PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
9-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
3-IOJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2019 m. gegužės 2 d. Nr. T3-6
Palanga
Posėdis įvyko 2019 m. gegužės 2 d.
Posėdžio pradžia 9 val., pabaiga 9 val. 45 min.
Posėdžio pirmininkai – Šarūnas Vaitkus, Meras, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Mero
pavaduotojas.
Posėdžio sekretorė – Diana Kniukštienė, Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė.
Posėdyje dalyvavo 20 Tarybos narių: Andrius Bajoras, Arvydas Dočkus, Gediminas
Gečas, Svetlana Grigorian, Domininkas Jurevičius, Darius Kubilius, Elena Kuznecova, Rimantas
Antanas Mikalkėnas, Ilona Pociuvienė, Saulius Simė, Eugenijus Simutis, Mindaugas Skritulskas,
Renata Surblytė, Vaidas Šimaitis, Bronius Vaitkus, Šarūnas Vaitkus, Dainius Želvys, Julius Tomas
Žulkus, Justas Žulkus, Vladas Žulkus.
Posėdyje dėl pateisinamos priežasties nedalyvavo Sondra Kulikauskienė.
Posėdyje dalyvavo kviestieji ir kiti asmenys (sąrašas pridedamas).
Posėdžio pirmininkas informavo, kad į posėdį yra atvykusi Lietuvos Respublikos
vyriausiosios rinkimų komisijos narė Jonė Valčiukienė, kuri priims Tarybos nario priesaiką iš
Vaido Šimaičio ir Vlado Žulkaus.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Meras pagarsino, kad Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija patenkino
Tarybos narių Akvilės Kilijonienės ir Prano Žeimio prašymą atsistatydinti iš Tarybos nario
pareigų.
Šarūnas Vaitkus pakvietė LR vyriausiosios rinkimų komisijos narę į tribūną.
Jonė Valčiukienė pagarsino, kad Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko
pavedimu ji yra įpareigota priimti priesaiką iš Vaido Šimaičio ir Vlado Žulkaus ir priminė, kad,
remiantis LR vietos savivaldos įstatymu, išrinktas savivaldybės tarybos narys visas savo teises ir
pareigas įgyja davęs priesaiką. Jonė Valčiukienė į tribūną kvietė Vaidą Šimaitį bei Vladą Žulkų,
kurie perskaitė priesaikos tekstą padėję ranką ant LR Konstitucijos ir ją pasirašė.
LR vyriausiosios rinkimų komisijos narė bei posėdžio pirmininkas pasveikino Vaidą
Šimaitį ir Vladą Žulkų, tapusiais Palangos miesto savivaldybės tarybos nariais.
Meras paskelbė 9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 3-iojo posėdžio
pradžią.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Meras pagarsino, jog į 9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 3-iojo
posėdžio darbotvarkę įtraukta 13 klausimų.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar Tarybos nariai turi pasiūlymų dėl posėdžio
darbotvarkės.
Kadangi pasiūlymų nebuvo, Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl
darbotvarkės.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
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BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
Darbotvarkė patvirtinta.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, asmeniškai suinteresuotų šios
darbotvarkės klausimų svarstymu.
Rimantas Antanas Mikalkėnas informavo, kad nusišalins nuo 2 darbotvarkės klausimo
(Dėl pritarimo UAB „Palangos vandenys“ 2018 metų veiklos ataskaitai), kadangi jo žmona turi
šios bendrovės akcijų.
Elena Kuznecova informavo, kad nedalyvaus 2 (Dėl pritarimo UAB „Palangos
vandenys“ 2018 metų veiklos ataskaitai) darbotvarkės klausimo svarstyme, kadangi ji turi 0,0038
proc. bendrovės akcijų.
Dainius Želvys pagarsino, kad nusišalins nuo 2 (Dėl pritarimo UAB „Palangos
vandenys“ 2018 metų veiklos ataskaitai) darbotvarkės klausimo svarstymo ir balsavimo, kadangi
jis dirba UAB „Palangos vandenys“.
Bronius Vaitkus ir Šarūnas Vaitkus informavo, kad nusišalins nuo 3 (Dėl pritarimo
UAB ,,Palangos komunalinis ūkis“ 2018 metų veiklos ataskaitai), 7 (Dėl materialiojo turto
perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise viešajai įstaigai ,,Palangos investicijų
valdymas“) ir 8 (Dėl Tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-217 pakeitimo ir
papildymo) darbotvarkės klausimų svarstymo.
Domininkas Jurevičius pagarsino, kad nedalyvaus 13 (Dėl Tarybos 2018 m. liepos 19
d. sprendimo Nr. T2-120 pripažinimo netekusiu galios) darbotvarkės klausimo svarstyme.
Posėdžio pirmininkas prašė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Rimanto Antano Mikalkėno,
Elenos Kuznecovos ir Dainiaus Želvio, kurie nedalyvaus 2 darbotvarkės klausimo svarstyme,
nusišalinimo priėmimo.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
Tarybos narių nusišalinimas priimtas.
Meras siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Broniaus Vaitkaus ir Šarūno Vaitkaus, kurie
nedalyvaus 3, 7, 8 darbotvarkės klausimų svarstyme, nusišalinimo priėmimo.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
Tarybos narių nusišalinimas priimtas.
Posėdžio pirmininkas prašė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Domininko Jurevičiaus,
kuris nedalyvaus 13 darbotvarkės klausimo svarstyme, nusišalinimo priėmimo.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
Tarybos nario nusišalinimas priimtas.
Posėdžio pirmininkas siūlė pradėti darbotvarkės klausimų svarstymą.
1. SVARSTYTA. Dėl pritarimo SĮ Šventosios jūrų uosto direkcijos 2018 metų
veiklos ataskaitai. Pranešėjas – Virgilijus Beržanskis.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Elena Kuznecova, Rimantas Antanas Mikalkėnas ir Dainius Želvys išėjo iš posėdžių
salės (nuo 9 val. 11 min. iki 9 val. 16 min.).

3
2. SVARSTYTA. Dėl pritarimo UAB „Palangos vandenys“ 2018 metų veiklos
ataskaitai. Pranešėjas – Virgilijus Beržanskis.
Tarybos narių klausimai.
Eugenijus Simutis domėjosi, kodėl gyventojams tenka mokėti dvigubą abonentinį
mokestį už du skaitiklius: vieną – buitinį, per kurį nuolat teka vanduo, o antrą – lauko vandeniui
be nuotakų (2 Eur/mėn.). Tarybos narys pažymėjo, jog antrasis skaitliukas naudojamas tik tada,
kai reikia laistyti daržus.
Virgilijus Beržanskis paaiškino, jog geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugų kainų nustatymo tvarką reglamentuoja ir tvirtina Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisija. UAB „Palangos vandenys“ direktorius pripažino, jog kai kurį laiką gyventojai
dėl UAB „Palangos vandenys“ neapsižiūrėjimo už laistymui skirtą vandenį nemokėjo. Klaida buvo
ištaisyta.
Eugenijus Simutis domėjosi, ar yra galimybė sumažinti UAB „Palangos vandenys“
avarinių tarnybų teikiamų paslaugų įkainį, kuris yra 50 Eur už 1 valandą.
Virgilijus Beržanskis pažymėjo, jog paslaugų kainą nustato Valstybinė kainų ir
energetikos kontrolės komisija, iš kitos pusės, šios paslaugos UAB „Palangos vandenys“ neprivalo
teikti. Vartotojas turi teisę pasirinkti šią paslaugą iš bet kurio kito paslaugų teikėjo už jam
priimtiną kainą. UAB „Palangos vandenys“ paslaugos kaina patvirtinta tokia, kad nebūtų
nuostolinga.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto
ūkio komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras teikė balsavimui Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pasiūlymą.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Darius Kubilius).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Meras perdavė pirmininkavimą Mero posėdžio pirmininko pavaduotojui Rimantui
Antanui Mikalkėnui.
Bronius Vaitkus ir Šarūnas Vaitkus išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 16 min. iki 9
val. 20 min.).
3. SVARSTYTA. Dėl pritarimo UAB ,,Palangos komunalinis ūkis“ 2018 metų
veiklos ataskaitai. Pranešėjas – Gediminas Valinevičius.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eugenijus Simutis siūlė spręsti klausimą dėl antrinių žaliavų surinkimo iš J.
Basanavičiaus g.
Posėdžio pirmininko pavaduotojas 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.
4. SVARSTYTA. Dėl pritarimo UAB „Palangos šilumos tinklai“ 2018 metų
veiklos ataskaitai. Pranešėja – Giedrė Juršėnė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
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Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Eugenijus Simutis).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
5. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Palangos miesto savivaldybės tarybos, mero ir
administracijos direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitoms. Pranešėjai – Šarūnas Vaitkus ir Akvilė
Kilijonienė.
Tarybos narių klausimai.
Eugenijus Simutis klausė Administracijos direktorės, ar tiesa, kad Savivaldybė
pralaimėjo bylą teisme dėl laikinų statinių prie vilos „Jūros akis“.
Akvilė Kilijonienė atsakė, kad tai tiesa. Savivaldybė nebuvo išdavusi leidimų
prekybai, tai ir neaišku, kodėl ši byla buvo pralaimėta. Direktorė informavo, kad Savivaldybė
nusprendė toliau bylinėtis.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas 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 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Elena Kuznecova nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 17, prieš – nėra, susilaikė – 2 (Darius Kubilius, Svetlana Grigorian).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
6. SVARSTYTA. Dėl savivaldybės atstovų išrinkimo į Lietuvos savivaldybių
asociacijos narių atstovų suvažiavimą. Pranešėjas – Rimantas Antanas Mikalkėnas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Elena Kuznecova nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 18, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Julius Tomas Žulkus).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Meras perdavė pirmininkavimą Mero posėdžio pirmininko pavaduotojui Rimantui
Antanui Mikalkėnui.
Bronius Vaitkus ir Šarūnas Vaitkus išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 26 min. iki 9
val. 28 min.).
7. SVARSTYTA. Dėl materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti
juo patikėjimo teise viešajai įstaigai ,,Palangos investicijų valdymas“. Pranešėjas – Kostas
Jakubauskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininko pavaduotojas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei
Statybos ir miesto ūkio komitetai pritarė sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Elena Kuznecova nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Darius Kubilius).
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NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
8. SVARSTYTA Dėl Tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-217
pakeitimo ir papildymo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininko pavaduotojas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei
Statybos ir miesto ūkio komitetai pritarė sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Elena Kuznecova nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
9. SVARSTYTA. Dėl didžiausio leistino darbuotojų pareigybių skaičiaus Palangos
kurorto muziejuje patvirtinimo. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
Tarybos narių klausimai.
Vladas Žulkus klausė, koks yra nustatytas pareigybių skaičius.
Robertas Trautmanas atsakė, kad 8. Įrengus modernią interaktyvią nuolatinę
ekspoziciją, paskaičiuota, kad trūksta dar dviejų etatų (muziejininko ir kasininko) muziejaus
veiklai užtikrinti.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras teikė balsavimui Palangos miesto savivaldybės administracijos pasiūlymą dėl
sprendimo projekto.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių.
Balsavo: už – 20 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas pagarsino, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu sprendimo projekto
preambulėje vietoj skaičių ir žodžių „16 straipsnio 3 dalies 9 punktu“ įrašyti skaičius ir žodžius
„16 straipsnio 4 dalimi“.
10. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-4
pakeitimo. Pranešėja – Odeta Maldarienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
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 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
11. SVARSTYTA. Dėl pritarimo projekto ,,Atsinaujinančių energijos šaltinių
diegimas VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centre“ įgyvendinimui. Pranešėja – Ramunė
Olšauskaitė-Urbonienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
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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.
12. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2019 m. socialinių paslaugų
plano patvirtinimo. Pranešėja – Renata Jucienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių 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 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Domininkas Jurevičius išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 34 min. iki 9 val. 35 min.).
13. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2018 m. liepos 19 d. sprendimo Nr. T2-120
pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja – Renata Jucienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Turizmo, sveikatos
ir socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras teikė balsavimui sprendimo projektą.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Meras paskelbė 9-ojo šaukimo Tarybos 3-iojo posėdžio pabaigą ir informavo apie
Palangoje vyksiančius renginius.

Posėdžio pirmininkai

Šarūnas Vaitkus
Rimantas Antanas Mikalkėnas

Posėdžio sekretorė

Diana Kniukštienė

