PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
9-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
27-OJO POSĖDŽIO, ĮVYKUSIO NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS
2021 m. balandžio 29 d. Nr. T3-4
Palanga
Posėdis įvyko 2021 m. balandžio 29 d.
Posėdžio pradžia 9 val., pabaiga 11 val. 20 min.
Posėdžio pirmininkai – Šarūnas Vaitkus, Palangos miesto savivaldybės meras,
Rimantas Antanas Mikalkėnas, Palangos miesto savivaldybės mero pavaduotojas.
Posėdžio sekretorė – Renata Liaudanskytė, Palangos miesto savivaldybės
administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė.
Posėdyje dalyvavo 19 Tarybos narių: Andrius Bajoras, Arvydas Dočkus, Gediminas
Gečas, Svetlana Grigorian, Domininkas Jurevičius, Darius Kubilius, Sondra Kulikauskienė
(dalyvavo iki 10 val. 25 min.), Rimantas Antanas Mikalkėnas, Ilona Pociuvienė, Paulius Rojus,
Eugenijus Simutis, Renata Surblytė (nuo 9 val. 10 min.), Vaidas Šimaitis, Bronius Vaitkus (dalyvavo
nuo 9 val. 40 min.), Šarūnas Vaitkus, Dainius Želvys, Julius Tomas Žulkus, Justas Žulkus, Vladas
Žulkus.
Posėdyje dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavo Tarybos nariai Elena Kuznecova ir
Saulius Simė.
Kviestieji asmenys: Virgilijus Beržanskis, UAB „Palangos vandenys“ direktorius,
Andrejus Byčkovas, UAB „Palangos Klevas“ direktorius, Aušra Dangėlaitienė, Palangos miesto
savivaldybės administracijos Rinkliavų skyriaus vedėja, Olga Dejienė, Monciškių seniūnaitijos
seniūnaitė, Vytautas Indreika, Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir
teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas, Kostas Jakubauskas, Palangos miesto
savivaldybės administracijos Ūkio ir turto skyriaus vedėjas, Renata Jucienė, Palangos miesto
savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėjo pavaduotoja, Giedrė Juršėnė, UAB
„Palangos šilumos tinklai“ direktorė, Petras Kaminskas, Palangos miesto savivaldybės
administracijos Juridinio ir personalo skyriaus vedėjas, Aušra Kedienė, Palangos miesto
savivaldybės administracijos Biudžeto skyriaus vedėja, Akvilė Kilijonienė, Palangos miesto
savivaldybės administracijos direktorė, Arūnas Pranckevičius, SĮ Šventosios jūrų uosto
direkcijos direktorius, Robertas Trautmanas, Palangos miesto savivaldybės administracijos
Kultūros skyriaus vedėjas, Loreta Birutė Turauskaitė, VšĮ Antano Mončio namų-muziejaus
direktorė, Gediminas Valinevičius, UAB „Palangos komunalinis ūkis“ direktorius, Laima
Valužienė, Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja.
Meras paskelbė 9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 27-ojo posėdžio
pradžią.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Meras informavo, kad posėdyje dėl pateisinamų priežasčių nedalyvauja Tarybos nariai
Elena Kuznecova ir Saulius Simė, o Tarybos nariai Renata Surblytė ir Bronius Vaitkus vėluos
prisijungti prie posėdžio.
Meras pagarsino, jog į 9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 27-ojo
posėdžio darbotvarkę įtraukti 23 klausimai.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar Tarybos nariai turi pasiūlymų dėl posėdžio
darbotvarkės.
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Kadangi pasiūlymų nebuvo, Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl
darbotvarkės.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
Darbotvarkė patvirtinta.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, asmeniškai suinteresuotų šios
darbotvarkės klausimų svarstymu.
Eugenijus Simutis informavo, kad nusišalins nuo 8 (Dėl Tarybos 2012 m. gegužės 31
d. sprendimo Nr. T2-162 pakeitimo), Gediminas Gečas – nuo 23 (Dėl žemės sklypo Jūros g. 22,
Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo), Arvydas Dočkus – nuo 10 (Dėl Palangos miesto
savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-12 1.1 punkto pakeitimo), 13 (Dėl
sutikimo priimti valstybės ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą Savivaldybės nuosavybėn ir
jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Savivaldybės mokykloms) ir
14 (Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Palangos „Baltijos“
pagrindinei mokyklai), Rimantas Antanas Mikalkėnas ir Dainius Želvys – nuo 4 (Dėl pritarimo
UAB „Palangos vandenys“ 2020 metų veiklos ataskaitai), Šarūnas Vaitkus – nuo 3 (Dėl pritarimo
UAB „Palangos komunalinis ūkis“ 2020 metų veiklos ataskaitai), Justas Žulkus – nuo 13 (Dėl
sutikimo priimti valstybės ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą Savivaldybės nuosavybėn ir
jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Savivaldybės mokykloms)
darbotvarkės klausimų svarstymo ir balsavimo.
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui aukščiau minėtų Tarybos narių nusišalinimus
nuo darbotvarkės klausimų svarstymo.
Tarybos narių bendru sutarimu Tarybos narių nusišalinimai buvo priimti.
Posėdžio pirmininkas siūlė pradėti darbotvarkės klausimų svarstymą.
1. SVARSTYTA. Dėl pritarimo UAB „Palangos Klevas“ 2020 metų veiklos
ataskaitai. Pranešėjas – Andrejus Byčkovas.
Julius Tomas Žulkus pastebėjo, kad įmonės interneto svetainėje nėra nuolat
atnaujinama informacija apie turgaus veiklą ir teikiamų paslaugų bei prekių kainas, nors ataskaitoje
nurodoma priešingai. Tarybos narys domėjosi dėl prekybinių vietų, kuriose prekiaujama žuvimi,
priklausomybės. Julius Tomas Žulkus teiravosi dėl įkainių už automobilių statymą aikštelėje prie
Palangos turgaus peržiūrėjimo.
Domininkas Jurevičius teiravosi, kokių veiksmų numatoma imtis dėl Šventosios
turgaus, kuriame prekyba vyksta vangiai.
Eugenijus Simutis domėjosi dėl numatomos Šventosios turgavietės plėtros ir gretimai
esančio neprižiūrimo žemės sklypo prijungimo.
Svetlana Grigorian prašė įmonės vadovo įvardinti, kaip numatoma keisti įkainius už
automobilių statymą aikštelėje, esančioje šalia Palangos turgavietės.
Pasisakė Dainius Želvys, Julius Tomas Žulkus, Eugenijus Simutis ir Svetlana
Grigorian.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Renata Surblytė prisijungė prie posėdžio.
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.
2. SVARSTYTA. Dėl pritarimo VšĮ Antano Mončio namų-muziejaus 2020 metų
veiklos ataskaitai. Pranešėja – Loreta Birutė Turauskaitė.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų 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 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Meras nusišalino nuo sprendimo „Dėl pritarimo UAB „Palangos komunalinis ūkis“
2020 metų veiklos ataskaitai“ projekto svarstymo ir perdavė pirmininkavimą pavaduotojui
Rimantui Antanui Mikalkėnui.
3. SVARSTYTA. Dėl pritarimo UAB „Palangos komunalinis ūkis“ 2020 metų
veiklos ataskaitai. Pranešėjas – Gediminas Valinevičius.
Julius Tomas Žulkus domėjosi dėl vaikų žaidimų aikštelės, esančios Šermukšnių g. 1,
atidarymo.
Eugenijus Simutis klausė, ar pasiteisino požeminių atliekų konteinerių aikštelių sistema
ir su kokiais sunkumais susiduriama ją eksploatuojant. Tarybos narys domėjosi, kiek tokių
konteinerių yra Palangoje ir kodėl neveikia konteineriai prie Koncertų salės.
Julius Tomas Žulkus domėjosi, iki kada įmonė turi išsivežti jai priklausantį turtą iš
Bangų g. aikštelės, kuri yra privatizuota, ir kur numatyta jį sandėliuoti.
Pasisakė Eugenijus Simutis ir Arvydas Dočkus.
Arvydas Dočkus siūlė įrengti filmavimo kameras prie požeminių atliekų konteinerių
aikštelių, siekiant užfiksuoti pažeidėjus, kurie palieka arba meta atliekas nesilaikydami nustatytos
tvarkos, bei naujose aikštelėse, esant galimybei, pastatyti konteinerius, kurių dangčiai pasikeltų kojos
paspaudimu.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto
ūkio komitetai pritarė sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Meras perėmė pirmininkavimą posėdžiui.
Rimantas Antanas Mikalkėnas ir Dainius Želvys nusišalino nuo sprendimo „Dėl
pritarimo UAB „Palangos vandenys“ 2020 metų veiklos ataskaitai“ projekto svarstymo.
4. SVARSTYTA. Dėl pritarimo UAB „Palangos vandenys“ 2020 metų veiklos
ataskaitai. Pranešėjas – Virgilijus Beržanskis.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto
ūkio komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras informavo, kad Bronius Vaitkus prisijungė prie posėdžio.
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 pritarimo UAB „Palangos šilumos tinklai“ 2020 metų veiklos
ataskaitai. Pranešėja – Giedrė Juršėnė.
Julius Tomas Žulkus domėjosi, kiek per šį šildymo sezoną, kuris vis dar nėra pasibaigęs,
suvartota šilumos energijos lyginant su ankstesniais metais.
Svetlana Grigorian prašė išsamiau paaiškinti, kodėl nuostolių šilumos tinkluose
rodikliai nėra ženkliai pakitę nuo 2017 m., nors tinklai buvo modernizuoti.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto
ūkio komitetai pritarė sprendimo projektui.
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Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
6. SVARSTYTA. Dėl pritarimo SĮ Šventosios jūrų uosto direkcijos 2020 metų
veiklos ataskaitai. Pranešėjas – Arūnas Pranckevičius.
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.
7. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos, mero ir
administracijos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitų. Pranešėjai – Šarūnas Vaitkus ir Akvilė
Kilijonienė.
Šarūnas Vaitkus pristatė Palangos miesto savivaldybės tarybos ir mero 2020 m. veiklos
ataskaitas.
Eugenijus Simutis klausė, kodėl nevyko gyventojų priėmimas pandeminiu
laikotarpiu.
Akvilė Kilijonienė pristatė Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2020 metų veiklos ataskaitą.
Eugenijus Simutis domėjosi, kokius nuostolius patyrė Savivaldybė pralaimėjusi 5
bylas, kuriose sprendimai buvo priimti ne jos naudai. Tarybos narys teiravosi, kaip vyksta Komisijų
posėdžiai, kuriuose svarstomi laikinieji statiniai ar detalieji planai, ir kokiais teisės aktais jos
vadovaujasi savo veikloje.
Eugenijus Simutis siūlė kitais metais Tarybos, Mero ir Administracijos direktoriaus
veiklos ataskaitas teikti Tarybai atskirais sprendimais.
Pasisakė Eugenijus Simutis, Svetlana Grigorian ir Julius Tomas Žulkus.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad visi Tarybos komitetai pritarė sprendimo
projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17, prieš – nėra, susilaikė – 2 (Svetlana Grigorian, Eugenijus
Simutis).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Pasisakė Šarūnas Vaitkus, Svetlana Grigorian ir Eugenijus Simutis.
Eugenijus Simutis nusišalino nuo sprendimo „Dėl Tarybos 2012 m. gegužės 31 d.
sprendimo Nr. T2-162 pakeitimo“ projekto svarstymo.
8. SVARSTYTA Dėl Tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-162
pakeitimo. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.
Svetlana Grigorian domėjosi, kodėl siūloma naujai nustatomas zonas Nemirsetoje
įtraukti į raudonąją zoną. Tarybos narė teiravosi, kodėl Vyriausybės atstovo Klaipėdos ir Tauragės
apskrityje tarnybos 2021 m. kovo 10 d. teikimas dėl vietinės rinkliavos grąžinimo tvarkos nebuvo
pateiktas anksčiau Tarybos nariams susipažinti.
Darius Kubilius prašė pakomentuoti, kodėl siūloma apmokestinti automobilių statymą
ruože nuo Užkanavės g. ir Šarūno g. sankryžos iki dviračių tako, nors stovėjimas šioje kelio atkarpoje
yra draudžiamas.
Svetlana Grigorian siūlė automobilių stovėjimo aikštelę Nemirsetoje įtraukti į geltonąją
zoną.
Pasisakė Svetlana Grigorian, Julius Tomas Žulkus ir Vaidas Šimaitis.
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Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui, o
Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė sprendimo projektui su pasiūlymu: „pakeisti automobilių
stovėjimo aikštelės, esančios Topolių g. 4, Palanga, vietinės rinkliavos (raudonoji zona, 1 val. – 1,20
Eur už automobilio 1 valandos statymą) dydį ir priskirti šią zoną žaliajai zonai bei nustatyti vietinės
rinkliavos dydį visoje žaliojoje zonoje Palangos mieste 1 val. – 2,0 Eur už vienos valandos
automobilio statymą (30 min. – 1 Eur); sprendimo projekte atlikti visus pakeitimus, susijusius
sprendimo projekte su žaliąja zona“.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl Svetlanos
Grigorian pasiūlymo.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 1, prieš – 17, susilaikė – nėra.
Svetlanos Grigorian pasiūlymui nepritarta.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl Statybos ir miesto ūkio
komiteto pasiūlymo.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 17, prieš – nėra, susilaikė –1.
Statybos ir miesto ūkio komiteto pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su priimtais Statybos ir miesto ūkio komiteto pasiūlytais pakeitimais.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Svetlana Grigorian).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu nustatyti vietinės rinkliavos
dydį visoje žaliojoje zonoje Palangos mieste 1 val. – 2,0 Eur už vienos valandos automobilio statymą
(30 min. – 1 Eur) ir priskirti automobilių stovėjimo aikštelę, esančią Topolių g. 4, Palanga, žaliajai
zonai bei atitinkamai joje taikyti pakeistą rinkliavos dydį.
9. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2018 m. liepos 19 d. sprendimo Nr. T2-130
pakeitimo. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
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 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Arvydas Dočkus nusišalino nuo sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės
tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-12 1.1 punkto pakeitimo“ projekto svarstymo.
10. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d.
sprendimo Nr. T2-12 1.1 punkto pakeitimo. Pranešėja – Laima Valužienė.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir sporto komitetai
pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
Eugenijus Simutis nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
11. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2021 m. socialinių paslaugų
plano patvirtinimo. Pranešėja – Renata Jucienė.
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.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
12. SVARSTYTA. Dėl sutikimo priimti Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn
valstybės ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti
juo patikėjimo teise. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir
sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Arvydas Dočkus ir Justas Žulkus nusišalino nuo sprendimo „Dėl sutikimo priimti
valstybės ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą Savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo
valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Savivaldybės mokykloms“ projekto
svarstymo.
13. SVARSTYTA. Dėl sutikimo priimti valstybės ilgalaikį ir trumpalaikį
materialųjį turtą Savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo
patikėjimo teise Savivaldybės mokykloms. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir
sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Arvydas Dočkus nusišalino nuo sprendimo „Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir
disponuoti juo patikėjimo teise Palangos „Baltijos“ pagrindinei mokyklai“ projekto svarstymo.
14. SVARSTYTA. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo
patikėjimo teise Palangos „Baltijos“ pagrindinei mokyklai. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir
sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
15. SVARSTYTA. Dėl turto, esančio grafų Tiškevičių al. 1, Palangoje, perdavimo
Palangos kultūros ir jaunimo centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėjas
– Kostas Jakubauskas.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio
bei Švietimo, kultūros ir sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras informavo, kad yra gautas Administracijos direktorės Akvilės Kilijonienės 2021
m. balandžio 29 d. pasiūlymas dėl sprendimo projekto patikslinimo (pridedamas prie sprendimo
projekto rengimo medžiagos).
Posėdžio kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl Administracijos direktorės
pasiūlymo.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 19 (vienbalsiai).
Administracijos direktorės pasiūlymui pritarta.
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Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto su
pakeitimais.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pataisomis:
1. 1 punkte – vietoje skaičiaus „1 712 121,02“ įrašyti skaičių „1 691 558,02“.
2. 1.1 punktu patvirtinto Nekilnojamojo turto, esančio Grafų Tiškevičių al. 1,
Palangoje, perduodamo Palangos kultūros ir jaunimo centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo
patikėjimo teise, sąrašo lentelėje: išbraukti 9 eilutę ir eilutėje „Iš viso“ vietoje skaičiaus
„1712121,02“ įrašyti skaičių „1 691 558,02“.
16. SVARSTYTA. Dėl Mokesčių lengvatų teikimo taisyklių pakeitimo. Pranešėja –
Aušra Kedienė.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
Sondra Kulikauskienė atsijungė nuo posėdžio ir jame nebedalyvavo.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
17. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2021 metų biudžeto
patikslinimo. Pranešėja – Aušra Kedienė.
Svetlana Grigorian domėjosi dėl perkeliamų dotacijų, kurios buvo skirtos kultūros ir
meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti.
Eugenijus Simutis teiravosi dėl lėšų, skiriamų BĮ „Palangos investicijų valdymas“.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui su pasiūlymu (pridedamas prie sprendimo projekto rengimo medžiagos).
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl Ekonomikos ir finansų
komiteto pasiūlymo.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 18 (vienbalsiai).
Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pataisomis.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pataisomis:
1. 1.1 punkte vietoj skaičiaus „31341,2“ įrašyti skaičių „33739,1“.
2. 1.2 punkte vietoj skaičiaus „31341,2“ įrašyti skaičių „33739,1“, o vietoj skaičiaus
„4677,6“ įrašyti skaičių „6879,6“.
3. Patikslinti 1 ir 6 priedus (pridedama).
18. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 29 d.
sprendimo Nr. T2-245 pakeitimo ir papildymo. Pranešėja – Aušra Kedienė.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Turizmo, sveikatos ir
socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
19. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės seniūnaičių tvarkos aprašo
patvirtinimo. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
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Posėdžio pirmininkas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio, Švietimo, kultūros ir
sporto bei Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui, o
Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė su pasiūlymu (pridedamas prie sprendimo projekto
rengimo medžiagos).
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl Ekonomikos
ir finansų komiteto pasiūlymo.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 18 (vienbalsiai).
Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymui pritarta.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto su
Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymu.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pataisa: papildyti Palangos miesto
savivaldybės seniūnaičių tvarkos aprašo 20 punktą ir jį išdėstyti taip:
„20. Seniūnaičiai renkami šio Aprašo nustatyta tvarka organizuojant gyventojų
susirinkimą arba gyventojams balsuojant raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis Savivaldybės
interneto svetainėje www.palanga.lt. Balsavimo elektroninių ryšių priemonėmis tvarka yra
nustatoma Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu“.
20. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos Antikorupcijos
komisijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
Svetlana Grigorian domėjosi, kodėl nėra pateikta Antikorupcijos komisijos veiklos
ataskaita už praėjusius metus, nors terminas numatytas iki gegužės 1 d.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto
ūkio komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras pagarsino, kad yra gautas Administracijos direktorės Akvilės Kilijonienės 2021
m. balandžio 27 d. pasiūlymas dėl sprendimo projekto pakeitimo (pridedamas prie sprendimo
projekto rengimo medžiagos).
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl
Administracijos direktorės pasiūlymo.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 18 (vienbalsiai).
Administracijos direktorės pasiūlymui pritarta.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto su
pataisomis.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pataisomis:
1. Papildyti Palangos miesto savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos nuostatus
7.9 punktu:
„7.9. korupcijos prevencijos tikslais analizuoja Savivaldybės administracijos,
biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Savivaldybė, ir Savivaldybės valdomų įmonių
atliktus viešuosius pirkimus ir apie galimus korupcijos atvejus informuoja Tarybą ir kompetentingas
institucijas ar įstaigas. Antikorupcijos komisijos pirmininkas ir nariai turi teisę susipažinti su visa
analizuojamų viešųjų pirkimų informacija;“.
2. Atitinkamai pakeisti punkto numeraciją, buvusį 7.9 punktą „7.9. atlieka kitas teisės
aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su Savivaldybėje įgyvendinama valstybės politika korupcijos
prevencijos srityje.“ laikyti 7.10 punktu.
21. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos
nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
Svetlana Grigorian atkreipė dėmesį, kad nėra pateikta Etikos komisijos veiklos ataskaita
už praėjusius metus iki nustatyto termino.
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Posėdžio pirmininkas informavo, kad visi Tarybos 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.
22. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T2-217
pakeitimo. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Tarybos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras pagarsino, kad yra gautas Administracijos direktorės Akvilės Kilijonienės 2021
m. balandžio 27 d. pasiūlymas dėl sprendimo projekto pakeitimo (pridedamas prie sprendimo
projekto rengimo medžiagos).
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl
Administracijos direktorės pasiūlymo.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 18 (vienbalsiai).
Administracijos direktorės pasiūlymui pritarta.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto su
pataisomis.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pataisomis: pakeisti Palangos miesto
savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m.
lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento
patvirtinimo“ 1 punktu:
1.1. 22 punktą ir jį išdėstyti taip:
„22. Tarybos posėdžiai yra atviri. Posėdžio pirmininkas turi teisę leisti posėdyje kalbėti
kviestiems asmenims. Jeigu Tarybos posėdyje svarstomas klausimas yra susijęs su kitais posėdyje
dalyvaujančiais asmenimis, jiems leidžiama užduoti klausimus pranešėjams ir kalbėti Reglamento
nustatyta tvarka. Tarybos posėdžiai tiesiogiai transliuojami Palangos miesto savivaldybės interneto
svetainėje.“;
1.2. 25 punktą ir jį išdėstyti taip:
„25. Tarybos sprendimo projekto rengimo medžiagą sudaro: mero potvarkiu
nustatytos formos lydraštis, užregistruotas Bendrajame skyriuje, sprendimo projektas, jo priedai (jei
tokie numatyti sprendimo projekte) ir aiškinamasis raštas. Aiškinamajame rašte nurodomi
sprendimo projekto tikslai, uždaviniai, siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos, laukiami rezultatai,
lėšų poreikis ir šaltiniai, kiti sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ar paaiškinimai.
Tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti
pagal suteiktus įgaliojimus komitete apsvarstyti sprendimų projektai. Sprendimų projektų
svarstymas komitete nėra privalomas Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 15 dalyje numatytu
atveju. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip
artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami Palangos miesto savivaldybės interneto
svetainėje.“;
1.3. 29 punktą ir jį išdėstyti taip:
„29. Tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su suderintais sprendimų projektais
ir sprendimo projekto rengimo medžiaga merui pateikia komitetai, komisijos, Tarybos nariai,
Tarybos narių frakcijos ir grupės, Savivaldybės kontrolierius, administracijos direktorius. Tarybos
posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti pagal
suteiktus įgaliojimus komitete apsvarstyti sprendimų projektai.“;
1.4. 116.4 punktą ir jį išdėstyti taip:
„116.4. potvarkiu teikia savivaldybės tarybai mero pavaduotojo, savivaldybės
administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo (administracijos
direktoriaus siūlymu), Tarybos Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo, Vietos savivaldos

10
įstatyme nustatytais atvejais Kontrolės komiteto pirmininko ir Vietos savivaldos įstatyme nustatytų
savivaldybės Tarybos komisijų pirmininkų kandidatūras. Rengiamas Tarybos sprendimo projektas
dėl jų teikimo skirti į pareigas. Meras potvarkiu taip pat gali siūlyti atleisti juos iš pareigų, siūlyti
skirti nuobaudas Savivaldybės administracijos direktoriui;“;
1.5. 116.15 punktą ir jį išdėstyti taip:
„116.15. priima į pareigas ir atleidžia iš jų biudžetinių įstaigų, išskyrus seniūnijas –
biudžetines įstaigas, vadovus; kitas funkcijas, susijusias su visų biudžetinių įstaigų vadovų darbo
santykiais, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, kai meras negali eiti pareigų, šias
funkcijas įgyvendina mero pavaduotojas ar mero pareigas laikinai einantis savivaldybės tarybos
narys;”;
1.6. 116.16 punktą ir jį išdėstyti taip:
„116.16. priima į pareigas ir atleidžia iš jų viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra
Savivaldybė) vadovus, kitas funkcijas, susijusias su visų viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra
Savivaldybė) vadovų darbo santykiais, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, kai meras
negali eiti pareigų, šias funkcijas įgyvendina mero pavaduotojas ar mero pareigas laikinai einantis
savivaldybės tarybos narys;”;
1.7. 146 punktą ir jį išdėstyti taip:
„146. Tarybos nariams, išskyrus merą ir mero pavaduotoją, už darbo laiką atliekant
savivaldybės tarybos nario pareigas yra atlyginama (apmokama). Šis atlyginimas apskaičiuojamas
pagal skelbiamą VMDU dydį atsižvelgiant į faktiškai dirbtą laiką, kurio trukmė patvirtinama
Reglamente nustatyta tvarka. Tarybos narys turi teisę atsisakyti šio atlyginimo, pateikdamas prašymą
merui dėl savivaldybės tarybos nario pareigų atlikimo neatlygintinai (tai yra visuomeniniais
pagrindais). Tokį prašymą pateikusiam tarybos nariui šiame punkte nurodytas atlyginimas
neskaičiuojamas ir nemokamas, taip pat neskaičiuojami ir nemokami teisės aktų nustatyti privalomi
mokesčiai, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos.“;
1.8. 160 punktą ir jį išdėstyti taip:
„160. Komitetai, išskyrus Kontrolės komitetą, sudaromi ne mažiau kaip iš 3, bet ne
daugiau kaip iš 5 Tarybos narių Tarybos sprendimu. Kontrolės komitetas sudaromas ne mažiau kaip
iš 3 narių. Į Kontrolės komitetą įeina vienodas visų savivaldybės tarybos narių frakcijų ir
Savivaldybės tarybos narių grupių, jeigu jas sudaro ne mažiau kaip 3 savivaldybės tarybos nariai,
deleguotų atstovų skaičius. Kontrolės komiteto sudėtis turi būti pakeista ne vėliau kaip per 2
mėnesius nuo savivaldybės tarybos narių frakcijų ar savivaldybės tarybos narių grupių ar jų skaičiaus
pasikeitimo. Sudarant kitus komitetus, laikomasi proporcinio daugumos ir mažumos atstovavimo
principo. Taryba, be Kontrolės komiteto, sudaro šiuos komitetus: Ekonomikos ir finansų, Statybos
ir miesto ūkio, Švietimo, kultūros ir sporto ir Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos. Komitetų
įgaliojimai ir darbo tvarka nustatoma šiame Reglamente. Kontrolės komiteto įgaliojimus Taryba
nustato atsižvelgdama į Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalį.“;
1.9. 162 punktą ir jį išdėstyti taip:
„162. Komitetų, išskyrus Kontrolės komitetą, pirmininkus ir jų pavaduotojus iš
komiteto narių mero siūlymu skiria komitetai. Kontrolės komiteto pirmininką iš komiteto narių
deleguoja Tarybos opozicija raštu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų savivaldybės tarybos
opozicijos narių ir viešai įteiktu savivaldybės tarybos posėdžio pirmininkui. Kontrolės komiteto
pirmininko pavaduotoją mero siūlymu iš komiteto narių skiria Taryba. Jei Tarybos opozicija per du
mėnesius nuo pirmojo išrinktos naujos savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo dienos arba nuo
tiesiogiai išrinkto mero priesaikos priėmimo dienos nedeleguoja Kontrolės komiteto pirmininko
arba deleguoja savivaldybės tarybos narį, neatitinkantį Vietos savivaldos įstatymo 151 straipsnyje
nustatytų reikalavimų, arba jeigu nėra paskelbta savivaldybės tarybos opozicija, Kontrolės komiteto
pirmininką skiria savivaldybės taryba iš komiteto narių mero siūlymu. Komiteto pirmininkas mero
siūlymu komiteto (išskyrus Kontrolės komitetą) sprendimu prieš terminą netenka savo įgaliojimų,
jeigu neatitinka Vietos savivaldos įstatymo 151 straipsnyje nustatytų reikalavimų. Kontrolės
komiteto pirmininkas šiame punkte nustatytu pagrindu netenka įgaliojimų prieš terminą mero
siūlymu savivaldybės tarybos sprendimu, o jeigu Kontrolės komiteto pirmininkas buvo deleguotas
savivaldybės tarybos opozicijos, – jį opozicijos raštu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų savivaldybės
tarybos opozicijos narių ir viešai įteiktu artimiausio savivaldybės tarybos posėdžio pirmininkui,
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atšaukus. Jeigu artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje savivaldybės tarybos opozicija raštu
neatšaukia savo deleguoto Kontrolės komiteto pirmininko ir nustatyta tvarka nedeleguoja kito
savivaldybės tarybos nario ar deleguoja savivaldybės tarybos narį, neatitinkantį Vietos savivaldos
įstatymo 151 straipsnyje nustatytų reikalavimų, sprendimą dėl Kontrolės komiteto pirmininko
įgaliojimų netekimo ir naujo Kontrolės komiteto pirmininko skyrimo mero siūlymu priima
savivaldybės taryba.“;
1.10. 176.1. punktą ir jį išdėstyti taip:
„176.1. gauti iš Savivaldybės administracijos ar kitų Savivaldybės valdomų įmonių,
Savivaldybės įstaigų ir organizacijų komiteto įgaliojimams vykdyti reikalingą informaciją. Apie tai
šių įstaigų vadovams turi būti pranešta ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas, o šie vadovai arba
jų įgalioti asmenys privalo atvykti į posėdį ir pateikti informaciją svarstomais klausimais;“;
1.11. 184 punktą ir jį išdėstyti taip:
„184. Taryba savo įgaliojimų laikui sudaro Etikos komisiją ir Antikorupcijos komisiją.
Šios komisijos sudaromos laikantis proporcinio savivaldybės tarybos daugumos ir mažumos
atstovavimo principo. Komisijų sudėtis, išlaikant proporcinio Tarybos daugumos ir mažumos
atstovavimo principą, turi būti pakeista ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Tarybos daugumos ir
mažumos pasikeitimo. Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininką iš šių komisijų narių
– Tarybos narių – deleguoja savivaldybės Tarybos opozicija raštu, pasirašytu daugiau kaip pusės
visų savivaldybės Tarybos opozicijos narių ir viešai įteiktu Tarybos posėdžio pirmininkui. Šių
komisijų pirmininkų pavaduotojus mero siūlymu iš šių komisijų narių – Tarybos narių – skiria
Taryba. Jeigu Tarybos opozicija per du mėnesius nuo pirmojo išrinktos naujos Tarybos posėdžio
sušaukimo dienos arba nuo tiesiogiai išrinkto mero priesaikos priėmimo dienos nedeleguoja Etikos
komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkų arba deleguoja Tarybos narius, neatitinkančius
Vietos savivaldos įstatymo 151 straipsnyje nustatytų reikalavimų, arba jeigu nėra paskelbta Tarybos
opozicija, Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkus Taryba mero siūlymu skiria iš
šių komisijų narių – Tarybos narių. Komisijos pirmininkas laikomas išrinktu, jeigu už tai balsavo
Tarybos posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių dauguma. Komisijų atsakingųjų sekretorių pareigas
atlieka savivaldybės administracijos direktoriaus paskirti valstybės tarnautojai, šios funkcijos
įrašomos į jų pareigybės aprašymą.“;
1.12. 186.5 punktą ir jį išdėstyti taip:
„186.5. atlieka kitas kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su
savivaldybėje įgyvendinama valstybės politika korupcijos prevencijos srityje. Korupcijos prevencijos
tikslais analizuoja savivaldybės administracijos, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra
savivaldybė, ir savivaldybės valdomų įmonių atliktus viešuosius pirkimus ir apie galimus korupcijos
atvejus informuoja savivaldybės tarybą ir kompetentingas institucijas ar įstaigas. Antikorupcijos
komisijos pirmininkas ir nariai turi teisę susipažinti su visa analizuojamų viešųjų pirkimų
informacija;“;
1.13. 225 punktą ir jį išdėstyti taip:
„225. Taryba ne rečiau kaip vieną kartą per metus – iki gegužės 1 dienos turi pateikti
Savivaldybės bendruomenei savivaldybės veiklos ataskaitą, kurios sudedamoji dalis yra mero veiklos
ataskaita. Savivaldybės veiklos ataskaitą savivaldybės tarybos vardu pateikia meras. Savivaldybės
veiklos ataskaita turi būti paskelbta laikantis Vietos savivaldos įstatymo 37 straipsnyje nustatytų
reikalavimų.“;
1.14. 242 punktą ir jį išdėstyti taip:
„242. Seniūnaičių sueigos, išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimai, kurie
savivaldybės institucijoms yra rekomendaciniai, pateikiami raštu Savivaldybės administracijai. Jeigu
seniūnaičių sueigos, išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimų vertinimas yra savivaldybės tarybos
kompetencija, šie sprendimai teikiami svarstyti Savivaldybės tarybos komitetuose, o sprendimas dėl
jų priimamas artimiausiame tarybos posėdyje, bet ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų
nuo seniūnaičių sueigos, išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimo gavimo. Jeigu seniūnaičių
sueigos, išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimų vertinimas yra Savivaldybės administracijos
direktoriaus kompetencija, direktorius priima dėl jų sprendimą ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt)
darbo dienų nuo seniūnaičių sueigos, išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimo gavimo. Atitinkamų
savivaldybės institucijų sprendimai dėl seniūnaičių sueigos, išplėstinės seniūnaičių sueigos
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sprendimų turi būti motyvuoti. Taryba ir Savivaldybės administracija laikantis Vietos savivaldos
įstatymo 37 straipsnyje nustatytų reikalavimų, privalo paskelbti savo vertinimus dėl išplėstinės
seniūnaičių sueigos sprendimų, nurodydamos vertinimo motyvus ir numatomus veiksmus, jeigu
tokių veiksmų bus imtasi.“.
Gediminas Gečas nusišalino nuo sprendimo „Dėl žemės sklypo Jūros g. 22,
Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo“ projekto svarstymo.
23. SVARSTYTA. Dėl žemės sklypo Jūros g. 22, Palangoje, detaliojo plano
patvirtinimo. Pranešėjas – Vytautas Indreika.
Darius Kubilius domėjosi, ar teikiamas tvirtinti žemės sklypo Jūros g. 22, Palangoje,
detalusis planas yra iš naujo suderintas su Valstybine teritorijų planavimo ir statybos inspekcija,
nes paskutinį kartą jis buvo patikrintas 2017 m.
Svetlana Grigorian teiravosi, kam priklauso žemės sklypas, kuriame stovi tualetas, ir ar
jis yra įregistruotas VĮ Registrų centre.
Julius Tomas Žulkus klausė, ar šis detalusis planas būtų patvirtintas, jei žemės sklypų
savininkai būtų pasirašę infrastruktūros plėtros sutartį.
Leista pasisakyti pareiškėjai Monciškių seniūnaitijos seniūnaitei Olgai Dejienei. Olga
Dejienė prašė užtikrinti, kad, patvirtinus šį detalųjį planą, nebūtų iškirstos pušys ir uždarytas
praėjimas Mėguvos g. į paplūdimį.
Pasisakė Vaidas Šimaitis, Svetlana Grigorian, Dainius Želvys ir Julius Tomas Žulkus.
Meras prašė vyriausiojo architekto Vytauto Indreikos pagarsinti pasirašyto papildomo
susitarimo dalį, kurioje nurodoma, jog investuotojai įsipareigoja išsaugoti visus saugotinus želdinius
ir medžius planuojamoje teritorijoje.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14, prieš – 1 (Darius Kubilius), susilaikė – nėra.
Svetlana Grigorian ir Bronius Vaitkus nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Pasisakė Eugenijus Simutis ir Šarūnas Vaitkus.
Posėdžio pirmininkai

Šarūnas Vaitkus
Rimantas Antanas Mikalkėnas

Posėdžio sekretorė

Renata Liaudanskytė

