PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
8-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
24-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2017 m. sausio 31 d. Nr. T3-24
Palanga
Posėdis įvyko 2017 m. sausio 31 d.
Posėdžio pradžia 9 val., pabaiga 10 val. 50 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: Vaidotas Bacevičius (dalyvavo nuo 9 val. 15
min.), Arvydas Dočkus, Donatas Elijošius, Irena Galdikienė, Edmundas Krasauskas, 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 (dalyvavo nuo 9 val. iki 10 val. 10
min. ir nuo 10 val. 30 min. iki 10 val. 50 min.).
Posėdyje dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavo Tarybos nariai: Sondra
Kulikauskienė, Danas Paluckas, Julius Tomas Žulkus.
Posėdyje dalyvavo kviestieji ir kiti asmenys (sąrašas pridedamas).
Meras paskelbė 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 24-ojo posėdžio
pradžią.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Meras pagarsino, jog į 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 24-ojo
posėdžio darbotvarkę įtraukta 30 klausimų.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar Tarybos nariai turi kitų pasiūlymų dėl posėdžio
darbotvarkės.
Vaidas Šimaitis siūlė išbraukti 30 darbotvarkės klausimą (Dėl žemės sklypų
Užkanavės g. 84A ir 84B, Palangoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo), motyvuodamas
tuo, kad nekiltų neaiškumų su Pajūrio juosta, taip pat rengiamame detaliajame plane turi būti
paskaičiuoti užstatymo rodikliai pagal Bendrąjį planą. Vaidas Šimaitis pabrėžė, jog detaliojo plano
rengėjas nėra pasirašęs infrastruktūros sutarties.
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui Vaido Šimaičio pasiūlymą.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 14, prieš – nėra, susilaikė – 1.
Nuspręsta išbraukti 30 klausimą (Dėl žemės sklypų Užkanavės g. 84A ir 84B,
Palangoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo) iš posėdžio darbotvarkės.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl darbotvarkės su pakeitimais
tvirtinimo.
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.
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Meras priminė, kad Tarybos nariai pagal Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos
rekomendacijas turi nurodyti, dėl kokios priežasties ir nuo kokio klausimo nusišalina ir balsuojant
dėl jų nusišalinimo turi išeiti iš salės.
Elena Kuznecova informavo, kad nusišalins nuo 1 darbotvarkės klausimo (Dėl
pritarimo projekto „Palangos miesto S. Vainiūno meno mokyklos dailės skyriaus edukacinių
erdvių tobulinimas“ įgyvendinimui), kadangi S. Vainiūno meno mokykloje dirba jos sūnėnas.
Taip pat nusišalins nuo 7 darbotvarkės klausimo (Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo
teise UAB „Palangos vandenys“), nes ji turi 0,0038 UAB „Palangos vandenys“ akcijų.
Saulius Simė pagarsino, kad nusišalins nuo 10 (Dėl ilgalaikio materialiojo turto
perdavimo Palangos sporto centrui), 12 (Dėl sutikimo perimti UAB „Respublikinė mokomoji
sportinė bazė“ akcijas), 13 (Dėl bendradarbiavimo sutarties su Lietuvos krepšinio federacija), 16
(Dėl Tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-22 papildymo) klausimų svarstymo ir
balsavimo, kadangi klausimai susiję su jo darboviete – Palangos sporto centru.
Antanas Sebeckas informavo, kad nusišalins nuo 8 darbotvarkės klausimo (Dėl
pritarimo Palangos miesto botanikos parko vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai), kadangi jis dirba
Palangos miesto botanikos parke.
Dainius Želvys pagarsino, kad nusišalins nuo 7 darbotvarkės klausimo (Dėl
nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise UAB „Palangos vandenys“) svarstymo ir
balavimo, kadangi klausimas susijęs su jo darboviete.
Arvydas Dočkus paskelbė, kad nedalyvaus 10 darbotvarkės klausimo (Dėl ilgalaikio
materialiojo turto perdavimo Palangos sporto centrui), kadangi dirba Palangos sporto centre. Taip
pat Tarybos narys pagarsino, kad nusišalins nuo 16 darbotvarkės klausimo (Dėl Tarybos 2016 m.
sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-22 papildymo), nes dirba ir sporto klube „Palanga“.
Rimantas Antanas Mikalkėnas pagarsino, kad nusišalins nuo 7 darbotvarkės klausimo
(Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise UAB „Palangos vandenys“) svarstymo ir
balavimo, kadangi jo žmona turi šios bendrovės akcijų.
Bronius Vaitkus ir Šarūnas Vaitkus informavo, kad nusišalins nuo 8 darbotvarkės
klausimo (Dėl pritarimo Palangos miesto botanikos parko vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai)
svarstymo ir balsavimo, kadangi jų sesuo dirba Botanikos parke.
Mindaugas Skritulskas pranešė, kad nedalyvaus 6 darbotvarkės klausimo (Dėl
Palangos miesto savivaldybės 2017 metų viešųjų darbų programos patvirtinimo) svarstyme ir
balsavime, kadangi jo vadovaujama įstaiga yra viešųjų darbų sutarties šalis.
Meras siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Elenos Kuznecovos, Rimanto Antano
Mikalkėno, Dainiaus Želvio, kurie nedalyvaus 7 darbotvarkės klausimo svarstyme, nusišalinimo
priėmimo.
Elena Kuznecova, Rimantas Antanas Mikalkėnas ir Dainius Želvys išėjo iš posėdžių
salės (nuo 9 val. 10 min. iki 9 val. 10 min.).
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
Tarybos narių nusišalinimas priimtas.
Posėdžio pirmininkas prašė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Sauliaus Simės nusišalinimo
priėmimo.
Saulius Simė išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 11 min. iki 9 val. 11 min.).
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
Sauliaus Simės nusišalinimas priimtas.
Meras perdavė pirmininkavimą Mero pavaduotojui.
Rimantas Antanas Mikalkėnas pateikė balsavimui Broniaus Vaitkaus, Šarūno Vaitkaus
ir Antano Sebecko nusišalinimo priėmimą.
Bronius Vaitkus, Šarūnas Vaitkus ir Antanas Sebeckas išėjo iš posėdžių salės (nuo 9
val. 12 min. iki 9 val. 13 min.)
Užsiregistravo 11 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 10, prieš – 1, susilaikė – nėra.
Tarybos narių nusišalinimas priimtas.
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Meras perėmė pirmininkavimą.
Meras siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Elenos Kuznecovos, kuri nedalyvaus 1
darbotvarkės klausimo svarstyme, nusišalinimo priėmimo.
Elena Kuznecova išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 13 min. iki 9 val. 13 min.)
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
Tarybos narės nusišalinimas priimtas.
Meras siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Arvydo Dočkaus nusišalinimo priėmimo.
Arvydas Dočkus išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 12 min. iki 9 val. 12 min.)
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
Tarybos nario nusišalinimas priimtas.
Meras teikė balsavimui Mindaugo Skritulsko nusišalinimo priėmimą.
Mindaugas Skritulskas išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 13 min. iki 9 val. 13 min.)
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
Tarybos nario nusišalinimas priimtas.
Mindaugas Skritulskas siūlė pagalvoti apie Tarybos narių nusišalinimo procedūros
supaprastinimą, motyvuodamas tuo, kad nusišalinimo veiksmai atliekami tik pagal Vyriausiosios
tarnybinės etikos komisijos rekomendacijas. Tarybos narys siūlė koreguoti Tarybos veiklos
reglamentą dėl Tarybos narių nusišalinimo procedūros supaprastinimo.
Meras, reaguodamas į Mindaugo Skritulsko pastabas, siūlė jam raštu pateikti siūlymus
dėl Tarybos veiklos reglamento.
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.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, norinčių pasisakyti prieš pradedant
svarstyti darbotvarkės klausimus.
Elena Kuznecova perskaitė 2017 m. sausio 31 d. paklausimą „Dėl vykdomų statybų
Meilės al. 26, Palangoje“ (paklausimas pridedamas prie posėdžio rengimo medžiagos).
Administracijos direktorė, reaguodama į Elenos Kuznecovos pasisakymą, pažymėjo,
kad 2004 m. buvo patvirtintas žemės sklypo Meilės al. 26, Palangoje, detalusis planas, 2014 m.
buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, kurio pagrindu vykdoma statyba.
Posėdžio pirmininkas pažymėjo, jog Vyriausybė pritarė statybai.
Eimutis Židanavičius perskaitė 2017 m. sausio 31 d. Etikos komisijai adresuotą
prašymą „Dėl Mero Šarūno Vaitkaus neatsakymo į paklausimo klausimus“ bei paklausimą „Dėl
Mero Šarūno Vaitkaus visuomeninių patarėjų (pridedami prie posėdžio rengimo medžiagos).
Šarūnas Vaitkus atsakė į Eimučio Židanavičiaus klausimą dėl visuomeninio patarėjo,
kad Ramutis Šeštokas Mero potvarkiu yra paskirtas visuomeninis patarėjas Šventosios klausimais.
Meras siūlė pradėti darbotvarkės klausimų svarstymą.
Tarybos narė Elena Kuznecova išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 21 min. iki 9 val. 22
min.)
1. SVARSTYTA. Dėl pritarimo projekto „Palangos miesto S. Vainiūno meno
mokyklos dailės skyriaus edukacinių erdvių tobulinimas“ įgyvendinimui. Pranešėja – Ramunė
Olšauskaitė-Urbonienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras 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 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Eugenijus Simutis nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
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NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
2. SVARSTYTA. Dėl pritarimo projekto „Palangos miesto vietinio susisiekimo
viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ įgyvendinimui. Pranešėja – Ramunė
Olšauskaitė-Urbonienė.
Tarybos narių klausimai.
Eugenijus Simutis domėjosi, kam bus skirtas autobusas, įsigytas iš Europos Sąjungos
lėšų.
Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė atsakė, kad autobusu bus vežami Palangos miesto
gyventojai. Tai bus ekologiška transporto priemonė, kuri per metus galės nuvažiuoti ne mažiau nei
35 tūkst. km.
Eugenijus Simutis patikslino klausimą: ar Savivaldybė teiks viešojo vežimo paslaugas.
Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė atsakė, kad Savivaldybė įsigytą transporto priemonę
panaudos sutartimi perduos paslaugos teikėjui.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Arvydas Dočkus pastebėjo teikime „Dėl pritarimo projekto „Palangos miesto vietinio
susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ įgyvendinimui“ įsivėlusią klaidą, t.
y. vietoj žodžio „mačiau“ turėtų būti įrašytas žodis „mažiau“.
Meras teikė balsavimui Arvydo Dočkaus pasiūlymą.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 18 (vienbalsiai).
Arvydo Dočkaus pasiūlymui pritarta.
Meras pagarsino, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos bei miesto ūkio komitetai
pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Rimantas Antanas Mikalkėnas nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
3. SVARSTYTA. Dėl pritarimo projekto „Elektromobilių įkrovimo stotelių
įrengimas Palangos mieste“ įgyvendinimui. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė Urbonienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto
ūkio komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
4. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2017–2019 metų strateginio
veiklos plano patvirtinimo. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eugenijus Simutis apgailestavo, kad Palangos miesto savivaldybės 2017–2019 metų
strateginio veiklos plano silpnybėse neįrašytos tokios autoritetingos įmonės kaip Laisvosios rinkos
institutas, kuris domisi verslumu Palangos mieste, taip pat nepaminėta, kad Palangos miesto
savivaldybė silpnai valdo savo turtą ir t. t. Tarybos narys padėkojo Ekonominės plėtros skyriui už
plačios apimties svarbaus miestui dokumento parengimą. Eugenijus Simutis pastebėjo keletą
techninių klaidų, tokių kaip: lentelėje „2017–2019 metų Palangos miesto savivaldybės strateginio
veiklos plano matavimo rodikliai Bendroji programa (Nr. 1)“ priemonės Nr. 4.2.2.10
„Atstovavimas savivaldybei teismuose, tesimo sprendimų vykdymas“ stulpelyje „Mato vnt.“ vietoj
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žodžių „vnt.“ turėtų būti įrašyti žodis „proc.“; lentelėje „2017–2019 metų Palangos miesto
savivaldybės strateginio veiklos plano matavimo rodikliai Statybos programa (Nr. 6)“ priemonės
Nr. 1.1.2.1 „Lopšelių-darželių rekonstravimas ir modernizavimas“ rodiklio „Rekonstruotų
modernizuotų lopšelių-darželių skaičius“ stulpelyje „2017 m.“ vietoj skaičiaus „0“ turėtų būti
įrašytas skaičius „1“.
Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė paaiškino, kad buvo planuojama, kad visi lopšeliodarželio „Žilvinas“ rekonstrukcijos darbai bus įgyvendinti 2016 m., tačiau užtruko paraiškos
vertinimas, kurį atlieka Lietuvos aplinkos investicijų fondas. Pranešėja patikino, kad rodiklio
skaičiai bus pataisyti, kai bus gauti Lietuvos aplinkos investicijų fondo patvirtinimo dokumentai.
Eugenijus Simutis dėstė toliau pastebėtas technines klaidas: lentelėje „2017–2019
metų Palangos miesto savivaldybės strateginio veiklos plano matavimo rodikliai Statybos
programa (Nr. 6)“ priemonės Nr. 4.1.3.3 „Savivaldybės administracijos pastatų ir seniūnijos
patalpų rekonstrukcija ir remontas“ stulpelyje „Paaiškinimas“ vietoj skaičiaus „33“ turėtų būti
įrašytas skaičius ir raidė „33A“. Tarybos narys kalbėjo, jog Palangoje nėra atliekų tvarkymo
sistemos, todėl strateginiame veiklos plane turėtų būti pažymėta, kad ji bus diegiama.
Eugenijus Simutis domėjosi, kokios akcijos bus perkamos už 500 tūkst. Eur pagal
Ūkio ir turto programos Nr. 2 priemonę Nr. 4.1.3.7 „Finansinio turto įsigijimas“.
Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė atsakė, kad Taryba spręs akcijų pirkimo klausimą.
Akvilė Kilijonienė paaiškino, kad ši priemonė yra numatyta kaip galimybė didinti
įstatinį kapitalą kelioms įmonėms. Tai gali būti UAB „Palangos renginiai“, teniso kortos ir kt.
Administracijos direktorė dar kartą pabrėžė, kad šį klausimą spręs Taryba ir Savivaldybės biudžeto
lėšos bus skirtos priemonei įgyvendinti tik Tarybos sprendimu.
Eugenijus Simutis klausė, kodėl Statybos programos Nr. 6 priemonei Nr. 1.1.2.3
„Neformaliojo švietimo ugdymo įstaigų rekonstravimas ir modernizavimas“ numatytas rodiklis
„Stasio Vainiūno muzikos mokyklos rekonstrukcijos atliktų darbų procentas“, kai planuojama
meno mokyklą statyti prie Palangos koncertų salės. Tarybos narys klausė, ar verta remontuoti šį
pastatą, jei planuojama jį parduoti ar perduoti kitai įstaigai.
Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė atsakė, kad Stasio Vainiūno meno mokykla pateikė
prašymą dėl pirmo aukšto fasado remonto. Pranešėja pažymėjo, jog sprendimas dėl Meno
mokyklos iškėlimo dar nėra priimtas.
Eugenijus Simutis klausė, kodėl Statybos programos priemonės Nr. 2.2.3.12 „Gatvių
tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio remonto projektavimas ir įgyvendinimas“ rodiklyje yra
pasirinkta rekonstruoti Priešaušrio gatvė. Tarybos narys svarstė, gal dėl to, kad ten gyvena Seimo
narys Dainius Kepenis arba garsus žurnalistas. Eugenijus Simutis pažymėjo, jog visų pirma reiktų
remontuoti pradinę gatvę, o ne „maujojant“ po tešlynus tvarkyti antrą gatvę nuo įvažiavimo.
Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė kalbėjo, kad ji negalinti atsakyti, kodėl būtent ši
gatvė pasirinkta, nes lėšos skiriamos iš Kelių priežiūros ir plėtros programos.
Meras paaiškino, kad vietinės reikšmės keliai ir gatvės yra savivaldybių nuosavybė,
tačiau jų plėtra ir priežiūra finansuojama valstybės lėšomis, todėl kiekvienais metais pateikiamas
gatvių, kurios turi statybos leidimus bei techninius projektus, sąrašas Vyriausybei dėl lėšų skyrimo
iš rezervo.
Eugenijus Simutis pabrėžė, jog šalia esančios gatvės taip pat turi statybos leidimus.
Eugenijus Simutis domėjosi apie Statybos programos Nr. 6 priemonę Nr. 2.2.3.5
„Dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo plėtojimas“.
Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė paaiškino, kad šia priemone siekiama optimizuoti
eismą Vytauto g. įrengiant dviračių taką.
Eugenijus Simutis prieštarauja šiai idėjai ir dės visas pastangas, kad priemonė nebūtų
įgyvendinta, kadangi ja planuojama įrengti vienos krypties eismą ištisus metus Vytauto g., o tai
sukeltų daug nepatogumų miesto gyventojams.
Eimutis Židanavičius pabrėžė, kad strateginis veiklos planas turėtų būti
diskutuojamas ir su miesto bendruomene. Jis siūlė atidėti sprendimo projektą, su juo supažindinti
visuomenę ir koreguoti pagal priimtus visuomenės sprendimus.
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Meras pažymėjo, jog tokiu pasiūlymu siūloma nepatvirtinti 2017 m. Savivaldybės
biudžeto, nes strateginis veiklos planas yra neatsiejama jo dalis. Toks Tarybos nario pasiūlymas
kenktų Palangos miestui.
Meras padėkojo Eugenijui Simučiui už konstruktyvias pastabas ir siūlė sprendimo
projekto rengėjui ištaisyti klaidas.
Posėdžio pirmininkas pagarsino, kad Administracijos direktorė yra pateikusi
pasiūlymą dėl sprendimo projekto ir kad Tarybos nariai galėjo su juo susipažinti.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio bei Švietimo,
kultūros ir sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Akvilės Kilijonienės
pasiūlymo.
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 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Vaidas Šimaitis užsiregistravo, bet nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 15, prieš – nėra, susilaikė – 2 (Eugenijus Simutis, Eimutis
Židanavičius).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu Palangos miesto
savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano 2 priede „Ūkio ir turto programa“,
priemonių Nr. 4.1.3.6 „Centralizuotos šilumos tiekimo savivaldybėje užtikrinimas“ ir Nr. 4.1.3.7
„Finansinio turto įsigijimas“ matavimo rodiklių dalyje ištaisyti techninio pobūdžio klaidą eilutėje
„Rodiklis“ – UAB „Šilumos tinklai“ įstatinio kapitalo didinimas, „Rodiklio paaiškinimas“ - Įsigytų
akcijų/obligacijų skaičius, stulpelyje „2017 metai“ vietoj skaičiaus „206896“ įrašyti skaičių „0“, o
vietoj skaičiaus „310300“ įrašyti skaičių „0“.
Po balsavimo Eimutis Židanavičius pažymėjo, jog jis jaučiasi įžeistas Mero viešai
pavadintas „kenkėju“. Jis klausė, ar Meras atsiprašys viešai, ar jam kaip Tarybos nariui teks apginti
savo garbę ir orumą teisinėmis priemonėmis.
5. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto projekto
svarstymo. Pranešėja – Akvilė Kilijonienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16, prieš – nėra, susilaikė – 2 (Eugenijus Simutis, Eimutis
Židanavičius).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos narys Mindaugas Skritulskas išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 41 min. iki 9
val. 42 min.).
6. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2017 metų viešųjų darbų
programos patvirtinimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Turizmo, sveikatos ir socialinės
apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).

7
Eugenijus Simutis nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos nariai Elena Kuznecova, Rimantas Antanas Mikalkėnas ir Dainius Želvys
išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 42 min. iki 9 val. 43 min.)
7. SVARSTYTA. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise UAB
„Palangos vandenys“. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pažymėjo, jog Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 13 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Eugenijus Simutis ir Mindaugas Skritulskas nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 13 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Meras perdavė pirmininkavimą Mero pavaduotojui Rimantui Antanui Mikalkėnui.
Antanas Sebeckas, Bronius Vaitkus ir Šarūnas Vaitkus išėjo iš posėdžių salės (nuo 9
val. 43 min. iki 9 val. 48 min.)
8. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Palangos miesto botanikos parko vadovo 2016 metų
veiklos ataskaitai. Pranešėjas – Valdas Pakusas.
Tarybos narių klausimai.
Eimutis Židanavičius domėjosi, kokie Palangos miesto botanikos parko pokyčiai vyko
2016 m.
Valdas Pakusas atsakė, kad 2016 m. vyko įprastiniai Botanikos parko priežiūros ir
eksploatacijos darbai, renginiai, parkas pirmus metus nuomojo turtą pagal Palangos miesto
savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašą, patvirtintą Savivaldybės
tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T2-35, taip pat įrengė pagal oro sąlygas čiuožyklą.
Eugenijus Simutis džiaugėsi, kad Palangos botaniko parkui pavyko išnuomoti
„Vaidilutę“. Jis siūlė pritarti sprendimo projektui.
Elena Kuznecova domėjosi, ar Palangos gintaro meistrų gildijos atstovai buvo kviesti
į atranką dėl sodininko namelio nuomos.
Valdas Pakusas atsakė, kad nuomos konkursas buvo paskelbtas viešai (savivaldybės
interneto tinklalapyje, spaudoje). Atskiri kvietimai nebuvo siuntinėjami.
Eugenijus Simutis klausė, kokia situacija yra dėl „Vaidilutės“ nuomos.
Valdas Pakusas atsakė, kad dėl „Vaidilutės“ nuomos vyksta teisminiai ginčai dėl
nuomininko pretenzijų.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas informavo, kad 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 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Meras perėmė pirmininkavimą.
9. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo
specialiosios programos 2016 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja – Reda
Kairienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
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Tarybos narių 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.
Arvydas Dočkus ir Saulius Simė išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 49 min. iki 9 val.
50 min.)
10. SVARSTYTA. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Palangos sporto
centrui. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, 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 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Rimantas Antanas Mikalkėnas.
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
11. SVARSTYTA. Dėl turto perdavimo VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros
centrui panaudos pagrindais. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimai.
Eugenijus Simutis domėjosi, kaip Sveikatinimo programa susijusi su buhalterinės
programos pirkimu.
Kostas Jakubauskas pažymėjo, kad ši programa bus naudojama VšĮ Palangos asmens
sveikatos priežiūros centro veiklai. Pranešėjas paaiškino, jog šiuo sprendimu yra perduodamas
turtas, kuris buvo įsigytas iš Sveikatinimo programos lėšų, VšĮ Palangos asmens sveikatos
priežiūros centrui.
Eimutis Židanavičius klausė, kodėl medicininė aparatūra neskiriama S.
Kulikauskienės šeimos centrui.
Kostas Jakubauskas atsakė, kad į šį klausimą galėtų atsakyti Savivaldybės gydytoja.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eugenijus Simutis dėstė, jog Savivaldybė jau ne pirmą kartą perka medicininę įrangą
tik vienam gydymo centrui, kai Palangoje veikia dvi gydymo įstaigos. Tokiu būdu yra iškreipiama
rinka.
Eimutis Židanavičius kalbėjo, jog S. Kulikauskienės šeimos centras teikia tokias pat
paslaugas kaip ir VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centras, tačiau Savivaldybės lėšos
daugiausiai yra skiriamos pastarajai. Eimučio Židanavičiaus nuomone, lėšos įstaigų sveikatinimo
programų vykdymui turėtų būti skiriamos proporcingai sudarant vienodas sąlygas sveikatos
stiprinimui Palangos miesto gyventojams. Tarybos narys pagarsino, kad VšĮ Palangos asmens
sveikatos priežiūros centro direktorės vyras dirba toje pačioje įstaigoje fizioterapijos gydytoju.
Eimutis Židanavičius aiškino, kad neva šioje įstaigoje keliems ligoniams buvo pakeisti gydymo
kodai ir jie nukreipti fizioterapijos procedūras atlikti Juliaus Tomo Žulkaus vadovaujamame
poilsio ir reabilitacijos centre „Pušynas“. Tarybos narys klausė, ar gydymo kodų keitimas
neužtraukia baudžiamosios atsakomybės, ar toks ligonių ‚viliojimas“ moralus, ar Sveikatos
priežiūros centro direktorė priimdama į darbą savo vyrą nepažeidė viešųjų ir privačių interesų.
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 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Tarybos narys Saulius Simė.
BALSAVO: už – 16, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Eugenijus Simutis).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Saulius Simė išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 56 min. iki 10 val. 7 min.).
12. SVARSTYTA. Dėl sutikimo perimti UAB „Respublikinė mokomoji sportinė
bazė“ akcijas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimai.
Eimutis Židanavičius klausė, kokių tolimesnių veiksmų imsis Savivaldybė perėmusi
„Respublikinė mokomoji sportinė bazė“ akcijas.
Kostas Jakubauskas atsakė, kad Taryba priims sprendimą.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eimutis Židanavičius kalbėjo, kad Savivaldybės valdžia kažką ima, o ką darys, pati
nežino, arba žino, bet ne visiems sako.
Šarūnas Vaitkus kalbėjo, kad tokie Tarybos nariai kaip Eimutis Židanavičius ieško
dalykų, kurių nėra ir kenkia įvairiems sprendimams. Meras pabrėžė, kad šis sprendimas yra labai
svarbus miestui, kadangi perėmus UAB „Respublikinė mokomoji sportinė bazė“ akcijas, bus
plėtojama visa miesto sporto infrastruktūra. Meras paaiškino, kad turtą buvo planuojama perduoti
Turto bankui, kuris objektą būtų privatizavęs, jį pardavęs privatiems asmenims, kurie visą
teritoriją pagal Bendrąjį planą būtų užstatę gyvenamaisiais pastatais. Tačiau buvo įdėtos didelės
pastangos įtikinti valstybei, kad turtas būtų perduotas Palangos miesto savivaldybei. Meras
apgailestavo, kad, priimant tokį svarbų sprendimą, yra Tarybos narių, kurie kenkia visam miestui.
Taryba spręs, ar šią įmonę palikti funkcionuoti, ar perduoti Sporto centrui, ar ją naikinti ar priimti
kitą sprendimą. Meras prašė nekenkti miestui, o leisti Tarybai dirbti.
Elena Kuznecova pabrėžė, kad Vietos savivaldos įstatyme aiškiai numatyta, kad
Tarybos narys turi teisę išreikšti savo nuomonę, teikti paklausimus. Meras neturi teisės Tarybos
narių vadinti miesto kenkėjais už tai, kad jie domisi miesto klausimais. Tarybos narė dėstė, kad
Tarybos narius rinko miesto gyventojai, kuriems taip pat rūpi miesto likimas, todėl į klausimus
turi būti atsakyta.
Eugenijus Simutis priminė, kad miesto gyventojai rinko ne tik Tarybos narius, bet ir
Merą. Jis pritarė sprendimo projektui.
Dainius Želvys komentavo, kad yra dar daug neaiškumų dėl UAB „Respublikinė
mokomoji sportinė bazė“ akcijų. Jis aiškino, kad nė vienas Tarybos narys neprieštaravo akcijų
perėmimui, išskyrus Eimutį Židanavičių. Taryba ir perima akcijas, kad ši vieta nebūtų perduota
privatiems subjektams. Šis objektas papildytų miesto sporto ir viešbučių infrastruktūrą.
Rimantas Antanas Mikalkėnas priminė kai kuriuos istorinius faktus: 1991–1992
metais Palangos miesto savivaldybė labai pageidavo perimti šį objektą savo nuosavybėn, kadangi
tuo metu Savivaldybė neturėjo sportinių objektų, tačiau nei tuometinis Kultūros ir sporto
komitetas, nei Vyriausybė nesuteikė Savivaldybei tokios galimybės, nors tuometinė Taryba įdėjo
daug pastangų.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Eimutis Židanavičius replikavo, kad jis Tarybos posėdyje yra įžeidinėjamas ir
menkinamas, netgi buvo pavadintas „kenkėju“, nes paklausė, ką planuojama daryti su pastatu,
kaip jis bus išlaikomas. Tarybos narys pabrėžė, kad jis jaučiasi labai sugniuždytas ir jam sunku
toliau dalyvauti Tarybos posėdyje, todėl pareiškė, kad palieka Tarybos posėdžių salę.
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Saulius Simė išėjo iš posėdžių salės (nuo 10 val. 7 min. iki 10 val. 9 min.).
13. SVARSTYTA. Dėl bendradarbiavimo sutarties su Lietuvos krepšinio federacija.
Pranešėja – Laima Valužienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui, o
Švietimo, kultūros ir sporto komitetas pritarė sprendimo projektui su pasiūlymu.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Švietimo, kultūros ir sporto
komiteto pasiūlymo.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 16 (vienbalsiai).
Švietimo, kultūros ir sporto komiteto 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).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu Bendradarbiavimo
sutarties 4.5 punkte vietoj žodžio „pasirengimo“ įrašyti žodį „pasirengti“.
14. SVARSTYTA. Dėl Palangos sanatorinės mokyklos direktoriaus tarnybinio
atlyginimo koeficiento nustatymo 2017 metams. Pranešėja – Laima Valužienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, 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).
Mindaugas Skritulskas nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
15. SVARSTYTA. Dėl ikimokyklinio ugdymo mokyklų direktorių tarnybinių
atlyginimų koeficientų nustatymo 2017 metams. Pranešėja – Laima Valužienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių 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).
Mindaugas Skritulskas nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos nariai Arvydas Dočkus ir Saulius Simė išėjo iš posėdžių salės (nuo 10 val. 12
min. iki 10 val. 13 min.)
16. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-22
papildymo. Pranešėja – Laima Valužienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, kad Administracijos direktorė pateikė pasiūlymą dėl sprendimo
projekto.
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Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir sporto
komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas prašė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Akvilės Kilijonienės
pasiūlymo.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 14 (vienbalsiai).
Akvilės Kilijonienės pasiūlymui pritarta.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto su
pasiūlymu.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Mindaugas Skritulskas
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu pakeisti sprendimo
projekto dėstomosios dalies 1 pastraipą ir ją išdėstyti taip:
„Papildyti Palangos sporto centro teikiamų sporto paslaugų įkainius, patvirtintus
Palangos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-22 „Dėl Palangos
sporto centro teikiamų sporto paslaugų įkainių nustatymo“ 1 punktu, 11 punktu:“.
17. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Palangos kurorto muziejaus vadovo 2016 metų
veiklos ataskaitai. Pranešėjas – Jūratis Viktoras Liachovičius.
Tarybos narių klausimai.
Dainius Želvys klausė, kada planuojama pilnai įkurti Palangos kurorto muziejų.
Jūratis Viktoras Liachovičius informavo, kad Palangos kurorto muziejus ir Pavilosta
muziejus laimėjo ES finansavimą (400 tūkst. Lt) Interreg Latvija–Lietuva 2014–2020 metų
bendradarbiavimo per sieną programai įgyvendinti. Kurorto muziejaus direktorius pagarsino, kad
muziejaus ekspozicijos techninis projektas bus įgyvendintas iki 2018 m. birželio 1 d.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
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 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Saulius Simė, Eugenijus Simutis ir Mindaugas Skritulskas nesiregistravo ir nebalsavo
šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
18. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T2-151
pakeitimo ir papildymo. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino Administracijos direktorės pasiūlymą ir teikė jį balsavimui.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 16 (vienbalsiai).
Akvilės Kilijonienės pasiūlymui pritarta.
Meras informavo, kad visi komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu:
1. Pakeisti sprendimo projekto 1.19 punktą, vietoj skaičiaus „232.3“ įrašyti skaičių
„233.3“.
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2. Sprendimo projekto 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 2.6 punktuose išbraukti žodžius „ir jį
išdėstyti taip“.
19. SVARSTYTA. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo Ou
Litrada group filialui. Pranešėja – Eugenija Petravičienė.
Tarybos narių klausimai.
Elena Kuznecova domėjosi, kodėl Ou Litrada group filialui yra suteikiama valstybinės
žemės nuomos mokesčio lengvata.
Eugenija Petravičienė atsakė, kad lengvata yra suteikiama atsižvelgiant į Mokesčių
lengvatų teikimo taisyklių 7 punktą, kad Juridiniams asmenims, kuriems per paskutinius dvejus
kalendorinius metus Savivaldybės taryba nebuvo suteikusi mokesčių lengvatų, gali būti
suteikiamos paskutinio mokestinio laikotarpio (pagal mokesčio deklaracijos duomenis) mokesčių
lengvatos, jeigu juridinis asmuo investuoja lėšas į savivaldybės teritorijos infrastruktūrą (sporto,
sveikatingumo, pramogų) pagal suderintus su savivaldybės administracija projektus, kai juridinio
asmens investicijos mieste sudaro ne mažiau kaip 2,9 milijonų eurų ir lėšos investuojamos į naujai
statomus ir įrengiamus objektus.
Tarybos narių 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 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Saulius Simė.
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
20. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-219 ir
2015 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. T2-183 pripažinimo netekusiais galios. Pranešėja – Inga
Šileikienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eugenijus Simutis džiaugėsi, kad ne Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas, o jo
pavaldiniai pristatinėja Tarybai klausimus.
Vaidotas Bacevičius padėkojo Administracijos komisijos sekretorei Ingai Šileikienei
už puikiai atliktą darbą.
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).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
21. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-393
pakeitimo. Pranešėja – Genutė Kavarzienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Turizmo, sveikatos ir socialinės
apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
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22. SVARSTYTA. Dėl mokesčio už ilgalaikę socialinę globą lengvatos. Pranešėja –
Genutė Kavarzienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Turizmo, sveikatos ir socialinės
apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
23. SVARSTYTA. Dėl mokesčio už ilgalaikę socialinę globą lengvatos. Pranešėja –
Genutė Kavarzienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Turizmo, sveikatos ir socialinės
apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
24. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Palangos miesto socialinių paslaugų centro vadovo
2016 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – Sandra Jackaitė.
Tarybos narių klausimai.
Elena Kuznecova klausė Administracijos direktorės, ar yra planuojama perkelti
Palangos miesto socialinių paslaugų centrą į kitas patalpas, kurios būtų pritaikytos jo darbuotojams
ir klientams.
Akvilė Kilijonienė atsakė, kad šis klausimas yra gvildenamas ir planuojama Centrą
perkelti į buvusią Smilčių pradinę mokyklą.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Turizmo, sveikatos ir socialinės
apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
25. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Palangos miesto globos namų vadovo 2016 metų
veiklos ataskaitai. Pranešėja – Irena Biriukaitė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Turizmo, sveikatos ir socialinės
apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Eugenijus Simutis prašė vadovų ataskaitas nukreipti svarstyti visiems komitetams.
Elena Kuznecova pritarė Eugenijaus Simučio pasiūlymui.
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Eimutis Židanavičius grįžo į posėdžių salę.
26. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-98
pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.
Tarybos narių klausimai.
Eimutis Židanavičius pažymėjo, jog teismas pasisakė, kad Palangos miesto
savivaldybė tvirtindavo įstatymams prieštaraujančią papildomą vietinę rinkliavą, įvardintą
investicinėmis lėšomis. Tarybos narys darė išvadą, kad šios piniginės lėšos buvo renkamos
neteisėtai. Jis klausė, kodėl sprendimo projekte nėra numatyta galimybė pinigines lėšas grąžinti
atranką laimėjusiam verslininkui, jei jos buvo renkamos neteisėtai.
Aušra Dangėlaitienė atsakė, kad Klaipėdos apygardos administracinis teismas
pripažino Asmenų, kuriems išduodami leidimai dėl išorinės reklamos ant persirengimo kabinų
Palangos paplūdimyje įrengimo, atrankos aprašą neatitinkantį Rinkliavų įstatymo nuostatų, todėl
šiuo sprendimu jis yra naikinamas.
Eimutis Židanavičius klausė, kokiu būdu bus vykdomos atrankos, kad nebūtų
pažeidinėjami įstatymai bei naikinama verslo aplinka.
Aušra Dangėlaitienė atsakė, kad bus ieškoma būdų ir priemonių, kaip išaiškinti
konkurso nugalėtojus.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eimutis Židanavičius aiškino, kad „Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo
nutartimi konstatavo skandalingą faktą, kad asmenų, kuriems išduodami leidimai dėl išorinės
reklamos ant persirengimo kabinų Palangos paplūdimyje įrengimo atrankos aprašo numatyta
tvarka, kad nugalėtoju tampa atrankos dalyvis, kurio pasiūlytos Investicinės lėšos yra didžiausios,
prieštarauja Lietuvos Respublikos Rinkliavų įstatymo nuostatoms. Kitaip sakant, pagal šią
įstatymams prieštaraujančią tvarką negalėjo būti skelbiamas konkurso nugalėtojas, o iš verslininkų
piniginės lėšos galimai buvo renkamos neteisėtai. Darosi aišku, kad ir analogiškas, asmenų,
kuriems išduodami leidimai prekiauti ar teikti paslaugas miesto savivaldybės tarybos nustatytose
viešose vietose, atrankos aprašas irgi prieštarauja įstatymams, tačiau jo šiandien nesiūloma naikinti.
Kodėl? Mano manymu, gal prisibijoma, kad verslininkai paskelbti prekybinių vietų, paplūdimio
kavinių, įvairių vietų paslaugoms teikti nugalėtojais bei sumokėję savivaldybei Infrastruktūros
mokestį, gali paprašyti jį grąžinti. Neteisė teisės negimdo. Iš kur bus randamos piniginės lėšos
galimai neteisėtai surinktam iš verslininkų infrastruktūros mokesčiui sugrąžinti? Manau, jeigu visi
verslininkai, kurie nuo 2014 m. kovo 27 d. mokėjo šį mokestį, kreipsis į Palangos miesto
savivaldybę su prašymu jį grąžinti, tai bus didžiulis smūgis Palangos biudžetui. Ką reikės daryti,
jeigu teisines pretenzijas pareikš verslininkai, kurie nelaimėjo atrankų konkursų ir negalėjo
vykdyti veiklos vien dėl to, kad savivaldybė įstatymams prieštaraujančia tvarka nugalėtojais
paskelbė kitus. Manau, kad vakaruose pasipiltų ieškiniai savivaldybei dėl jos neteisėtų veiksmų ir
verslininkų ekonominės naudos negavimo, teisėtų verslo lūkesčių žlugdymo. Klausimas, kuris
valdininkas, ruošęs šį atrankos aprašą, atsakys? Ar bus viešai pripažinta, kad tai didžiulis
savivaldybės Juridinio skyriaus darbo brokas. Gal dėl to šiandien nesvarstome klausimo apie šios
tvarkos panaikinimą. Gerb. Mere, kviečiu išlikti sąžiningu prieš Palangos miesto verslininkus, taip
pat panaikinti sprendimus Nr. T2-101, T2-398 ir, pasikonsultavus su kvalifikuotais teisininkais,
spręsti klausimą dėl neteisėto Infrastruktūros mokesčio grąžinimo verslininkams, kurie dėl to
kreipsis į savivaldybę. Prašau Jūsų, nesant teisinių perspektyvų, nevaikyti sunkiai dirbančių
verslininkų po teismus, o parodyti, kad mes ne tik teismui priėmus sprendimą pripažįstame savo
darbo broką ir klaidas, bet ir patys jas geranoriškai ištaisome. Manau, kad tokiu valdžios elgesiu
galėtume pakelti jos autoritetą verslininkų ir visų miestiečių akyse“.
Meras pažymėjo, jog teismas nesivadovauja atgaline data ir Savivaldybė jokio skundo
dėl lėšų grąžinimo iš teismo nėra gavusi. Šarūnas Vaitkus pabrėžė, kad dėl 2015 m. kovo 26 d.
Tarybos sprendimo Nr. T2-98 „Dėl asmenų, kuriems išduodami leidimai dėl išorinės reklamos ant
persirengimo kabinų Palangos paplūdimyje įrengimo, atrankos aprašo patvirtinimo“ Eimutis
Židanavičius balsavo už.
Vaidotas Bacevičius dėstė, jog verslininkai nesikreipė į teismą ir žalos neprisiteisė, tai
Savivaldybė neturi teisinio pagrindo grąžinti kompensacijų. Tarybos narys pažymėjo, kadangi
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terminai yra praėję, verslininkai, kurie nelaimėjo atrankos konkursų dėl kažkokių tariamų
prieštaravimų, pavėlavo paduoti skundus į teismą. Grėsmės Savivaldybei nėra. Tarybos narys,
reaguodamas į Eimučio Židanavičiaus pasisakymą, pabrėžė, kad jis kaip Tarybos narys gali pateikti
pasiūlymus dėl kitų Tarybos sprendimų panaikinimo ir Taryba apsispręs, ar juos naikinti, ar ne.
Mindaugas Skritulskas priminė, kad infrastruktūros mokestis buvo mokamas
atsižvelgiant į dvišales sutartis, dėl kurių teisėtumo niekas nebuvo pasisakęs.
Elena Kuznecova priminė, kad dėl atrankos būdų buvo ilgai diskutuojama ir
Komitetuose, buvo kreiptasi ir į Vyriausybės atstovę, kitas institucijas. Tarybos narė pažymėjo, jog
ji ir kiti Tarybos nariai tikėjo Administracija ir jos parengtais sprendimais, todėl ieškoti
„nusikaltėlių“ tarp Tarybos narių nevertėtų. Ji siūlė Administracijai nelaukti kitų teismo
sprendimų, o užbėgti įvykiams už akių ir svarstyti, kaip išeiti iš padėties. Yra galimas precedentas.
Viskas yra Savivaldybės rankose.
Eugenijus Simutis pripažino, kad lėšos, gautos iš infrastruktūros mokesčio, buvo
naudojamos miesto infrastruktūrai gerinti, todėl jo panaikinimas yra skaudus Savivaldybei.
Tarybos narys siūlė teisininkams peržiūrėti grėsmes ir galimybes dėl tolimesnių veiksnių. Neaišku,
ar verslininkai prisiteis grąžinti mokesčius, todėl tam reikia ruoštis iš anksto ir nelaukti teismų
sprendimų.
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.
27. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2012 m. rugpjūčio 9 d. sprendimo Nr. T2-208
pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.
Tarybos narių klausimai.
Eimutis Židanavičius klausė, ar gali Palangos miesto savivaldybės taryba apginti savo
miesto taksi vairuotojų interesus.
Aušra Dangėlaitienė atsakė, kad Administracija turi laikytis Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro priimto įsakymo, kuriame nurodyta, kad Savivaldybės tarybai nebesuteikta
teisė nustatyti taksi kvotos.
Eimutis Židanavičius klausė, kada miesto gyventojai bus supažindinti su Keleivių
vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklėmis.
Aušra Dangėlaitienė atsakė, kad informacija bus paskelbta įsigaliojus Tarybos
sprendimui.
Tarybos nariai pasiūlymai ir pasisakymai.
Eugenijus Simutis dėstė, kad ministro įsakyme kalbama ir apie tai, kad kitų miestų
taksistai ar gyventojai, norintys vežti keleivius lengvaisiais automobiliais už atlygį, negali teikti
savo paslaugų Palangos mieste. Tarybos narys siūlė Administracijai atsižvelgti į tai ir bausti
asmenis, kurie teikia nelegalią vežimo paslaugą.
Meras informavo, kad visi komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Šarūnas Vaitkus užsiregistravo, bet nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
28. SVARSTYTA. Dėl Valdybos 1996 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. 334 1.1 ir
1.3 punktų pakeitimo. Pranešėjas – Vaidas Šimaitis.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos nariai pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė sprendimo projektui.
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Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Saulius Simė, Mindaugas Skritulskas, Eimutis Židanavičius nesiregistravo ir
nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 14, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Elena Kuznecova).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
29. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Šventosios teritorijos, Palangos miesto bendrajame
plane pažymėtos kaip Š1, Š2 ir Š4 kvartalai, architektūrinės-urbanistinės sistemos ir kraštovaizdžio
tvarkymo specialiojo plano rengimui. Pranešėjas – Vytautas Indreika.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos nariai pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Eimutis Židanavičius nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 16, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Elena Kuznecova).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas paskelbė posėdžio pabaigą.
Posėdžio pirmininkai

Šarūnas Vaitkus
Rimantas Antanas Mikalkėnas

Posėdžio sekretorė

Diana Kniukštienė

