PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
8-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
9-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2015 m. lapkričio 26 d. Nr. T3-9
Palanga
Posėdis įvyko 2015 m. lapkričio 26 d.
Posėdžio pradžia 9 val., pabaiga 10 val. 10 min.
Posėdžio pirmininkas – Rimantas Antanas Mikalkėnas, Mero pavaduotojas.
Posėdžio sekretorė – Renata Liaudanskytė, Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė.
Posėdyje dalyvavo 17 Tarybos narių: Vaidotas Bacevičius, Arvydas Dočkus, Donatas
Elijošius, Irena Galdikienė, Edmundas Krasauskas, Sondra Kulikauskienė, Rimantas Antanas
Mikalkėnas, Danas Paluckas, Antanas Sebeckas, Saulius Simė, Eugenijus Simutis, Mindaugas
Skritulskas, Vaidas Šimaitis, Gediminas Valinevičius, Dainius Želvys, Eimutis Židanavičius, Julius
Tomas Žulkus.
Posėdyje dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavo Tarybos nariai: Elena Kuznecova,
Ilona Pociuvienė, Bronius Vaitkus, Šarūnas Vaitkus.
Posėdyje dalyvavo kviestieji ir kiti asmenys (sąrašas pridedamas).
Posėdžio pirmininkas paskelbė 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos
9-ojo posėdžio pradžią.
Rimantas Antanas Mikalkėnas prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Mero pavaduotojas informavo, kad posėdyje dėl pateisinamų priežasčių nedalyvauja
Tarybos nariai: Elena Kuznecova, Ilona Pociuvienė, Bronius Vaitkus, Šarūnas Vaitkus.
Rimantas Antanas Mikalkėnas informavo, kad jis pirmininkaus posėdžiui, nes Meras
išvykęs į komandiruotę, ir siūlė posėdžio pirmininko pavaduotoju (padėjėju) skirti Tarybos narį
Mindaugą Skritulską. Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti, kad
Tarybos narys Mindaugas Skritulskas būtų paskirtas pirmininko pavaduotoju (padėjėju).
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas yra).
BALSAVO: už – 16, prieš – nėra, susilaikė – nėra, nebalsavo – 1 (Danas Paluckas).
Tarybos narys Mindaugas Skritulskas paskirtas pavaduotoju (padėjėju).
Posėdžio pirmininkas pagarsino, jog į 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės
tarybos 9-ojo posėdžio darbotvarkę įtraukti 23 klausimai.
Mero pavaduotojas klausė, ar Tarybos nariai turi kitų pasiūlymų dėl posėdžio
darbotvarkės.
Rimantas Antanas Mikalkėnas siūlė išbraukti iš darbotvarkės 6 klausimą (Dėl Tarybos
2012 m. gegužės 3 d. sprendimo Nr. T2-140 ir 2013 m. birželio 6 d. sprendimo Nr. T2-167
pakeitimo), nes yra gauta Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos pastaba, kad pagal
Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 14 straipsnio 4 dalį vieną teisės aktą galima
keisti tik vienu teisės aktu.
Vaidas Šimaitis siūlė išbraukti iš darbotvarkės 22 klausimą (Dėl žemės sklypo J.
Simpsono g. 21, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo), kadangi nėra išspręsti visi koncepcijoje
numatyti klausimai.
Posėdžio pirmininkas prašė balsuoti, kad iš darbotvarkės būtų išbrauktas 6 klausimas.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
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Balsavo: už – 17 (vienbalsiai).
Darbotvarkės 6 klausimas išbrauktas.
Rimantas Antanas Mikalkėnas prašė balsuoti, kad iš darbotvarkės būtų išbrauktas 22
klausimas.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 17 (vienbalsiai).
Darbotvarkės 22 klausimas išbrauktas.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl darbotvarkės
su pakeitimais tvirtinimo.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
Darbotvarkė su pakeitimais patvirtinta.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, asmeniškai suinteresuotų šios
darbotvarkės klausimų svarstymu.
Arvydas Dočkus ir Saulius Simė pagarsino, kad nusišalins nuo 13 klausimo (Dėl
Palangos miesto savivaldybės 2015 metų biudžeto patikslinimo) svarstymo.
Mero pavaduotojas klausė, ar yra Tarybos narių, norinčių pasisakyti prieš pradedant
svarstyti darbotvarkės klausimus.
Kadangi pasisakančiųjų nebuvo, posėdžio pirmininkas siūlė pereiti prie darbotvarkės
klausimų svarstymo.
1. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2011 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T2-197 1
punkto pakeitimo. Pranešėja – Emilija Lapėnienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas informavo, kad Švietimo, kultūros ir sporto bei Ekonomikos ir
finansų komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
Nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo Tarybos narė Irena Galdikienė.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
2. SVARSTYTA. Dėl bendradarbiavimo sutarties. Pranešėjas – Vygantas Rekašius.
Klausimai.
Eimutis Židanavičius klausė, ar tai bus komercinis festivalis ir kaip bus atsižvelgta į
koncesininko interesus.
Pranešėjas atsakė, kad Vasaros koncertų salės koncesijos sąlygose numatyta leisti
Savivaldybei suorganizuoti 12 renginių, į kurių skaičių, Tarybai pritarus, būtų įtrauktas ir šis
festivalis, o organizaciniai klausimai būtų derinami su pačiu koncesininku. Vygantas Rekašius
pažymėjo, jog Vasaros koncertų salėje vyktų tik festivalio atidarymo šventė, o pats renginys –
Kurhauzo salėje. Kultūros skyriaus vedėjas sakė, kad pajamas, gautas už bilietų pardavimą, galima
traktuoti ne tik kaip komerciją, bet ir finansavimo šaltinį sumanymui įgyvendinti.
Eimutis Židanavičius klausė, kaip numatoma ,,skatinti kultūros ir meno prieinamumą
visų kartų ir socialinių grupių atstovams“ (bendradarbiavimo sutarties 2.4 punktas), turint
omenyje, kad renginys komercinis.
Pranešėjas atsakė, kad konkursinė reginio dalis turėtų būti nemokama ir prieinama
visiems.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas informavo, kad Švietimo, kultūros ir sporto komitetas pritarė
sprendimo projektui, Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui su pasiūlymu
Bendradarbiavimo sutarties projekto 2.1 punkte vietoj skaičiaus ,,2015“ įrašyti skaičių ,,2016“.
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Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Ekonomikos
ir finansų komiteto pasiūlymo.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 17 (vienbalsiai).
Pasiūlymui (pataisai) pritarta.
Rimantas Antanas Mikalkėnas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl
sprendimo projekto su pataisa.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pataisa: Bendradarbiavimo sutarties
projekto 2.1 punkte vietoj skaičiaus ,,2015“ įrašyti skaičių ,,2016“.
3. SVARSTYTA. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Palangos renginiai“ steigimo ir
įstatų patvirtinimo. Pranešėjas – Vygantas Rekašius.
Klausimai.
Eimutis Židanavičius klausė, kodėl šiame sprendimo projekte nenurodyta uždarosios
akcinės bendrovės ,,Palangos renginiai“ vadovo kandidatūra.
Pranešėjas atsakė, kad šiuo atveju kalbama apie bendrovės steigimo procedūrą, o po
to bus sprendžiamas vadovo klausimas.
Eugenijus Simutis teiravosi, ar nebuvo svarstyta galimybė pakeisti UAB ,,Palangos
autobusų stotis“ pavadinimą, kad nereikėtų steigti ir skirti lėšų naujos bendrovės steigimui.
Vygantas Rekašius atsakė, kad jis negali atsakyti į šį klausimą, nes nedalyvavo
procedūrose dėl UAB ,,Palangos autobusų stotis“ likvidavimo.
Eimutis Židanavičius domėjosi, ar nebūtų tikslingiau įsteigti 2 vadybininkų etatus
Palangos kultūros centre ir taip sustiprinti įstaigos veiklą, o ne kurti atskirą bendrovę.
Kultūros skyriaus vedėjas sakė, kad įstaigos teisinis statusas – biudžetinė įstaiga–
netinkamas tokiai veiklai vykdyti lėšų skyrimo atžvilgiu bei norint pritraukti rėmėjus.
Saulius Simė klausė, ar yra atlikti ekonominiai paskaičiavimai, kiek tokios įstaigos
įsteigimas ir jos išlaikymas kainuos Savivaldybės biudžetui.
Vygantas Rekašius atsakė, kad Kultūros skyrius tokių paskaičiavimų neatliko.
Kultūros skyriaus vedėjas pažymėjo, jog vadovas, atsižvelgdamas į bendrovės pajamas ir
galimybes, turėtų suorganizuoti įmonės struktūrą, o naujų (be tradicinių miesto renginių) švenčių
atsiradimas būtų teisingos veiklos rodiklis.
Saulius Simė domėjosi, koks įstatinis kapitalas ir koks turtas bus perduotas bendrovei.
Pranešėjas atsakė, kad įstatinis kapitalas yra nurodytas sprendimo projekte, t. y. 2500
eurų, o dėl turto (paviljono ,,Kupeta“ ir Kurhauzo pastato) perdavimo bus sprendžiama vėliau.
Pasiūlymai ir pasisakymai.
Eimutis Židanavičius abejojo, ar šiuo atveju bus paskirtas tinkamas vadovas, galintis
pakelti kultūros bei renginių lygį Palangoje, ar nebus jis skiriamas pagal nusistovėjusią praktiką –
ne vietinis ir prijaučiantis vienai kuriai nors politinei partijai. Tarybos narys pastebėjo, kad nėra
tikslinga ir logiška plėsti biurokratinį aparatą, nes Kultūros centro, kuriame įsteigta 20 etatų,
išlaikymui ir taip skiriama nemaža dalis Savivaldybės biudžeto lėšų. Eimutis Židanavičius iškėlė
klausimą, ar šios bendrovės veikla tikrai bus pelninga, ar nereikės vėliau skirti dotacijos, nes
Kurhauzo salės, kurioje bendrovė numato organizuoti renginius, nuoma yra gana didelė. Tarybos
narys siūlė nepritarti parengtam sprendimo projektui.
Dainius Želvys atkreipė dėmesį, kad ,,Jūros šventę“ Klaipėdoje organizuoja privatūs
rengėjai, o vadovai skiriami įstatymų nustatyta tvarka.
Saulius Simė pažymėjo, jog galima sutaupyti lėšas, skiriamas naujų įmonių steigimui
ir likvidavimui, neuždarant esančių įmonių, o tik pakeičiant pavadinimus ir įstatus.
Eugenijus Simutis siūlė pritarti sprendimo projektui, nes, jo nuomone, bendrovės
reglamentavimas yra lankstesnis nei biudžetinės įstaigos, o darbuotojų skaičius gali išlikti
nepakitęs, nes darbuotojai iš įstaigos gali pereiti dirbti į įmonę.
Edmundas Krasauskas atkreipė dėmesį, kad Klaipėdoje nėra įsteigta atskira įstaiga, o
skelbiami konkursai šventėms organizuoti.
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Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 13, prieš – 1 (Saulius Simė), susilaikė – 3 (Danas Paluckas, Eimutis
Židanavičius, Edmundas Krasauskas).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
4. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T2-218
pakeitimo. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
Klausimai.
Eimutis Židanavičius klausė, ar siūlomi koncesijos sąlygų pakeitimai užtikrins
konkurso sėkmę.
Pranešėja atsakė, kad, pagerinus konkurso sąlygas, tikimasi sulaukti išsamių
pasiūlymų pateikimo.
Saulius Simė pastebėjo, kad koncesijos konkurso sąlygose numatyti reikalavimai –
privalomų suorganizuoti renginių skaičius šaltuoju sezono metu ir finansiniai įsipareigojimai – per
dideli.
Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė sakė, kad buvo keliami du pagrindiniai klausimai –
terminai ir finansiniai įsipareigojimai.
Eugenijus Simutis teiravosi, kodėl šiuo sprendimo projektu nėra sprendžiamas
finansinių įsipareigojimų klausimas.
Ekonominės plėtros skyriaus vedėja atsakė, kad koncesininkui skaičiuojama tokia lėšų
dalis, kokia yra paskaičiuota palūkanų ir paskolos dalis Savivaldybei.
Eugenijus Simutis klausė, kas sudaro 200 tūkst. Eur sumą per metus, kuri mokama
bankui.
Pranešėja atsakė, kad šią lėšų sumą sudaro paskolos dalis ir palūkanos.
Eimutis Židanavičius prašė Ekonominės plėtros skyriaus vedėjos garantuoti, kad
Vasaros koncertų salė, neįvykus konkursui, nebus išlaikoma iš Savivaldybės biudžeto.
Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė sakė, kad niekas negali prisiimti tokių įsipareigojimų
ir viskas yra vykdoma pagal teisės aktus, kurie reglamentuoja koncesininko atrinkimą.
Rimantas Antanas Mikalkėnas pastebėjo, kad nereikėtų sekti Šiaulių arenos
pavyzdžiu, kai objektas buvo atiduotas veltui ir dar už jį mokama, o valdytojai nesiekia pritraukti
finansavimo.
Dainius Želvys siūlė pritarti sprendimo projektui.
Eugenijus Simutis sakė, kad palaikytų Rimanto Antano Mikalkėno nuomonę, jei
būtų užtikrinta, jog, neįvykus koncesininko konkursui, bus mažinami nuompinigiai, o ne
perduotas objektas ką tik įsteigtai uždarajai akcinei bendrovei.
Eimutis Židanavičius pažymėjo, jog koncesininko nebuvimas jau dabar atsiliepia
Palangos kultūriniam gyvenimui, nes švenčių laikotarpiu atsirastų nemažai norinčių organizuoti
renginius Vasaros koncertų salėje. Tarybos narys linkėjo, kad atsirastų koncesijos laimėtojas, ir
siūlė, jei visgi konkursas neįvyktų, kitam Tarybos posėdžiui parengti sprendimo projektą dėl
koncesijos konkurso sąlygų supaprastinimo, pakeitimo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio
komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Saulius Simė).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
5. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2014 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T2-279
pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja – Žaneta Žulkuvienė.
Klausimai.
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Eimutis Židanavičius teiravosi, ar bus galima nustatyti konkretų atstumą (pvz., 200
m) nuo tam tikro objekto prekiauti alkoholiniais gėrimais, jei bus gautas toks prašymas.
Pranešėja atsakė, kad Taryba atskirais atvejais galės nustatyti atstumus nuo tam tikrų
objektų įvertinus įstaigų vadovų prašymuose išdėstytus argumentus.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
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.
6. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2013 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T2-93
pakeitimo. Pranešėja – Genutė Kavarzienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui, Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas pritarė sprendimo
projektui su pasiūlymu pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:
,,2. Pakeisti 21.2 punktą ir jį išdėstyti taip:
„Eil.
Paslaugos
Paslaugos teikimo
Teikimo
Paslaugos kaina
Nr.
pavadinimas
sąlygos
trukmė/dažnumas
(Eur), teikėjas
1
2
3
4
5
21.2. Trumpalaikė
asmeniui,
kuriam iki vaikui pasibaigs nemokamai teikia
socialinė globa
nustatytas trumpalaikės laikinoji globa, bet Palangos
miesto
socialinės
globos ne ilgiau nei 12 lopšelio-darželio
poreikis:
mėn.
„Ąžuoliukas“ Vaikų
vaikui, laikinai likusiam
socialinės
globos
be tėvų globos
skyrius
socialinės rizikos vaikui
iki
vaikas
bus nemokamai teikia
grąžintas į šeimą, Palangos
miesto
bet ne ilgiau nei 6 lopšelio-darželio
mėn.
„Ąžuoliukas“ Vaikų
socialinės
globos
skyrius
vaikui su negalia
ne mažiau kaip 12 669,02 Eur per
val. per parą, iki 6 mėn.,
Palangos
mėn. per metus miesto
lopšelioarba iki 5 parų per darželio
savaitę,
„Ąžuoliukas“ Vaikų
neterminuotai
socialinės
globos
institucijoje
skyriuje;
544,34 Eur per
mėnesį
Palangos
miesto
socialinių
paslaugų centre
suaugusiam asmeniui su ne mažiau kaip 12 595,17 Eur per
negalia, senyvo amžiaus val. per parą iki 6 mėn.,
Palangos
asmeniui
mėn. per metus miesto
globos
arba iki 5 parų per namuose;
savaitę,
544,34 Eur per
neterminuotai
mėn.,
Palangos
institucijoje
miesto
socialinių
paslaugų centre“
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Rimantas Antanas Mikalkėnas teikė balsavimui Turizmo, sveikatos ir socialinės
apsaugos komiteto pasiūlymą.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 16 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pataisa.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
Tarybos narys Eugenijus Simutis nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pataisa pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti
taip:
,,2. Pakeisti 21.2 punktą ir jį išdėstyti taip:
„Eil.
Paslaugos
Paslaugos teikimo
Teikimo
Paslaugos kaina
Nr.
pavadinimas
sąlygos
trukmė/dažnumas
(Eur), teikėjas
1
2
3
4
5
21.2. Trumpalaikė
asmeniui,
kuriam iki vaikui pasibaigs nemokamai teikia
socialinė globa
nustatytas trumpalaikės laikinoji globa, bet Palangos
miesto
socialinės
globos ne ilgiau nei 12 lopšelio-darželio
poreikis:
mėn.
„Ąžuoliukas“ Vaikų
vaikui, laikinai likusiam
socialinės
globos
be tėvų globos
skyrius
socialinės rizikos vaikui
iki
vaikas
bus nemokamai teikia
grąžintas į šeimą, Palangos
miesto
bet ne ilgiau nei 6 lopšelio-darželio
mėn.
„Ąžuoliukas“ Vaikų
socialinės
globos
skyrius
vaikui su negalia
ne mažiau kaip 12 669,02 Eur per
val. per parą, iki 6 mėn.,
Palangos
mėn. per metus miesto
lopšelioarba iki 5 parų per darželio
savaitę,
„Ąžuoliukas“ Vaikų
neterminuotai
socialinės
globos
institucijoje
skyriuje;
544,34 Eur per
mėnesį
Palangos
miesto
socialinių
paslaugų centre
suaugusiam asmeniui su ne mažiau kaip 12 595,17 Eur per
negalia, senyvo amžiaus val. per parą iki 6 mėn.,
Palangos
asmeniui
mėn. per metus miesto
globos
arba iki 5 parų per namuose;
savaitę,
544,34 Eur per
neterminuotai
mėn.,
Palangos
institucijoje
miesto
socialinių
paslaugų centre“
7. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-14
pakeitimo. Pranešėja – Genutė Kavarzienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
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Mero pavaduotojas 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).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
Tarybos narys Eugenijus Simutis nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
8. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-361
pakeitimo. Pranešėja – Genutė Kavarzienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas 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 – 16, prieš – nėra, susilaikė – nėra, nebalsavo – 1 (Eimutis
Židanavičius).
Tarybos narys Eugenijus Simutis nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
9. SVARSTYTA. Dėl vienkartinės paramos skyrimo. Pranešėja – Genutė
Kavarzienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas 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.
10. SVARSTYTA. Dėl turto perdavimo Palangos turizmo informacijos centrui.
Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas 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.
11. SVARSTYTA. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą ,,Socialinio būsto fondo plėtra
Palangos miesto savivaldybėje“. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Klausimai.
Eimutis Židanavičius klausė, kada bus patenkinti gyventojų poreikiai, jei tokiais
tempais vykdoma socialinio būsto fondo plėtra.
Pranešėjas atsakė, kad socialinio būsto poreikis išnyks, kai pagerės gyvenimas.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
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Mero pavaduotojas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, 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.
Tarybos nariai Saulius Simė ir Arvydas Dočkus nusišalino nuo sprendimo ,,Dėl
Palangos miesto savivaldybės 2015 metų biudžeto patikslinimo“ projekto svarstymo ir išėjo iš
posėdžių salės.
12. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2015 metų biudžeto
patikslinimo. Pranešėja – Regina Garadauskienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui su pasiūlymu pakeisti:
1.1. 3 priedą:
1.1.1. 4 eilutėje 4 skiltyje vietoj skaičiaus „3898939“ įrašyti skaičių „3888939“, 5
skiltyje vietoj skaičiaus „206620“ įrašyti skaičių „196620“;
1.1.2. 9 eilutėje 4 skiltyje vietoj skaičiaus „7801555“ įrašyti skaičių „7811555“, 5
skiltyje vietoj skaičiaus „7627824“ įrašyti skaičių „7637824“.
1.2. 4 priedą:
1.2.1. 29 eilutėje 5 skiltyje vietoj skaičiaus „774905“ įrašyti skaičių „764905“, 6
skiltyje vietoj skaičiaus „194372“ įrašyti skaičių „184372“;
1.2.2. 31 eilutėje 5 skiltyje vietoj skaičiaus „671186“ įrašyti skaičių „661186“, 6
skiltyje vietoj skaičiaus „96087“ įrašyti skaičių „86087“;
1.2.3. 32 eilutėje 5 skiltyje vietoj skaičiaus „61976“ įrašyti skaičių „51976“, 6 skiltyje
vietoj skaičiaus „61976“ įrašyti skaičių „51976“;
1.2.4. 59 eilutėje 5 skiltyje vietoj skaičiaus „3881000“ įrašyti skaičių „3891000“, 6
skiltyje vietoj skaičiaus „3709287“ įrašyti skaičių „3719287“;
1.2.5. 79 eilutėje 5 skiltyje vietoj skaičiaus „334401“ įrašyti skaičių „344401“, 6
skiltyje vietoj skaičiaus „325085“ įrašyti skaičių „335085“;
1.2.6. 80 eilutėje 5 skiltyje vietoj skaičiaus „87222“ įrašyti skaičių „97222“, 6 skiltyje
vietoj skaičiaus „80222“ įrašyti skaičių „90222“.
Rimantas Antanas Mikalkėnas teikė balsavimui Ekonomikos ir finansų komiteto
pasiūlymą.
Užsiregistravo 13 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 13 (vienbalsiai).
Tarybos nariai Danas Paluckas ir Eimutis Židanavičius nesiregistravo ir nebalsavo
balsavime dėl pasiūlymo.
Pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pataisomis.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
Tarybos narys Danas Paluckas nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pataisomis pakeisti:
1.1. 3 priedą:
1.1.1. 4 eilutėje 4 skiltyje vietoj skaičiaus „3898939“ įrašyti skaičių „3888939“, 5
skiltyje vietoj skaičiaus „206620“ įrašyti skaičių „196620“;
1.1.2. 9 eilutėje 4 skiltyje vietoj skaičiaus „7801555“ įrašyti skaičių „7811555“, 5
skiltyje vietoj skaičiaus „7627824“ įrašyti skaičių „7637824“.
1.2. 4 priedą:
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1.2.1. 29 eilutėje 5 skiltyje vietoj skaičiaus „774905“ įrašyti skaičių „764905“, 6
skiltyje vietoj skaičiaus „194372“ įrašyti skaičių „184372“;
1.2.2. 31 eilutėje 5 skiltyje vietoj skaičiaus „671186“ įrašyti skaičių „661186“, 6
skiltyje vietoj skaičiaus „96087“ įrašyti skaičių „86087“;
1.2.3. 32 eilutėje 5 skiltyje vietoj skaičiaus „61976“ įrašyti skaičių „51976“, 6 skiltyje
vietoj skaičiaus „61976“ įrašyti skaičių „51976“;
1.2.4. 59 eilutėje 5 skiltyje vietoj skaičiaus „3881000“ įrašyti skaičių „3891000“, 6
skiltyje vietoj skaičiaus „3709287“ įrašyti skaičių „3719287“;
1.2.5. 79 eilutėje 5 skiltyje vietoj skaičiaus „334401“ įrašyti skaičių „344401“, 6
skiltyje vietoj skaičiaus „325085“ įrašyti skaičių „335085“;
1.2.6. 80 eilutėje 5 skiltyje vietoj skaičiaus „87222“ įrašyti skaičių „97222“, 6 skiltyje
vietoj skaičiaus „80222“ įrašyti skaičių „90222“.
13. SVARSTYTA. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo
UAB ,,Palangos komunalinis ūkis“. Pranešėja – Eugenija Petravičienė.
Klausimai.
Eimutis Židanavičius klausė, kodėl reikia suteikti UAB ,,Palangos komunalinis ūkis“
valstybinės žemės nuomos mokesčio, kuris įskaičiuotas į įmonės teikiamų paslaugų tarifus,
lengvatą.
Pranešėja atsakė, kad Mokesčių lengvatų teikimo taisyklėse yra numatyta, jog
įmonėms, dalyvaujančioms Savivaldybės inicijuotuose projektuose, gali būti suteikta mokesčio
lengvata. Eugenija Petravičienė pažymėjo, jog bendrovė savo prašyme nurodė, kad rekonstravo
Palangos laidojimo namus, ji yra paėmusi paskolą ir reikia mokėti palūkanas.
Eugenijus Simutis teiravosi, ar tiesa, kad Savivaldybė negaus iš valstybės biudžeto tos
lėšų sumos, kuria siūloma sumažinti žemės nuomos mokestį bendrovei.
Biudžeto skyriaus vedėja Regina Garadauskienė atsakė, kad valstybinės žemės
nuomos mokestį administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos ir Savivaldybės biudžetas negaus minėtų pajamų ta lėšų suma, kuria bendrovei bus
suteikta lengvata.
Pasiūlymai ir pasisakymai.
Eugenijus Simutis pastebėjo, kad įmonės teikiamų paslaugų tarifuose yra įskaičiuoti
mokesčiai (įskaitant ir paskolas bei palūkanas, žemės nuomos mokestį), todėl Savivaldybė neturėtų
suteikti lengvatos. Tarybos narys siūlė nepritarti parengtam sprendimo projektui.
Eimutis Židanavičius siūlė nepritarti sprendimo projektui, nes suteikta lengvata,
nesumažina paslaugų tarifų, nepalengvina mokesčių naštos gyventojams.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 11, prieš – 3 (Eimutis Židanavičius, Eugenijus Simutis, Saulius
Simė), susilaikė – 2 (Edmundas Krasauskas, Sondra Kulikauskienė).
Tarybos narys Arvydas Dočkus nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
14. SVARSTYTA. Dėl žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatos
suteikimo K. Geco prekybos įmonei. Pranešėja – Eugenija Petravičienė.
Klausimai.
Eimutis Židanavičius klausė, kiek 2015 m. K. Geco prekybos įmonei yra sumokėta už
Palangos miesto savivaldybės svečių apgyvendinimą.
Pranešėja neatsakė į šį klausimą.
Eimutis Židanavičius pastebėjo, jog vienas iš argumentų, dėl kurių Komisija fizinių ir
juridinių asmenų mokesčių lengvatų prašymams nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti siūlo
atleisti K. Geco prekybos įmonę nuo mokesčių, yra tas, kad jos dėka buvo įkurtas grožio ir
sveikatingumo centras. Tarybos narys pabrėžė, kad minėtas centras prie viešbučio ,,Palanga“ buvo
atidarytas 2006 m. ir nuo to laiko praėjo jau 10 metų.
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Eugenija Petravičienė sakė, kad centras atidarytas 2013 m. ir Mokesčių lengvatų
teikimo taisyklėse numatyta, jog įmonės, investavusios į miesto infrastruktūrą ne mažiau kaip 2
mln. 900 tūkst. eurų, yra atleidžiamos 5 metus iš eilės nuo mokesčių mokėjimo.
Pasiūlymai ir pasisakymai.
Dainius Želvys atkreipė dėmesį, kad tai yra formalus sprendimas, nes Komisija pagal
priimtą Tarybos sprendimą privalo siūlyti suteikti lengvatą. Tarybos narys pažymėjo, jog yra dvi
įmonės – sanatorija ir viešbutis ,,Gradiali“ ir K. Geco prekybos įmonė, kurios investavo į miesto
infrastruktūros pagerinimą ir yra atleidžiamos nuo mokesčių.
Eimutis Židanavičius pastebėjo, kad įmonė galėjo prašyme tiksliau išdėstyti visas
aplinkybes, ir siūlė pritarti sprendimo projektui. Tarybos narys sakė, kad tikisi, jog Palangoje
nenutiks taip, kaip Druskininkuose, kai Tarybos nariai nemokamai naudojosi vandens pramogų
parko paslaugomis.
Mero pavaduotojas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Edmundas Krasauskas), nebalsavo –
1 (Danas Paluckas).
Tarybos narys Vaidas Šimaitis nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
15. SVARSTYTA. Dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo. Pranešėja – Eugenija
Petravičienė.
Klausimai.
Eimutis Židanavičius pastebėjo, kad interneto svetainėje paskelbtame sprendimo
projekte palikti tik asmenų inicialai. Tarybos narys klausė, ar tai nėra susiję su kai kurių žmonių
žinomumu.
Pranešėja atsakė, kad sprendimo projektas pateiktas su pilnais asmenų vardais ir
pavardėmis.
Eugenijus Simutis siūlė atkreipti dėmesį į Fizinių asmenų, kuriems suteikiama žemės
mokesčio lengvata, sąrašo 89 punktą, kuriame nurodyti mokesčio mokėtojo inicialai Š. V.
Rimantas Antanas Mikalkėnas pažymėjo, jog visiems suteikiamos vienodos sąlygos.
Eimutis Židanavičius teiravosi, ar lengvatų suteikimas yra socialiai teisingas, jei
pasiturintys asmenys, kuriems priklauso po kelis sklypus, yra atleidžiami nuo mokesčių.
Pranešėja atsakė, kad Komisija svarstydama prašymus vadovaujasi Tarybos
sprendimu.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas 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 – 15, prieš – nėra, susilaikė – 2 (Edmundas Krasauskas, Eugenijus
Simutis).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
16. SVARSTYTA. Dėl žemės sklypo Klaipėdos pl. 44A, Palangoje, detaliojo plano
koncepcijos netvirtinimo. Pranešėjas – Vidmantas Danta.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas 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 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
Tarybos narys Eimutis Židanavičius nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
17. SVARSTYTA. Dėl teritorijos prie žemės sklypo Kregždžių g. 26, Palangoje,
detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjas – Vidmantas Danta.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Saulius Simė).
Tarybos nariai Danas Paluckas ir Eimutis Židanavičius nesiregistravo ir nebalsavo dėl
šio klausimo.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
18. SVARSTYTA. Dėl teritorijos, pagal Palangos miesto bendrąjį planą
patenkančios į N4 rajoną, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjas – Vidmantas Danta.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
Tarybos nariai Danas Paluckas, Antanas Sebeckas ir Rimantas Antanas Mikalkėnas
nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
19. SVARSTYTA. Dėl sutikimo priimti dovanojamą žemės sklypo, kurio kadastrinis
Nr. 2501/0003:99 (prie Kuršių tako), Palangoje, dalį. Pranešėjas – Vidmantas Danta.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 13, prieš – 1 (Eimutis Židanavičius), susilaikė – nėra.
Tarybos nariai Danas Paluckas, Arvydas Dočkus ir Julius Tomas Žulkus
nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
20. SVARSTYTA. Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0003:99 (prie
Kuršių tako), Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjas – Vidmantas Danta.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.

12
Mero pavaduotojas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
Tarybos nariai Danas Paluckas ir Eimutis Židanavičius nesiregistravo ir nebalsavo dėl
šio klausimo.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
21. SVARSTYTA. Dėl Kunigiškių teritorijos, Palangos miesto bendrajame plane
pažymėtos kaip K6 ir K9 kvartalai, architektūrinės-urbanistinės sistemos ir kraštovaizdžio
tvarkymo specialiojo plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjas – Vidmantas Danta.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
Tarybos narys Danas Paluckas ir Saulius Simė nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio
klausimo.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas paskelbė posėdžio pabaigą.

Posėdžio pirmininkas

Rimantas Antanas Mikalkėnas

Posėdžio sekretorė

Renata Liaudanskytė

