PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
8-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
40-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2018 m. balandžio 26 d. Nr. T3-5
Palanga
Posėdis įvyko 2018 m. balandžio 26 d.
Posėdžio pradžia 9 val., pabaiga 10 val. 30 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 17 Tarybos narių: Arvydas Dočkus, Donatas Elijošius, Sondra
Kulikauskienė, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Ilona Pociuvienė, Antanas Sebeckas, Saulius Simė,
Eugenijus Simutis, Mindaugas Skritulskas, Vaidas Šimaitis, Irena Švanienė, Bronius Vaitkus,
Šarūnas Vaitkus, Gediminas Valinevičius, Dainius Želvys, Eimutis Židanavičius, Julius Tomas
Žulkus.
Posėdyje dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavo Tarybos nariai: Irena Galdikienė,
Aleksandras Jokūbauskas, Elena Kuznecova, Edmundas Krasauskas.
Posėdyje dalyvavo kviestieji ir kiti asmenys (sąrašas pridedamas).
Posėdžio pirmininkas informavo, kad į posėdį yra atvykusi LR vyriausiosios rinkimų
komisijos narė Jonė Valčiukienė, kuri priims Tarybos nario priesaiką iš Irenos Švanienės. Šarūnas
Vaitkus pakvietė LR vyriausiosios rinkimų komisijos narę į tribūną.
Jonė Valčiukienė pagarsino, kad LR vyriausioji rinkimų komisija patenkino Tarybos
nario Vaidoto Bacevičiaus prašymą atsistatydinti iš Tarybos nario pareigų, todėl LR vyriausiosios
rinkimų komisijos pirmininko pavedimu ji yra įpareigota priimti priesaiką iš Irenos Švanienės ir
priminė, kad, remiantis LR vietos savivaldos įstatymu, išrinktas savivaldybės tarybos narys visas
savo teises ir pareigas įgyja davęs priesaiką. Priesaikos procedūra yra paprasta – pasirinktą
priesaikos tekstą išrinktas Tarybos narys perskaito arba pasako atsistojęs, padėjęs ranką ant LR
Konstitucijos, ir minėtą priesaiką pasirašo. Jonė Valčiukienė į tribūną kvietė Ireną Švanienę.
Irena Švanienė perskaitė priesaikos tekstą padėjusi ranką ant LR Konstitucijos ir ją
pasirašė.
LR vyriausiosios rinkimų komisijos narė bei posėdžio pirmininkas pasveikino Ireną
Švanienę, tapusią Palangos miesto savivaldybės tarybos nare.
Meras paskelbė 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 40-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 40-ojo
posėdžio darbotvarkę įtraukti 23 klausimai.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar Tarybos nariai turi pasiūlymų dėl posėdžio
darbotvarkės.
Meras informavo, kad yra gautas 7 Tarybos narių (Vaido Šimaičio, Dainiaus Želvio,
Juliaus Tomo Žulkaus, Aleksandro Jokūbausko, Rimanto Antano Mikalkėno, Ilonos Pociuvienės,
Gedimino Valinevičiaus) pasirašytas prašymas į šios dienos Tarybos posėdžio darbotvarkę įtraukti
papildomą klausimą: ,,Dėl pritarimo susitarimo projektui“ (Pranešėjas – Kostas Jakubauskas).
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Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl pasiūlymo
papildomai įtraukti į posėdžio darbotvarkę sprendimo projektą ,,Dėl pritarimo susitarimo
projektui“ projektą.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
Klausimas įtrauktas į posėdžio darbotvarkę.
Šarūnas Vaitkus taip pat informavo, kad yra gautas 7 Tarybos narių (Vaido Šimaičio,
Dainiaus Želvio, Juliaus Tomo Žulkaus, Aleksandro Jokūbausko, Sauliaus Simės, Rimanto Antano
Mikalkėno, Ilonos Pociuvienės) pasirašytas prašymas į šios dienos Tarybos posėdžio darbotvarkę
įtraukti papildomą klausimą: ,,Dėl Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo“ (Pranešėjas –
Petras Kaminskas).
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl pasiūlymo papildomai
įtraukti į posėdžio darbotvarkę sprendimo projektą ,,Dėl Kontrolės komiteto pirmininko
pavaduotojo“.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas yra).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
Klausimas įtrauktas į posėdžio darbotvarkę.
Kadangi daugiau pasiūlymų nebuvo, 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.
Rimantas Antanas Mikalkėnas pagarsino, kad nusišalins nuo 5 darbotvarkės klausimo
(Dėl pritarimo UAB „Palangos vandenys“ vadovo 2017 metų ataskaitai) svarstymo ir balsavimo.
Arvydas Dočkus, Saulius Simė ir Irena Švanienė informavo, kad nedalyvaus 15 (Dėl
bendradarbiavimo sutarties su UAB „Kūrybos sodas“) ir 23 (Dėl Palangos miesto savivaldybės
neformaliojo vaikų švietimo mokyklų ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų veiklos
organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo) darbotvarkės klausimų svarstyme, kadangi klausimas
susijęs su įstaiga, kurioje jie dirba.
Dainius Želvys pažymėjo, kad nedalyvaus 5 darbotvarkės klausimo svarstyme (Dėl
pritarimo UAB „Palangos vandenys“ vadovo 2017 metų ataskaitai), kadangi jis dirba UAB
„Palangos vandenys“.
Bronius Vaitkus ir Šarūnas Vaitkus informavo, kad nusišalins nuo 4 darbotvarkės
klausimo (Dėl pritarimo UAB „Palangos komunalinis ūkis“ vadovo 2017 metų ataskaitai), kadangi
UAB „Palangos komunalinis ūkis“ dirba jų sesers vyras.
Posėdžio pirmininkas prašė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Tarybos narių, kurie
nedalyvaus 5 darbotvarkės klausimo svarstyme, nusišalinimo priėmimo.
Rimantas Antanas Mikalkėnas ir Dainius Želvys išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 8
min. iki 9 val. 9 min.).
Užsiregistravo 10 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 10 (vienbalsiai).
Tarybos narių nusišalinimas priimtas.
Meras siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Arvydo Dočkaus, Sauliaus Simės ir Irenos
Švanienės, kurie nedalyvaus 15 ir 23 darbotvarkės klausimų svarstyme, nusišalinimo priėmimo.
Arvydas Dočkus, Saulius Simė ir Irena Švanienė 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.
Meras perdavė pirmininkavimą Mero pavaduotojui Rimantui Antanui Mikalkėnui.
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Posėdžio pirmininko pavaduotojas kvietė Tarybos narius balsuoti dėl Broniaus
Vaitkaus ir Šarūno Vaitkaus, kurie nedalyvaus 4 darbotvarkės klausimo svarstyme, nusišalinimo
priėmimo.
Nusišalinantys Tarybos nariai išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 10 min. iki 9 val. 11
min.).
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
Tarybos narių nusišalinimas priimtas.
Meras perėmė pirmininkavimą.
Posėdžio pirmininkas kvietė į tribūną pasisakyti Liviją Grajauskienę, užsirašiusią
kalbėti miestui aktualiais klausimais.
Livija Grajauskienė perskaitė 2018 m. balandžio 26 d. paklausimą „Dėl Palangos
miesto garbės piliečio vardo suteikimo Mikeliui Balčiui“ (pridedamas prie posėdžio rengimo
medžiagos).
Šarūnas Vaitkus pagarsino, kad Palangos miesto bendruomenė nusprendė garbės
piliečio vardo apdovanojimus nukelti į rudenį, kadangi tuo metu į Lietuvą atvyks Palangos garbės
piliečio vardą turinti Lenkijos kultūros ministrė. Posėdžio pirmininkas priminė, kad Taryba
priėmė sprendimą dėl Palangos miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų pakeitimo, taip
pat šio posėdžio Tarybos darbotvarkėje įrašytas klausimas dėl Palangos miesto garbės piliečio
vardo suteikimo komisijos, kuri iki birželio mėn. turėtų atrinkti kandidatus Palangos miesto
garbės piliečio vardui suteikti, sudarymo.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, norinčių pasisakyti prieš pradedant
svarstyti darbotvarkės klausimus.
Eimutis Židanavičius kalbėjo dėl paplūdimių zonos, skirtos lankytis su gyvūnais,
kilusios diskusijos spaudoje. Minima, kad vienintelė Palanga atsisakė įrengti paplūdimius,
kuriuose būtų galima ilsėtis kartu su augintiniais. Tarybos narys gyvūnų mylėtojų vardu klausė, ar
numatoma Palangos pliažuose skirti vietos poilsiautojams, turintiems gyvūnų, ar globos namų
statusą turinti įstaiga nesiims drastiškų priemonių dėl bešeimininkių gyvūnų.
Šarūnas Vaitkus pažymėjo, kad, kol nebus pakoreguotas Pajūrio juostos žemyninės
dalies tvarkymo specialusis planas dėl paplūdimio zonų, skirtų gyvūnams, tol jokie veiksmai negali
būti daromi. Meras pagarsino, kad į Palangą atvyksta Aplinkos ministerijos komisija, kuri kartu su
Palangos miesto savivaldybės atstovais spręs šiuos bei kitus aktualius miesto klausimus.
Posėdžio pirmininkas siūlė pradėti darbotvarkės klausimų svarstymą.
1. SVARSTYTA. Dėl pritarimo VšĮ Antano Mončio namų-muziejaus vadovo 2017
metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – Loreta Birutė Turauskaitė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir
sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
2. SVARSTYTA. Dėl pritarimo VšĮ „Palangos orkestras“ vadovo 2017 metų veiklos
ataskaitai. Pranešėjas – Vygantas Rekašius.
Tarybos narių klausimai.
Eugenijus Simutis klausė, kaip yra sprendžiamas klausimas dėl patalpų, skirtų VšĮ
„Palangos orkestras“ veiklai vykdyti.
Vygantas Rekašius atsakė, kad šis klausimas yra sprendžiamas.
Eimutis Židanavičius klausė, iš kokių lėšų buvo organizuojama vakaronė, kuri vyko
Hansa kavinėje, Lietuvos pučiamųjų orkestrų čempionatui paminėti.
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Vygantas Rekašius atsakė, kad šis klausimas nesusijęs su įstaigos veikla. Pranešėjas
atsakė, kad VšĮ „Palangos orkestras“ nebuvo Lietuvos pučiamųjų orkestrų čempionato
organizatorius.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eugenijus Simutis apgailestavo, kad dar iki šiol VšĮ „Palangos orkestras“ neturi
nuolatinių patalpų savo veiklai vykdyti.
Meras replikavo, kad valdant liberalams VšĮ „Palangos orkestras“ patalpos taip pat
nebuvo skirtos, todėl šiuo metu yra sprendžiamos ilgalaikės problemos ir patalpos tikrai bus
pritaikytos įstaigos veiklai.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir
sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
3. SVARSTYTA. Dėl pritarimo UAB „Palangos klevas“ vadovo 2017 metų
ataskaitai. Pranešėjas – Andrejus Byčkovas.
Tarybos narių klausimai.
Eugenijus Simutis domėjosi, kodėl planuojama plėsti įstaigos veiklą, kai ataskaitoje
deklaruojama, kad nuolatinė prekyba mažėja.
Andrejus Byčkovas atsakė, kad Šventojoje ketinama įrengti kitokio pobūdžio aikštelę.
Eugenijus Simutis klausė, ar UAB „Palangos klevas“ kreipėsi į Nacionalinę žemės
tarnybą dėl valstybinės žemės sklypo prijungimo prie turgavietės teritorijos Šventojoje.
Andrejus Byčkovas atsakė, kad taip, tačiau pasikeitus teisės aktams iškilo neaiškumų
dėl minimo sklypo prijungimo. Šiuo metu šis klausimas yra sprendžiamas.
Eimutis Židanavičius klausė, koks yra minimo žemės sklypo prijungimo tikslas prie
Šventosios turgavietės teritorijos. Kiek tai kainuos įstaigai ir kokia veikla jame bus vykdoma?
Andrejus Byčkovas atsakė, kad žemės sklypo prijungimas išspręs apleisto sklypo
klausimą, o įstaiga sieks gauti pelno.
Eimutis Židanavičius domėjosi, keliose teismo bylose dalyvavo UAB „Palangos
klevas“ 2017 m., kiek iš jų buvo laimėta ir kiek kainavo ekspertų ir advokatų paslaugos.
Andrejus Byčkovas atsakė, kad UAB „Palangos klevas“ dalyvavo tik vienoje teismo
byloje. UAB „Palangos klevas“ direktorius pažymėjo, kad sunku įvertinti, kiek kainuos teismo
procesas, kol jis nėra pasibaigęs. Beje, klausimą uždavęs asmuo žino, apie kokius teismo procesus
yra kalbama: apie jo, kaip buvusio įmonės direktoriaus, padarytus žalingus veiksmus įmonei.
Eimutis Židanavičius klausė Administracijos direktorės apie įstaigos veiklos
patikrinimą.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eugenijus Simutis kalbėjo, kad tik Savivaldybės administracija gali inicijuoti
valstybinės žemės sklypo prijungimą prie turgavietės teritorijos. Tarybos narys pažymėjo, kad
UAB „Palangos klevas“ lėšas detaliųjų planų rengimui išleido vėjais. Kaip gali būti žemės sklypas
pritaikomas prekybos poreikiams prekybai iš automobilių, kai Šventosios turgavietėje nebeliko nė
vieno prekybininko. Tarybos narys pasipiktinęs klausė, kodėl UAB „Palangos klevas“ ėmėsi
iniciatyvos prijungti žemės sklypą, kai gavo aiškų atsakymą iš Nacionalinės žemės tarnybos, kad
pagal teisės aktus jokia UAB negali prisijungti valstybinės žemės.
Andrejus Byčkovas aiškino, kada vadovo ataskaitoje nedetalizuojama, kokiu būdu bus
perimamas valstybinio žemės sklypo valdymas.
Eimutis Židanavičius apgailestavo, kad UAB „Palangos klevas“ direktorius taip ir
neatsakė, kokia veikla bus vykdoma prijungtame žemės sklype. Tarybos narys komentavo, kad ne
UAB reikalas yra tvarkyti miesto viešąsias erdves. Bendrovės tikslas yra gauti pajamas už
nuomojamą plotą, kurio nėra kam nuomoti. Erdvės praplėtimas nepadidins paklausos. Tarybos
narys dėstė, kad šiuo metu yra pakankamai vietos prekiauti iš automobilių Šventojoje, todėl UAB
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„Palangos klevas“ direktorius galėtų tiesiai šviesiai pasakyti, kad valstybinės žemės sklypo
prijungimas reikalingas atrakcionams pastatyti. Eimutis Židanavičius siūlė nepritarti ataskaitai,
kadangi joje yra daug „tamsių dėmių“, susijusių su valstybinės žemės sklypo prijungimu prie
Šventosios teritorijos turgavietės.
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 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Julius Tomas Žulkus.
BALSAVO: už – 15, prieš – 1 (Eimutis Židanavičius), susilaikė – nėra.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Meras perdavė pirmininkavimą Mero pavaduotojui Rimantui Antanui Mikalkėnui.
Bronius Vaitkus ir Šarūnas Vaitkus išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 36 min. iki 9 val. 43 min.).
4. SVARSTYTA. Dėl pritarimo UAB „Palangos komunalinis ūkis“ vadovo 2017
metų ataskaitai. Pranešėjas – Konstantinas Skierus.
Tarybos narių klausimai.
Eimutis Židanavičius klausė, kas priėmė sprendimą dėl autobusų stoties pardavimo
Šventojoje. Kodėl tai nebuvo derinama su Šventosios gyventojais, kaip bus išsaugomos viešosios
erdvės atvykusiems autobusams į Šventąją pasistatyti bei naujai autobusų stočiai įrengti.
Konstantinas Skierus paaiškino, kad Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
įsakymu 2003 m. gruodžio 31 d. Šventosios autobusų stotis panaikinta.
Eimutis Židanavičius klausė, kur Šventojoje yra autobusų stovėjimo vieta.
Konstantinas Skierus pažymėjo, jog šiais metais šis klausimas išspręstas – autobusai
galės stovėti buvusioje autobusų stoties teritorijoje, o ateityje bus sprendžiamas klausimas su
Šventosios bendruomene.
Eimutis Židanavičius klausė, ar visos žvyru padengtos gatvės bus atnaujintos
Šventojoje.
Konstantinas Skierus atsakė, kad lėšas dangos atnaujinimui skiria Savivaldybės taryba.
UAB „Palangos komunalinis ūkis“ darbus vykdo pagal Savivaldybės administracijos nurodymus ir
pavedimus.
Eugenijus Simutis domėjosi, ar UAB „Palangos komunalinis ūkis“ nejaučia
konkurencijos dėl viešųjų erdvių tvarkymo su UAB „Palangos klevas“.
Konstantinas Skierus atsakė, kad abi bendrovės yra Savivaldybės įmonės ir jokios
konkurencijos tarpusavy nejaučia.
Eugenijus Simutis domėjosi dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK)
leidimų turėtojų. Tarybos nario teigimu, tokie asmenys turėtų būti rinkliavos mokėtojai ir visas
savo atliekas tvarkytis patys.
Konstantinas Skierus atsakė, kad TIPK leidimo išdavimo, pakeitimo ir panaikinimo
tvarka yra nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu. UAB „Palangos komunalinis
ūkis“ direktorius pripažino, kad įmonės, turėdamos TIPK leidimus, piktnaudžiauja teisės aktais,
todėl siūlė Rinkliavų centrui, kuris administruoja Palangos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos
mokėtojų registro duomenų bazę, kreiptis į Aplinkos ministeriją dėl TIPK leidimų panaikinimo.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eimutis Židanavičius pripažino, kad UAB „Palangos komunalinis ūkis“ yra geriausiai
valdoma įmonė. Tarybos narys prašė miestui aktualius klausimus ateityje derinti su bendruomene.
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 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
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Meras perėmė pirmininkavimą. Rimantas Antanas Mikalkėnas ir Dainius Želvys išėjo
iš posėdžių salės (nuo 9 val. 44 min. iki 9 val. 47 min.).
5. SVARSTYTA. Dėl pritarimo UAB „Palangos vandenys“ vadovo 2017 metų
ataskaitai. Pranešėjas – Virgilijus Beržanskis.
Tarybos narių klausimai.
Eimutis Židanavičius klausė, ar, pasak spaudos, prie Zuikių tako esančios privačios
vandentiekio trasos be gyventojų sutikimo buvo leista prisijungti ir kitiems asmenims. Straipsnyje
UAB „Palangos vandenys“ direktorius komentuoja, kad buvo sudaryta laikina sutartis. Tarybos
narys prašė nurodyti teisės aktus, pagal kuriuos sudarytos laikinos sutartys, ir koks jų galiojimo
terminas.
Virginijus Beržanskis atsakė, kad teikiant derinti projektus dėl prisijungimo, tinklų
teisinė priklausomybė nebuvo registruota. UAB „Palangos vandenys“ nuomone, visas pajungimas
ir suderinimas yra teisiškas. Gyventojai, kurie turi pretenzijų, gali kreiptis į teismą dėl leidimo ar
sutarties panaikinimo.
Eimutis Židanavičius domėjosi, ar tokios sutartys buvo sudarytos, nes toje gatvėje
gyvena garsių asmenų šeimos. Iš kokių lėšų buvo įrengtos vandentiekio trasos Zuikių tako
atkarpoje.
Virginijus Beržanskis atsakė, kad Zuikių tako atkarpa yra įrengta iš privačių lėšų.
Eimutis Židanavičius klausė, kokie teisės aktai reglamentuoja privačių trasų įrengimą
ir jų išpirkimą. Kiek yra išpirkta ir kas priima sprendimus dėl trasų išpirkimo.
Virginijus Beržanskis atsakė, kad išpirkimo tvarka yra reglamentuota Vyriausybės
nutarimuose ir poįstatyminiuose aktuose, kuriais vadovaujasi UAB „Palangos vandenys“.
Išpirkimo sumas tvirtina Savivaldybės taryba. Išperkamos trasos suma yra nuo 1 Eur.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eugenijus Simutis pasidžiaugė UAB „Palangos vandenys“ direktoriaus parengta
ataskaita ir pažymėjo, kad tai pavyzdinė ataskaita kitoms Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms.
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 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
6. SVARSTYTA. Dėl pritarimo UAB „Palangos šilumos tinklai“ vadovo 2017 metų
veiklos ataskaitai. Pranešėja – Giedrė Juršėnė.
Tarybos narių klausimai.
Eimutis Židanavičius domėjosi dėl šilumos kainų dinamikos.
Giedrė Juršėnė pristatė grafikus, vaizduojančius kainų dinamiką per tam tikrus
laikotarpius. UAB „Palangos šilumos tinklai“ direktorė pažymėjo, jog šiais metais vidutinė šilumos
kaina už 1 Kwh buvo 5,08 Eur be PVM.
Meras pabrėžė, kad šilumos kaina, palyginti su 2015 m., sumažėjo 35 proc.
Eugenijus Simutis klausė, ar kito šilumos kaina Tarybai atleidus UAB „Palangos
šilumos tinklai“ nuo žemės mokesčio. Pasak Tarybos nario, šilumos kaina turėjo sumažėti 0,03
Eur, tačiau pagal pateiktas gyventojų sąskaitas kaina liko tokia pati.
Giedrė Juršėnė paaiškino, kad šilumos kaina svyruoja ne tik nuo žemės mokesčio, jai
įtaką daro ir kiti veiksniai – didžiausias iš jų – kuro kaina. Pranešėja paaiškino, jog šiais metais
teko kūrenti ir dujomis, nes Klaipėdos regione trūko biokuro.
Eimutis Židanavičius prašė pakomentuoti situaciją dėl susidariusių įmonės skolų.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eugenijus Simutis siūlė UAB „Palangos šilumos tinklai“ direktorei rengiant vadovo
ataskaitą atsižvelgti į UAB „Palangos vandenys“ ataskaitą, kuri yra pateikta išsamiai ir aiškiai.
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 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Gediminas Valinevičius.
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Po balsavimo Eugenijus Simutis replikavo, kad Meras buvo pažadėjęs visų įstaigų
ataskaitas teikti svarstyti visiems komitetams.
7. SVARSTYTA. Dėl UAB „Palangos šilumos tinklai“ 2016–2017 m. faktinių
investicijų derinimo. Pranešėja – Giedrė Juršėnė.
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.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Gediminas Valinevičius.
BALSAVO: už – 15, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Vaidas Šimaitis).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
8. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos, mero ir administracijos
direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitų. Pranešėjai – Šarūnas Vaitkus ir Akvilė Kilijonienė.
Tarybos narių klausimai.
Eugenijus Simutis domėjosi, kiek yra laisvų Administracijos skyriaus vedėjų etatų.
Kam yra saugoma Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo vieta?
Akvilė Kilijonienė atsakė, kad ši pareigybė jau užimta.
Eimutis Židanavičius domėjosi, iš kokių lėšų yra perkami šakočiai.
Šarūnas Vaitkus atsakė, kad iš Mero rezervo lėšų. 2017 m. iš šio fondo buvo išleista
tik 200 Eur.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad visi 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 Gediminas Valinevičius.
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
9. SVARSTYTA. Dėl socialinio būsto gyvenamųjų patalpų (buto) pirkimo.
Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimai.
Eugenijus Simutis klausė, į ką atsižvelgiama parenkant socialinio būsto patalpų dydį.
Kostas Jakubauskas atsakė, kad socialinis būsto dydis parenkamas, atsižvelgiant į
asmenų skaičių pagal naudingo ploto normatyvą.
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 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Gediminas Valinevičius.
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
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NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
10. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos struktūros.
Pranešėjas – Petras Kaminskas.
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 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Gediminas Valinevičius.
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
11. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2015 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T2-271
pakeitimo. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
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 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Gediminas Valinevičius.
BALSAVO: už – 15, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Saulius Simė).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
12. SVARSTYTA. Dėl Kontrolės komiteto sudarymo. Pranešėjas – Petras
Kaminskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eimutis Židanavičius pažymėjo, kad nebuvo sušauktas nepriklausančių frakcijoms
Tarybos narių susirinkimas dėl kandidato siūlymo į Kontrolės komiteto sudėtį. Tarybos narys taip
pat aiškino, kad Tarybos narei Irenai Galdikienei yra sunku dalyvauti komitetų, komisijų veikloje,
todėl jis siūlė sprendimo projekto 1 punkte vietoj žodžių „Irenos Galdikienės“ įrašyti žodžius
„Eugenijaus Simučio“.
Meras teikė balsavimui Eimučio Židanavičiaus pasiūlymą.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 4, prieš – 11, susilaikė – 1.
Pasiūlymui nepritarta.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad visi komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Gediminas Valinevičius.
BALSAVO: už – 15, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Eugenijus Simutis).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
13. SVARSTYTA. Dėl Kontrolės komiteto pirmininko. Pranešėjas – Petras
Kaminskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Dainius Želvys kalbėjo, jog š. m. balandžio 10 d. Palangos miesto savivaldybės
tarybos Etikos komisija, išnagrinėjusi Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pateiktą skundą,
nusprendė nefiksuoti Palangos miesto savivaldybės tarybos narės Elenos Kuznecovos padaryto
viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų pažeidimo.
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Tarybos nario žiniomis, Komisijos sprendimas yra išsiųstas Vyriausiajai tarnybinės etikos
komisijai. Tarybos narys dėstė toliau, kad buvęs Tarybos narys Danas Paluckas pateikė Vyriausiajai
tarnybinės etikos komisijai skundą dėl Komisijos sprendimo. Dainius Želvys siūlė atidėti
sprendimo projektą, kol Vyriausioji tarnybinės etikos komisija pateiks galutinį sprendimą dėl
Elenos Kuznecovos. Tarybos narys įsitikinęs, kad Kontrolės komiteto pirmininko pareigos turi
būti patikėtos nepriekaištingos reputacijos opozicijai priklausančiam Tarybos nariui.
Eimutis Židanavičius, atsižvelgęs į Dainiaus Želvio pasisakymą, pabrėžė, jog turbūt
bijoma, kad Kontrolės komitetui vadovaus buvusi ilgametė Kontrolės ir audito tarnybos
kontrolierė. Opozicijos sprendimas dėl Elenos Kuznecovos paskyrimo į šias pareigas yra tvirtas ir
neginčijamas.
Meras pabrėžė, kad Kontrolės komitetas yra sudarytas ir jis bus veiklus.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Švietimo, kultūros ir
sporto bei Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui, o
Statybos ir miesto ūkio komitetas sprendimo nepriėmė.
Meras teikė balsavimui Dainiaus Želvio pasiūlymą atidėti sprendimo projektą.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Gediminas Valinevičius.
BALSAVO: už – 14, prieš – 2 (Eugenijus Simutis, Eimutis Židanavičius), susilaikė –
nėra.
NUSPRĘSTA. Atidėti sprendimo projektą.
14. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto garbės piliečio vardo suteikimo komisijos
sudarymo. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
Tarybos narių klausimai.
Eimutis Židanavičius klausė, ar Meras priims Palangos miesto garbės piliečio vardo
suteikimo komisijos galutinį sprendimą. Ar Mero pareigybėse aprašytos funkcijos gali daryti įtaką
Komisijos sprendimams.
Meras pažymėjo, jog jis nedaro įtakos komisijos sprendimams, kadangi jis buvo
renkamas slaptu balsavimu.
Robertas Trautmanas pažymėjo, kad sprendimo projektas parengtas, atsižvelgiant ir į
kitų savivaldybių pavyzdį.
Eugenijus Simutis pritarė Eimučio Židanavičiaus pasisakymui, kad Komisijai gali
pirmininkauti ir kitas asmuo, nebūtinai Meras.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
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 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Šarūnas Vaitkus ir Gediminas Valinevičius.
BALSAVO: už – 14, prieš – 1 (Eugenijus Simutis), susilaikė – nėra.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Arvydas Dočkus, Saulius Simė ir Irena Švanienė išėjo iš posėdžių salės (nuo 10 val.
11 min. iki 10 val. 15 min.).
15. SVARSTYTA. Dėl bendradarbiavimo sutarties su UAB „Kūrybos sodas“.
Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
Tarybos narių klausimai.
Eimutis Židanavičius klausė, kokie obuoliai bus skinami sode.
Robertas Trautmanas atsakė, kad UAB „Kūrybos sodas“ š. m. vasario 15 d. pateikė
pasiūlymą dėl projekto „Lietuvos balsas“ organizavimo Palangoje. Kultūros skyriaus vedėjas
minėjo, kad prodiuseriai įsipareigoja surengti ir vykdyti projektą, pasirūpinti scenos įranga,
parengti mokytojų pristatymo programą, suorganizuoti fejerverkus nuo Palangos tilto per miesto
kurorto šventę bei projekto finalą Palangos koncertų salėje, reklamuoti per LNK televizijai
priklausančius kanalus Palangos kurorto šventę.
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Eimutis Židanavičius klausė, ar mokesčių lengvatos suteikimas už salės nuomą yra
adekvatus sutarties vykdytojui.
Robertas Trautmanas atsakė, kad taip. Šiuo projektu bus reklamuojamas ir Palangos
miesto vardas.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino Administracijos direktorės pasiūlymą dėl sprendimo projekto
(pridedamas prie posėdžio medžiagos) ir teikė jį balsavimui.
Užsiregistravo 13 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 13 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
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 su
pasiūlymu.
Užsiregistravo 13 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Gediminas Valinevičius.
BALSAVO: už – 13 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu sprendimo projekto
preambulėje vietoj skaičiaus ir žodžio „20 straipsnio“ įrašyti skaičių ir žodį „16 straipsnio“, vietoj
skaičiaus ir žodžio „12 punktu“ įrašyti žodžius ir skaičius „18 bei 26 punktais“.
16. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2009 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. T2-152
pakeitimo. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
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 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Eugenijus Simutis, Mindaugas Skritulskas
ir Gediminas Valinevičius.
BALSAVO: už – 13 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
17. SVARSTYTA. Dėl trumpalaikės paskolos 2018 metais paėmimo iš Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto. Pranešėja – Regina Garadauskienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui su pasiūlymu.
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymą.
Užsiregistravo13 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 13 (vienbalsiai).
Ekonomikos ir finansų komiteto 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 Eugenijus Simutis, Mindaugas Skritulskas
ir Gediminas Valinevičius.
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu sprendimo projekto
preambulėje vietoj žodžių ir skaičių „Savivaldybių skolinimosi taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345 ,,Dėl savivaldybių skolinimosi
taisyklių patvirtinimo“, 3.2 punktu“ įrašyti žodžius ir skaičius „Savivaldybių skolinimosi
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taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr.
345 ,,Dėl savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“ (2012 m. kovo 21 d. nutarimo Nr. 304
redakcija su pakeitimais nuo 2015 m. kovo 17 d.)“.
18. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2018 metų biudžeto
patikslinimo. Pranešėja – Regina Garadauskienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui su pasiūlymu.
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymą.
Užsiregistravo14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 14 (vienbalsiai).
Ekonomikos ir finansų komiteto 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 Eugenijus Simutis, Mindaugas Skritulskas
ir Gediminas Valinevičius.
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu:
1. Sprendimo projekto 1.5 punkte po skaičiaus „8“ įrašyti skaičių „10“ ir šį punktą
išdėstyti taip: „1.5. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10 priedus ir išdėstyti juos nauja redakcija (pridedama)“;
2. Patikslinti sprendimo projekto 3, 10 priedus ir išdėstyti juos nauja redakcija.
19. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2018 m. socialinių paslaugų
plano patvirtinimo. Pranešėja – Genutė Kavarzienė.
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 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Eugenijus Simutis, Mindaugas Skritulskas
ir Gediminas Valinevičius.
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
20. SVARSTYTA. Dėl pavedimo vykdyti globos centro funkcijas. Pranešėja –
Genutė Kavarzienė.
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 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Eugenijus Simutis, Mindaugas Skritulskas
ir Gediminas Valinevičius.
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
21. SVARSTYTA. Dėl globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos
priežiūros organizavimo Palangos miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja –
Genutė Kavarzienė.
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Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos
komitetas pritarė sprendimo projektui, o Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo
projektui su pasiūlymu.
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymą.
Užsiregistravo15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 15 (vienbalsiai).
Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymui pritarta.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto su
pasiūlymu.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Mindaugas Skritulskas ir Gediminas
Valinevičius.
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu sprendimo projekto
preambulėje po žodžio ir skaičiaus „16 straipsnio“ įrašyti žodžius ir skaičius „2 dalies 37, 38
punktais ir“.
22. SVARSTYTA. Dėl savivaldybės mokinių priėmimo komisijos ir jos darbo
reglamento patvirtinimo. Pranešėja – Laima Valužienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Švietimo, kultūros ir sporto komitetas pritarė
sprendimo projektui, o Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui su
pasiūlymu.
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymą.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 16 (vienbalsiai).
Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymui pritarta.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto su
pasiūlymu.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Gediminas Valinevičius.
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu pakeisti sprendimo
projekto preambulę ir ją išdėstyti taip:
„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 5
punktu, 16 straipsnio 3 dalies 9 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnio 2
dalimi, Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo
įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl priėmimo į valstybinę ir savivaldybės
bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“, 7
punktu, Palangos miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:“
Arvydas Dočkus, Saulius Simė ir Irena Švanienė išėjo iš posėdžių salės (nuo 10 val.
25 min. iki 10 val. 26 min.).
23. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo
mokyklų ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų veiklos organizavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo. Pranešėja – Laima Valužienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Švietimo, kultūros ir sporto bei Ekonomikos ir
finansų komitetai pritarė sprendimo projektui su pasiūlymu.
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Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 13 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Gediminas Valinevičius.
BALSAVO: už – 13 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
24. SVARSTYTA. Dėl pritarimo susitarimo projektui. Pranešėjas – Kostas
Jakubauskas.
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 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Gediminas Valinevičius.
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
25. SVARSTYTA. Dėl Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo.
Tarybos narių klausimai.
Eugenijus Simutis klausė, ar Mindaugas Skritulskas sutinka eiti Kontrolės komiteto
pirmininko pavaduotojo pareigas.
Petras Kaminskas atsakė, kad taip.
Eimučiui Židanavičiui buvo keista, kad pavaduotojas yra paskirtas, o pirmininkas –
ne.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eimutis Židanavičius siūlė netvirtinti Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo
kandidatūros, kadangi nėra išrinktas Kontrolės komiteto pirmininkas.
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 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Gediminas Valinevičius.
BALSAVO: už – 15, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Eimutis Židanavičius).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas paskelbė posėdžio pabaigą.

Posėdžio pirmininkai

Šarūnas Vaitkus
Rimantas Antanas Mikalkėnas

Posėdžio sekretorė

Diana Kniukštienė

