarta.
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Meras prašė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Vaido Šimaičio ir Edmundo Krasausko
pasiūlymo apriboti mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiką UAB „Noana“ uždraudžiant
prekiauti alkoholiniais gėrimais nuo 24 val. iki 8 val.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių.
Balsavo: už – 17, prieš – nėra, susilaikė – 1.
Pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Eimutis Židanavičius registravosi, bet nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 14, prieš – nėra, susilaikė – 3 (Sondra Kulikauskienė, Saulius Simė,
Eugenijus Simutis).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu sprendimo projekto
sprendžiamojoje dalyje vietoj skaičiaus „23“ įrašyti skaičių „24“.
Tarybos narys Eugenijus Simutis išėjo iš posėdžių salės (10 val. 7 min. iki 10 val. 13
min.).
10. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto rinkliavų centro teikiamų paslaugų įkainių
nustatymo. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.
Klausimai.
Eimutis Židanavičius klausė, kodėl didinamas mokestis už automobilių laikymą
stovėjimo aikštelėse.
Aušra Dangėlaitienė atsakė, kad automobilių stovėjimas aikštelėje Ronžės g. 5A už 1
val. pabrangs 0,13 eur. Taip pat mokestis bus nežymiai didesnis už 1 parą bei 1 mėn.
Eimutis Židanavičius klausė, kodėl nėra numatytos lengvatos atskirų asmenų
grupėms už automobilių laikymą stovėjimo aikštelėse.
Aušra Dangėlaitienė paaiškino, kad sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į
Rinkliavų centro pateiktą prašymą.
Pasiūlymai ir pasisakymai.
Eimutis Židanavičius apgailestavo, kad įsivyrauja tendencija kelti tarifus pradėjus
vadovauti naujam direktoriui. Tarybos narys nepritars sprendimo projektui.
Donatas Elijošius siūlė Palangos miesto rinkliavų centro teikiamų paslaugų įkainių už
transporto priemonių statymą automobilių stovėjimo aikštelėse 1 punkte vietoj skaičių ir žodžių
„nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.“ įrašyti skaičius ir žodžius „nuo gegužės 15 d. iki rugsėjo 15
d.“, 2 punkte vietoj žodžių „visus metus“ įrašyti žodžius ir skaičius „nuo gegužės 15 d. iki rugsėjo
15 d.“.
Meras pagarsino, kad visi komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras teikė balsavimui Donato Elijošiaus pasiūlymą.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 14, prieš – nėra, susilaikė – 1.
Pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu Palangos miesto rinkliavų
centro teikiamų paslaugų įkainių už transporto priemonių statymą automobilių stovėjimo
aikštelėse 1 punkte vietoj skaičių ir žodžių „nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.“ įrašyti skaičius ir
žodžius „nuo gegužės 15 d. iki rugsėjo 15 d.“, 2 punkte vietoj žodžių „visus metus“ įrašyti žodžius
ir skaičius „nuo gegužės 15 d. iki rugsėjo 15 d.“.
11. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-162
pakeitimo. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.
Klausimų nebuvo.
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Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad visi komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras pagarsino Administracijos direktorės pasiūlymą (pridėtas prie posėdžio
rengimo medžiagos).
Šarūnas Vaitkus prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl pasiūlymo.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 15 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
Nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo Tarybos narys Eimutis Židanavičius.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu:
1. Preambulėje po žodžių „Lietuvos Respublikos“ įrašyti „rinkliavų įstatymo Nr.
VIII-1725 11 straipsnio pakeitimo įstatymu“.
2. Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Palangos miesto savivaldybės tarybos
nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatų 1 punktą išdėstyti taip:
1. „Šie nuostatai reglamentuoja vietinės rinkliavos už naudojimąsi Palangos miesto
savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) nustatytomis vietomis (išskyrus vietas automobiliams statyti
prie valstybinės reikšmės kelių, 5–15 m pažymėtoje atkarpoje prie valstybės įstaigų, institucijų ir
tarnybų, taip pat vietas, kurias nustato Vyriausybė, atsižvelgdama į saugumą, tarptautinį protokolą
ar kitus viešuosius interesus užtikrinančius reikalavimus; taip pat išskyrus automobilių, pažymėtų
neįgalių asmenų automobilių statymo kortele, statymą savivaldybių tarybų nustatytose
nerezervuotose mokamose vietose automobiliams statyti) (toliau – Rinkliava), nustatymą, dydį,
rinkimą ir kontrolę.
1 punkto redakcija nuo 2016-07-01:
Šie nuostatai reglamentuoja vietinės rinkliavos už naudojimąsi Palangos miesto
savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) nustatytomis vietomis (išskyrus vietas automobiliams statyti
prie valstybinės reikšmės kelių, 5–15 m pažymėtoje atkarpoje prie valstybės įstaigų, institucijų ir
tarnybų, taip pat vietas, kurias nustato Vyriausybė, atsižvelgdama į saugumą, tarptautinį protokolą
ar kitus viešuosius interesus užtikrinančius reikalavimus; taip pat išskyrus automobilių, pažymėtų
neįgalių asmenų automobilių statymo kortele, statymą savivaldybių tarybų nustatytose
nerezervuotose mokamose vietose automobiliams statyti ir Vadovybės apsaugos departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos transporto priemonių, naudojamų saugomų asmenų ir (ar) saugomų
objektų apsaugai, statymą) (toliau – Rinkliava), nustatymą, dydį, rinkimą ir kontrolę.“
12. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2016 metų biudžeto
patikslinimo. Pranešėja – Regina Garadauskienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad visi komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo Tarybos narys Antanas Sebeckas.
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
13. SVARSTYTA. Dėl neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio 2016 metams
nustatymo. Pranešėja – Regina Garadauskienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
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Meras pagarsino, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio, Švietimo,
kultūros ir sporto bei Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo
projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Tarybos nariai Edmundas Krasauskas ir
Elena Kuznecova.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
14. SVARSTYTA. Dėl žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamojo žemės sklypo
dydžio 2017 metams nustatymo. Pranešėja – Regina Garadauskienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio, Švietimo,
kultūros ir sporto 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).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Tarybos narys Edmundas Krasauskas.
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
15. SVARSTYTA. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2017 metams
nustatymo. Pranešėja – Regina Garadauskienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio, Švietimo,
kultūros ir sporto 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.
16. SVARSTYTA. Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę mokestinės
nepriemokos pripažinimo beviltiška ir pasibaigusia. Pranešėja – Regina Garadauskienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
17. SVARSTYTA. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjimo termino
neatidėjimo Elenai Kučkienei. Pranešėja – Eugenija Petravičienė.
Klausimai.
Eimutis Židanavičius klausė, kodėl yra pateiktas sprendimo projektas, kuriuo siūloma
neatidėti valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjimo termino.
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Eugenija Petravičienė paaiškino, jog š. m. sausio mėn. buvo parengtas sprendimo
projektas, kuriuo buvo siūloma atidėti sumokėjimo terminą, tačiau Taryba sprendimo projektui
nepritarė, todėl buvo parengtas alternatyvus sprendimo projektas.
Eimutis Židanavičius domėjosi, ar verta priiminėti tokį sprendimą, kai jis bus
niekinis, nes žemės nuomos mokesčio sumokėjimo terminas nebus atidėtas.
Eugenija Petravičienė pažymėjo, jog pareiškėja kreipėsi į teismą dėl Tarybos
sprendimo. Teismas reikalauja juridinio dokumento dėl žemės nuomos mokesčio neatidėjimo
termino.
Pasiūlymai ir pasisakymai.
Eimutis Židanavičius pasisakė, kad sprendimo projektas yra nelogiškas ir siūlė
pareiškėjai leisti susimokėti žemės nuomos mokestį taip, kai ji nurodžiusi prašyme (po rugpjūčio
mėn.)
Šarūnas Vaitkus, reaguodamas į Eimučio Židanavičiaus klausimus pranešėjai, kalbėjo,
jog Administracija nežino, kokius sprendimus priims Taryba. Kadangi Taryba 2016 m. sausio 28
d. sprendimo „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjimo termino atidėjimo Elenai
Kučkienei“ projektui nepritarė, vadovaujantis Tarybos veiklos reglamentu, buvo parengtas
alternatyvus sprendimo projektas.
Eugenijus Simutis replikavo, kad Meras, vadovaudamasis Tarybos veiklos
reglamentu, norėdamas pasisakyti, turėtų perduoti pirmininkavimą Mero pavaduotojui.
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 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14, prieš – 1 (Eimutis Židanavičius), susilaikė – 3 (Edmundas,
Krasauskas, Elena Kuznecova, Eugenijus Simutis).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
18. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-9
pakeitimo. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto ūkio komitetai
pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
19. SVARSTYTA. Dėl pritarimo projektui ,,Lopšelio-darželio ,,Žilvinas“ pastato,
esančio Sodų g. 63, Palangoje, atnaujinimas (modernizavimas)“. Pranešėja – Ramunė OlšauskaitėUrbonienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir sporto
komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
Nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo Tarybos nariai Elena Kuznecova ir
Eugenijus Simutis.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
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20. SVARSTYTA. Dėl pritarimo projekto ,,Eismo saugumo priemonių
įgyvendinimas Palangos mieste“ įgyvendinimui. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto ūkio komitetai
pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
21. SVARSTYTA. Dėl pritarimo projekto ,,Komunalinių atliekų rūšiuojamojo
surinkimo infrastruktūros plėtra Palangos mieste“ įgyvendinimui. Pranešėja – Ramunė
Olšauskaitė-Urbonienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto ūkio komitetai
pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
22. SVARSTYTA. Dėl pritarimo projekto ,,Palangos miesto bendrojo plano
gamtinio karkaso dalies koregavimas“ įgyvendinimui. Pranešėja – Ramunė OlšauskaitėUrbonienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto ūkio komitetai
pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
23. SVARSTYTA. Dėl partnerystės ir bendradarbiavimo sutarties. Pranešėjas –
Kostas Jakubauskas.
Meras perdavė pirmininkavimą Mero pavaduotojui Rimantui Antanui Mikalkėnui.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas pagarsino, jog Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto ūkio
komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininko pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl
sprendimo projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
Nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo Tarybos narys Šarūnas Vaitkus.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
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Eugenijus Simutis išėjo iš posėdžių salės (nuo 10 val. 31 min. iki 10 val. 33 min.).
Saulius Simė išėjo iš posėdžių salės (nuo 10 val. 31 min. iki 10 val. 35 min.)
24. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2012 m. rugpjūčio 9 d. sprendimo Nr. T2-212 ir
2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-317 pripažinimo netekusiais galios. Pranešėjas – Kostas
Jakubauskas.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, jog Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto ūkio komitetai
pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Meras prašė Tarybos narių likusius darbotvarkės klausimus svarstyti be pertraukos.
Tarybos narių balsų dauguma nuspręsta pritarti Mero pasiūlymui.
25. SVARSTYTA. Dėl pripažinto netinkamu (negalimu) naudoti lopšelio-darželio
,,Ąžuoliukas“ nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, jog Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir sporto
komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
26. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto
nuomos mokesčio surinkimo, apskaitos ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas –
Kostas Jakubauskas.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, jog Ekonomikos ir finansų bei Turizmo, sveikatos ir socialinės
apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
27. SVARSTYTA. Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais asociacijoms.
Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Klausimai.
Eugenijus Simutis domėjosi, kaip atsiskaitys už komunalinius patarnavimus kelios
organizacijos, įsikūrusios viename pastate.
Kostas Jakubauskas atsakė, kad mokesčiai bus skaičiuojami pagal plotą.
Elena Kuznecova klausė, kaip socialinės paskirties asociacijos sugebės susimokėti už
šilumą.
Kostas Jakubauskas atsakė, kad šilumą tiekia elektriniai kaloriferiai. Jei asociacijos
pateiks prašymus, bus teikiamas sprendimo projektas Tarybai dėl atleidimo nuo šilumos energijos
mokesčio.
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Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, jog Ekonomikos ir finansų, Švietimo, kultūros ir sporto bei
Statybos ir miesto ūkio komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
28. SVARSTYTA. Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Lamberta“ tiekiamos šilumos
kainos dedamųjų nustatymo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymai ir pasisakymai.
Meras pagarsino, jog Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto ūkio komitetai
pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
Dainius Želvys nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Vaidas Šimaitis išėjo iš posėdžių salės (nuo 10 val. 38 min. iki 11 val. 13 min.).
29. SVARSTYTA. Dėl bendradarbiavimo sutarties. Pranešėjas – Vygantas Rekašius.
Klausimai.
Elena Kuznecova domėjosi, ar yra parengta renginio sąmata. Siūloma
bendradarbiavimo sutartimi Savivaldybė įsipareigoja labai daug: leisti neatlygintinai skleisti
renginio reklamą Palangos miesto viešosiose erdvėse; skirti 10 000 (dešimt tūkstančių) eurų
festivalio muzikinės programos išlaidoms iš dalies apmokėti; apmokėti už teritorijos sutvarkymo
paslaugą po renginio; neatlygintinai, visomis Savivaldybės turimomis priemonėmis platinti
Asociacijos parengtą informaciją apie festivalį ir t. t. Tarybos narė klausė, kiek Savivaldybės
biudžetui kainuos tarptautinis motociklų mėgėjų renginys, ar atsipirks renginį reklamuojančios
skrajutės.
Vygantas Rekašius atsakė, kad Statybos ir miesto komiteto posėdyje organizatoriai
pristatė renginio sąmatą. Savivaldybės prašoma tik trečdaliu prisidėti prie renginio organizavimo
išlaidų. Visi lankstinukai, skrajutės, informaciniai biuleteniai, brošiūros ir kt. yra parengtos iš
organizatoriaus lėšų.
Eugenijus Simutis domėjosi, kiek Savivaldybė prisideda prie tokių renginių kaip
orkestrų koncertų ciklo „Nakties serenados“, M. K. Čiurlionio festivalio, sakralinės muzikos
festivalio „Ave Maria“, pirties-SPA festivalio „Gintarinė Baltija“, 1000 kilometrų lenktynių
renginių.
Vygantas Rekašius atsakė, kad su dalimi Eugenijaus Simučio paminėtų renginių
organizatorių yra sudarytos bendradarbiavimo sutartys. Savivaldybė pinigais prisideda ne prie visų
renginių. Pagal dabartinę galiojančią bendradarbiavimo sutartį Savivaldybė prisideda 3 tūkst. eurų
prie 1000 km lenktynių renginio filmavimo išlaidoms padengti. M. K. Čiurlionio festivalio,
Palangos vasaros, sakralinės muzikos festivalio „Ave Maria“ organizatoriai dalyvauja kultūros
projektų konkursuose ir Savivaldybė prie renginių organizavimo prisideda apie 4-5 tūkst. eurų.
Savivaldybė prisideda apie 3 tūkst. eurų prie koncertų ciklo „Nakties serenados“ renginio
organizavimo.
Saulius Simė klausė, kiek Savivaldybės biudžete yra numatyta lėšų kultūros
projektams.
Vygantas Rekašius atsakė, kad 29 tūkst. eurų.
Saulius Simė klausė, kokiu pagrindu yra atrenkami renginiai, prie kurių organizavimo
prisideda Savivaldybė.
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Vygantas Rekašius atsakė, kad bendradarbiavimo sutarties projekte yra aptariamos
kiekvienos iš šalių sąlygos, kurias tvirtina Taryba.
Eimutis Židanavičius klausė, ar yra logiška skirti tarptautiniam motociklų mėgėjų
renginiui 10 tūkst. eurų, kuris vyks pirmą kartą ir neaiški jo sėkmė, kai 1000 km lenktynių
renginiui, kuris vyksta jau daug metų, skiriama tik 3 tūkst. eurų.
Vygantas Rekašius atsakė, kad turėtų būtų keliamas klausimas, kodėl tiek mažai
skiriama kitiems renginiams. Kultūros skyriaus vedėjas pažymėjo, jog 1000 km lenktynių ralio
organizatoriai kreipėsi į Savivaldybę dėl didesnės paramos.
Eimutis Židanavičius klausė, ar nėra rizikos skirti 10 tūkst. eurų sumą 5 metams
tarptautiniam motociklų mėgėjų renginiui, kai neaišku, ar renginys vyks ateinančiais metais.
Vygantas Rekašius atsakė, kad jei organizatoriai nepateisins lūkesčių,
bendradarbiavimo sutartis gali būti koreguojama.
Pasiūlymai ir pasisakymai.
Elena Kuznecova kalbėjo, jog, įvertinant Savivaldybės biudžeto lėšas, toks lėšų
švaistymas yra neatsakingas, nes nėra pateikta renginio sąmata, neaišku, kiek kainuos šiukšlių
išvežimas, kokiose vietose bus pastatyta reklama ir t. t. Ar tikrai surinktas pagalvės mokestis
padengs bent dalį renginiui išleistų pinigų, ar skleidžiamas triukšmas nesukels neigiamų padarinių.
Asociacija Palangos miesto „Saulės“ klubas neįrašė į sutartį, kokiais būdais bus didinamas
Palangos kurorto žinomumas ir patrauklumas Lietuvoje ir užsienyje. Motociklų sportas yra
prabangus dalykas ir, Tarybos narės nuomone, Savivaldybė neturėtų tokia didele pinigų suma
prisidėti prie šio sporto renginio organizavimo.
Dainius Želvys kalbėjo, jog renginio sąmata buvo pateikta, ir Savivaldybė prie
renginio organizavimo prisidėtų trečdaliu visos sumos. Tarybos narys pasidžiaugė, jog tarp
Tarybos narių yra žmonių, kurie organizuoja renginius ir nemažą pinigų sumą skiria iš savo
asmeninės sąskaitos. Per tris festivalio dienas planuojama 14 koncertų, už kuriuos teks sumokėti.
Tarybos narys atkreipė dėmesį, kad 1000 km lenktynės yra komercinis renginys, o šis renginys,
kuris tęsis tris dienas, bus nemokamas. Renginys reklamuojamas nacionaliniu aspektu, nes į jį
suvažiuos daugelis atstovų iš kitų šalių, kurie tiki organizatoriais. Dainius Želvys pažymėjo, kad
Palangos miesto savivaldybė bus renginio partnerė bei finansinė rėmėja, todėl jos logotipas bus
šalia kitų renginio partnerių bei rėmėjų. Tarybos narys kalbėjo, jog ir Šventosios bendruomenė, ir
Šventosios verslininkai laukia renginio ir įvairiomis formomis prisideda prie jo. Jis tiki, kad šis
renginys taps europinio lygio, į kurį susirinks apie 20-30 tūkst. žmonių. Jis siūlė pritarti
bendradarbiavimo sutarčiai. Jei renginys nepavyks, bendradarbiavimo sutartis bus nutraukta.
Eimutis Židanavičius neprieštaravo, kad 2016 m. iš Savivaldybės biudžeto būtų
skiriama 10 tūkst. eurų renginio organizavimui Tarybos narys akcentavo, kad jei renginys
„įsibėgės“, sutartis bus peržiūrėta ir padaryti atitinkami sprendimai dėl lėšų skyrimo. Tarybos
narys siūlė bendradarbiavimo sutarties 5.2 punktą išdėstyti taip:
„5.2. 2016 m. skirti 10 000 (dešimt tūkstančių) eurų festivalio muzikinės programos
išlaidoms iš dalies apmokėti“.
Saulius Simė siūlė kitų metų Savivaldybės biudžete numatyti konkrečią pinigų sumą
tokiems projektams vykdyti, kad organizatoriai galėtų dalyvauti konkursuose. Tarybos narys
pritarė Eimučio Židanavičiaus pasiūlymui ir siūlė skirti 3 tūkst. eurų festivalio muzikinės
programos išlaidoms iš dalies apmokėti.
Eugenijus Simutis pritarė Eimučio Židanavičiaus ir Sauliaus Simės pasiūlymams, nes
bendradarbiavimo sutartis turi būti skaidri. Tarybos narys kalbėjo, jog jis ne kartą dalyvavo
įvairiuose renginiuose, kuriuose būdavo renkamas dalyvio mokestis. Jis pažymėjo, jog jeigu
festivalyje planuoja dalyvauti apie 2 tūkst. baikerių ir dalyvio mokestis būtų apie 30 eurų,
organizatoriai surinktų apie 60 tūkst. eurų. Keista, kad iš Savivaldybės biudžeto yra remiami
turtingi žmonės. Tarybos narys pabrėžė, kad vieno motociklo kaina yra virš 10 tūkst. eurų.
Elena Kuznecova siūlė papildyti sprendimo projektą 5 punktu ir jį išdėstyti taip:
„5. Įpareigoti Savivaldybės administraciją pateikti šiam renginiui skirtų lėšų
panaudojimo ataskaitą Palangos miesto savivaldybės tarybai“.
Dainius Želvys kalbėjo, jog šiuo renginiu siekiama į Šventąją pritraukti kuo daugiau
žmonių, kad dalyviai ją pamiltų ir atvažiuotų kitais metais į šį mažą miestelį. Bendradarbiavimo
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sutartyje įrašyti 5 metai, ne todėl, „kad užsigarantuoti“ lėšas, o todėl, kad planuojama ilgalaikė
perspektyva.
Edmundas Krasauskas siūlė Administracijai ateityje organizuojamas VšĮ „Promo
Events“ vadovo Dariaus Jonušio 1000 km ralio lenktynes planuoti tokiu metu, kai mieste trūksta
renginių, o ne pačio sezono viduryje.
Gediminas Valinevičius pabrėžė, jog Savivaldybės lėšomis bus remiami ne baikeriai,
o miesto renginiai, kurie bus atviri visai visuomenei.
Meras į tribūną kvietė pasisakyti Gintautą Rekašių, Egidijų Budginą, Ramutį Šeštoką.
Gintautas Rekašius kalbėjo, jog Šventojoje vyksta labai mažai renginių, todėl
miestelio gyventojai labai laukia tarptautinio motociklų mėgėjų renginio. Jis pažymėjo, kad gal
reikėtų apsvarstyti galimybę atsisakyti Žvejo šventės, kuri vyksta liepos mėn., ir lėšas, skirtas jai,
panaudoti svarbesniems renginiams, kurie pritrauktų daugiau žmonių. Gintautas Rekašius tikisi,
kad organizuojamame renginyje „Paplūdimio baikerių festivalis“ dalyvaus ir žiniasklaidos atstovai,
garsūs bei turtingi asmenys.
Egidijus Budginas kalbėjo, jog renginio dienomis visi viešbučio kambariai yra
rezervuoti ir surinktas pagalvės mokestis padidins Savivaldybės biudžeto pajamas. Jis prašė pritarti
sprendimo projektui.
Ramutis Šeštokas komentavo, jog Šventajai labai reikia tokio renginio, nes
pagrindiniai renginiai vyksta Palangoje. Šventosios seniūnaitis pabrėžė, kad gal po 5 metų ir bus
renkamas dalyvio mokestis, jei renginys išpopuliarės ir taps europinio lygio. Jis prašė pritarti
sprendimo projektui.
Meras perskaitė Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio bei Turizmo,
sveikatos ir socialinės apsaugos komitetų išvadas dėl sprendimo projekto.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Eimučio Židanavičiaus,
Sauliaus Simės ir Eugenijaus Simučio pasiūlymo dėl bendradarbiavimo sutarties 5.2 punkto
koregavimo.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 4, prieš – 10, susilaikė – 1.
Pasiūlymui nepritarta.
Meras teikė balsavimui Elenos Kuznecovos pasiūlymą.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 14 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 13, prieš – nėra, susilaikė – 2 (Saulius Simė, Eugenijus Simutis).
Nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo Tarybos nariai Elena Kuznecova ir
Rimantas Antanas Mikalkėnas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu papildyti sprendimo
projektą 5 punktu ir jį išdėstyti taip:
„5. Įpareigoti Savivaldybės administraciją pateikti šiam renginiui skirtų lėšų
panaudojimo ataskaitą Palangos miesto savivaldybės tarybai“.
Saulius Simė po balsavimo atkreipė Administracijos dėmesį, kad Savivaldybės
biudžete turi būti numatyta atskira eilutė renginiams, kad renginių organizatoriai galėtų dalyvauti
konkursuose dėl lėšų skyrimo.
30. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 1999 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. 134
pripažinimo netekusiu galios. Pranešėjas – Vidmantas Danta.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, jog Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
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BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
Elena Kuznecova, Rimantas Antanas Mikalkėnas ir Bronius Vaitkus nesiregistravo ir
nebalavo šiuo klausimu.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
31. SVARSTYTA. Dėl žemės sklypo Lietaus g. 9, Palangoje, detaliojo plano
koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjas – Vidmantas Danta.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, jog Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė sprendimo projektui su
pasiūlymu.
Meras teikė balsavimui 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 pasiūlymu.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
Elena Kuznecova nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu papildyti sprendimo
projektą 2 punktu ir jį išdėstyti taip:
„2. Nustatyti, kad detaliojo plano sprendiniuose būtų panaikinti pertekliniai
privažiavimai prie planuojamų žemės sklypų (TK Nr. 74/1476, TK Nr. 73/1627, visi servitutai Nr.
S-2)“.
Posėdžio pirmininkas paskelbė posėdžio pabaigą.

Posėdžio pirmininkai

Šarūnas Vaitkus
Rimantas Antanas Mikalkėnas

Posėdžio sekretorė

Diana Kniukštienė

