PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
8-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
48-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2019 m. sausio 31 d. Nr. T3-1
Palanga
Posėdis įvyko 2019 m. sausio 31 d.
Posėdžio pradžia 9 val., pabaiga 10 val. 45 min.
Posėdžio pirmininkas – Šarūnas Vaitkus, Meras.
Posėdžio sekretorė – Renata Liaudanskytė, Palangos miesto savivaldybės
administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė.
Posėdyje dalyvavo 20 Tarybos narių: Arvydas Dočkus, Donatas Elijošius, Irena
Galdikienė, Aleksandras Jokūbauskas, Edmundas Krasauskas, Sondra Kulikauskienė, Elena
Kuznecova, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Ilona Pociuvienė, Aurelija Podlipskytė, Antanas
Sebeckas, Saulius Simė, Eugenijus Simutis, Mindaugas Skritulskas, Irena Švanienė, Bronius
Vaitkus, Šarūnas Vaitkus, Dainius Želvys, Eimutis Židanavičius, Julius Tomas Žulkus.
Posėdyje dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavo Tarybos narys Vaidas Šimaitis.
Posėdyje dalyvavo kviestieji ir kiti asmenys (sąrašas pridedamas).
Meras paskelbė 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 48-ojo posėdžio
pradžią.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Meras informavo, kad posėdyje dėl pateisinamų priežasčių nedalyvauja Tarybos narys
Vaidas Šimaitis.
Posėdžio pirmininkas pagarsino, kad į 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės
tarybos 48-ojo posėdžio darbotvarkę įtraukti 20 klausimų.
Meras klausė, ar Tarybos nariai turi pasiūlymų dėl posėdžio darbotvarkės.
Kadangi pasiūlymų nebuvo, Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl
darbotvarkės tvirtinimo.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
Darbotvarkė patvirtinta.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, asmeniškai suinteresuotų šios
darbotvarkės klausimų svarstymu.
Elena Kuznecova pranešė, kad nusišalina nuo 12 klausimo (Dėl Palangos miesto
savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo normų patvirtinimo)
svarstymo.
Saulius Simė pagarsino, kad nedalyvaus 11 (Dėl Tarybos 2018 m. lapkričio 29 d.
sprendimo Nr. T2-195 pakeitimo) ir 12 (Dėl Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigų
darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo normų patvirtinimo) klausimų svarstymuose.
Arvydas Dočkus informavo, kad nusišalina nuo 12 klausimo (Dėl Palangos miesto
savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo normų patvirtinimo)
svarstymo, kadangi jis dirba Palangos ,,Baltijos“ pagrindinėje mokykloje.
Ilona Pociuvienė pranešė, kad nedalyvaus 12 klausimo (Dėl Palangos miesto
savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo normų patvirtinimo)
svarstyme, kadangi ji dirba Palangos senojoje gimnazijoje.
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Irena Švanienė pagarsino, kad nedalyvaus 11 (Dėl Tarybos 2018 m. lapkričio 29 d.
sprendimo Nr. T2-195 pakeitimo) ir 12 (Dėl Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigų
darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo normų patvirtinimo) klausimų svarstymuose.
Donatas Elijošius pagarsino, kad nusišalina nuo 12 klausimo (Dėl Palangos miesto
savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo normų patvirtinimo)
svarstymo, kadangi jo sesuo dirba vienoje iš švietimo įstaigų.
Meras prašė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Elenos Kuznecovos, Sauliaus Simės,
Arvydo Dočkaus, Ilonos Pociuvienės, Irenos Švanienės, Donato Elijošiaus, kurie nedalyvaus 12
darbotvarkės klausimo svarstyme, nusišalinimo priėmimo.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
Tarybos narių nusišalinimas priimtas.
Posėdžio pirmininkas prašė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Sauliaus Simės ir Irenos
Švanienės, kurie nedalyvaus 11 darbotvarkės klausimo svarstyme, nusišalinimo priėmimo.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
Tarybos narių nusišalinimas priimtas.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, norinčių pasisakyti prieš pradedant
svarstyti darbotvarkės klausimus.
Eimutis Židanavičius perskaitė Palangos miesto savivaldybės tarybos narių opozicinės
frakcijos ,,Vieninga Palanga“ narių Aleksandro Jokūbausko, Elenos Kuznecovos ir Eimučio
Židanavičiaus paklausimą ,,Dėl automobilių parkavimo mieste per 2019-ųjų metų sutikimo šventę
bei rinkliavų už automobilių parkavimą rinkimo, pasibaigus vasaros sezonui“ (pridedamas).
Aleksandras Jokūbauskas pastebėjo, kad egzistuoja du Tarybos priimto sprendimo
priedo variantai: viename nurodyta, kad rinkliava automobilių stovėjimo aikštelėje Ronžės g. 5A,
renkama vasaros sezono metu (gegužės 15 d. – rugsėjo 15 d.), o pagal kitą priedą, kuriuo
vadovaujasi BĮ Palangos miesto rinkliavų centras – rinkliava minėtoje aikštelėje renkama ištisus
metus. Tarybos narys siūlė Savivaldybės administracijos direktorei išsiaiškinti, ar BĮ Palangos
miesto rinkliavų centrui buvo pateiktas teisingas Tarybos sprendimo variantas, ar teisėtai renkami
mokesčiai už automobilių stovėjimą šioje aikštelėje, bei atlikti reviziją, ar tokių klaidų nėra
padaryta daugiau, ir užtikrinti, kad panašių nesusipratimų, menkinančių Tarybos įvaizdį, darančių
materialinę žalą, ateityje nebūtų.
Meras pastebėjo, kad visos įstaigos turi vadovautis Tarybos priimtais sprendimais, ne
išimtis ir BĮ Palangos miesto rinkliavų centras, kurioje pavaduotoju dirba vienas iš Tarybos narių.
Administracijos direktorė Akvilė Kilijonienė pabrėžė, jog šiuo atveju nėra jokios
klaidos, nes BĮ Palangos miesto rinkliavų centras vadovaujasi kitu Tarybos sprendimu ir
automobilių stovėjimo aikštelėje Ronžės g. 5A teikia paslaugą, o ne renka rinkliavą.
Eugenijus Simutis pastebėjo, kad niekas nedraudžia BĮ Palangos miesto rinkliavų
centrui kitu, ne vasaros sezono metu, už mažesnį mokestį nei nustatyta rinkliava teikti paslaugą
minėtoje aikštelėje, kuri perduota įstaigai panaudos tikslais.
Kadangi daugiau pasisakymų nebuvo, posėdžio pirmininkas siūlė pradėti darbotvarkės
klausimų svarstymo.
1. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2011 m. spalio 6 d. sprendimo Nr. T2-165 pakeitimo.
Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
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2. SVARSTYTA. Dėl pritarimo duomenų bazių apdorojimo infostruktūros įrangos
išperkamosios nuomos (lizingo) būdu pirkimui. Pranešėjas – Edvardas Lotužas.
Tarybos narių klausimai.
Elena Kuznecova domėjosi, ar, pakeitus duomenų bazių apdorojimo infostruktūros
įrangą, pagerės Tarybos posėdžių transliacijų internetu garso kokybė, kuri šiuo metu yra prasta.
Pranešėjas atsakė, kad Tarybos posėdžių salės informacinę sistemą numatoma keisti,
kai bus įrengta nauja Tarybos posėdžių salė.
Aleksandras Jokūbauskas klausė, ar, pakeitus įrangą, bus suteikta galimybė Tarybos
nariams nuotoliniu būdu prisijungti prie dokumentų valdymo sistemos ir susipažinti su
dokumentais bei kita informacija.
Kompiuterininkas Edvardas Lotužas sakė, kad šiais metais į planą įtrauktas modulis
,,Raštinė“, kurio įdiegimas į dokumentų valdymo sistemą ,,Kontora“ suteiks galimybę Tarybos
nariams ir biudžetinėms įstaigoms nuotoliniu būdu susipažinti su dokumentais.
Eugenijus Simutis teiravosi, ar numatoma atnaujinti Savivaldybės interneto svetainę.
Pranešėjas atsakė, kad šiuo metu kuriama nauja interneto svetainė.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas pagarsino, kad Administracijos direktorė Akvilė Kilijonienė
2019 m. sausio 25 d. pateikė pasiūlymą pakeisti sprendimo projekto preambulę ir ją išdėstyti taip:
,,Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2
dalies 28 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 3
punktu, Savivaldybių skolinimosi taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345 „Dėl Savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“ (su
vėlesniais pakeitimais), bei atsižvelgdama į Palangos miesto savivaldybės kontrolieriaus 2019-0124 išvadą Nr. K10-1, Palangos miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:“.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl pateikto
sprendimo projekto pakeitimo.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 20 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto su
pataisa.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su preambulės pakeitimais, ją išdėstant
taip:
,,Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2
dalies 28 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 3
punktu, Savivaldybių skolinimosi taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345 „Dėl Savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“ (su
vėlesniais pakeitimais), bei atsižvelgdama į Palangos miesto savivaldybės kontrolieriaus 2019-0124 išvadą Nr. K10-1, Palangos miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:“.
3. SVARSTYTA. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo
UAB ,,Sveikatos uostas“. Pranešėja – Eugenija Petravičienė.
Tarybos narių klausimai.
Eugenijus Simutis iškėlė klausimą, ar tokie sprendimai, kaip atleisti nuo žemės
mokesčio UAB ,,Palangos šilumos tinklai“, yra teisingi, nes šilumos kaina Palangos mieste
nesumažėjo.
Pranešėja neatsakė į klausimą.
Eimutis Židanavičius siūlė Tarybos nariams, kurie dalyvavo UAB ,,Sveikatos
uostas“ atidarymo šventėje, nusišalinti nuo šio klausimo svarstymo, kad nesupainiotų viešųjų ir
privačių interesų.
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Meras pastebėjo, kad Tarybos nariai užduoda klausimus, nesusijusius su svarstomu
sprendimo projektu.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
4. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2019–2021 metų strateginio
veiklos plano patvirtinimo. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
Tarybos narių klausimai.
Eimutis Židanavičius klausė, kodėl ženkliai didinamas finansavimas gelbėjimo
paslaugai.
Pranešėja atsakė, kad šiais metais, pasibaigus sutarties terminui, bus skelbiamas
konkursas gelbėjimo paslaugos pirkimui ir tada paaiškės tikslus lėšų poreikis.
Eimutis Židanavičius teiravosi, ar 15 tūkst. Eur suma yra pakankama Šventosios jūrų
uostui atstatyti.
Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė atsakė, kad Šventosios jūrų uosto atstatymo darbai
prasidės šių metų antroje pusėje, todėl tikėtina, kad šiems metams didesnės sumos kofinansavimui
neprireiks.
Eugenijus Simutis pastebėjo, kad strateginio plano aprašomoji dalis nesikeičia metų
metus.
Pranešėja atsakė, kad strateginis veiklos planas rengiamas pagal 2011 m. patvirtintą
Palangos miesto savivaldybės strateginį plėtros planą iki 2020 m., todėl prioritetinės kryptys,
tikslai, uždaviniai, siekiamybės nesikeičia.
Eugenijus Simutis domėjosi, kodėl Ūkio ir turto programos (Nr. 2) 42211 priemonei
,,Keleivių vežimo vietiniais (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais užtikrinimas ir
kompensacijų (už lengvatinį keleivių vežimą) mokėjimas“ ženkliai didinamas finansavimas 2020
m.
Ūkio ir turto skyriaus vedėjas Kostas Jakubauskas atsakė į klausimą.
Aleksandras Jokūbaukas teiravosi, ar, rengiant strateginį veiklos planą, buvo atlikti
ekonominiai paskaičiavimai ir pagrindimai.
Pranešėja atsakė, kad kiekvienas programos koordinatorius įsivertina einamųjų metų
vykdomas veiklas ir teikia pasiūlymus, atlikęs preliminarius vertinimus, kiek vienos ar kitos
paslaugos pirkimas gali kainuoti. Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė pabrėžė, jog nė viena lėšų suma
nėra konkrečiai žinoma, nes nė vienas viešasis pirkimas nėra įvykęs. Ekonominės plėtros skyriaus
vedėja patikino, kad, jei programai numatytos lėšos nebus panaudotos, tada jos bus paskirstytos
kitoms priemonėms.
Eimutis Židanavičius klausė, ar Šventosios seniūnijai skiriama pakankamai lėšų
gatvių, šaligatvių remontui ir žvyrkelių dangos tvarkymui.
Meras atsakė, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė, pasikeitus teisės aktams, turėtų
skirti lėšų žvyrkelių dangos tvarkymui, o siekiamybė yra tokias gatves išasfaltuoti.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eimutis Židanavičius atkreipė dėmesį, kad gelbėjimo paslaugos pirkimui numatyta
lėšų suma 100 tūkst. Eur didesnė, ir, jo nuomone, tai yra biudžeto lėšų švaistymas.
Eugenijus Simutis sakė susilaikys dėl šio sprendimo projekto, nes, jo nuomone, jis
yra taisytinas: verslas remiamas 5 tūkst. Eur, o 2020 m. lėšų suma dar mažėja, kai tuo tarpu
Šventosios konteinerinio tipo tualetui įsigyti skiriama 3 tūkst. Eur; Statybos programoje (Nr. 6):
nesuprantami gatvių asfaltavimo tvarkos kriterijai; Ūkio ir turto programoje (Nr. 2) neaiškūs lėšų
paskirstymo principai kompensacijų už vežėjo nuostolius mokėjimui, buitinių atliekų kiekių
rodikliai.
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Meras sakė, kad BĮ Palangos miesto rinkliavų centras, kuriame Tarybos narys
Eugenijus Simutis dirba pavaduotoju, turėtų teikti pasiūlymus dėl išvežamų buitinių atliekų kiekių
rodiklių, jei jie yra netinkami. Šarūnas Vaitkus pažymėjo, jog, jei bus gautas finansavimas,
numatoma tvarkyti Kastyčio g., Valteriškės g. ir Vėžių g.
Eugenijus Simutis sakė, kad pasiūlymai buvo teikiami, tačiau į juos neatsižvelgta.
Tarybos narys atkreipė dėmesį, kad Vytauto g. neseniai buvo išasfaltuota.
Šarūnas Vaitkus pabrėžė, jog Vytauto g. yra miesto veidas, praeitais metais buvo
klojamos naujos vandentiekio komunikacijos ir asfalto danga nebėra lygi, todėl reikalinga
sutvarkyti.
Aleksandras Jokūbauskas pastebėjo, kad komunikacijas reikėjo kloti dar prieš gatvės
asfaltavimą. Tarybos narys pažymėjo, jog reikia spręsti klausimą ir dėl Rytų kvartalo.
Eimutis Židanavičius atkreipė dėmesį, kad, jei gelbėjimo paslaugos pirkimui būtų
numatyta 200 tūkst. Eur suma, tai galbūt pavyktų nupirkti paslaugą už šią kainą, žinant, kad šios
paslaugos pirkimus laimi ta pati įmonė.
Meras pabrėžė, jog Tarybos narys neturėtų švaistytis tokiais teiginiais.
Dainius Želvys kalbėjo, kad strateginis veiklos planas yra siekiamybė, jame pateikti
skaičiai yra sąlyginiai, jie gali būti keičiami ir perskirstomi, o svarbiausia šiuo atveju yra numatyti
priemones, jei jų prireiktų.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio,
Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos, Švietimo, kultūros ir sporto komitetas pritarė sprendimo
projektui.
Meras informavo, kad Savivaldybės administracijos direktorė Akvilė Kilijonienė 2019
m. sausio 29 d. pateikė pasiūlymą dėl sprendimo projekto pakeitimo:
,,1. Pakeisti Palangos miesto savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano
8 priedą Kultūros programą (8) priemonės 1.4.3.7. „Valstybinių, kalendorinių švenčių, minėtinų
datų renginių organizavimas“, asignavimų valdytojas Palangos kultūros ir jaunimo centras, 2019
m. išlaidų projekte skaičių „10 000“ į skaičių „15 500“.
2. Pataisyti korektūros klaidas.“
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl pateikto
sprendimo projekto pakeitimo.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 19, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Eugenijus Simutis).
Pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pataisomis.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Eugenijus Simutis).
Nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo Tarybos narė Ilona Pociuvienė.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pataisomis:
1. Pakeisti Palangos miesto savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano
8 priedą Kultūros programą (8) priemonės 1.4.3.7. „Valstybinių, kalendorinių švenčių, minėtinų
datų renginių organizavimas“, asignavimų valdytojas Palangos kultūros ir jaunimo centras, 2019
m. išlaidų projekte skaičių „10 000“ į skaičių „15 500“.
2. Pataisyti korektūros klaidas.“
5. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2019 metų biudžeto projekto
svarstymo. Pranešėja – Akvilė Kilijonienė.
Tarybos narių klausimai.
Elena Kuznecova teiravosi, iki kada Tarybos nariai gali pateikti pasiūlymus dėl
biudžeto projekto.
Pranešėja atsakė, kad informacija apie biudžeto projekto svarstymą bus paskelbta
spaudoje ir pakviesti gyventojai teikti savo siūlymus, o Tarybos nariai savo pasiūlymus galės
pateikti jau kitą savaitę Komitetų posėdžiuose, kai šis klausimas bus svarstomas.
Eugenijus Simutis prašė informaciją spaudoje pateikti aiškiai ir suprantamai.
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Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
6. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-14 pakeitimo.
Pranešėja – Genutė Kavarzienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Turizmo, sveikatos ir
socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
Nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo Tarybos narys Eugenijus Simutis.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
7. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos valstybės
tarnautojų pareiginės algos koeficientų. Pranešėjas – Raimondas Andziulis.
Tarybos narių klausimai.
Elena Kuznecova klausė, ar Savivaldybės administracijos vadovams, perskaičiavus jų
pareiginių algų koeficientus, didėja atlyginimas.
Pranešėjas atsakė, kad iki šiol buvę Administracijos vadovų tarnybinio atlyginimo
koeficientai nepateko į koeficientų intervalą, kuris nustatytas administracijos direktoriui ir jo
pavaduotojui, todėl jie didinami.
Aleksandras Jokūbauskas prašė konkrečiai įvardinti, kiek didėja atlyginimas.
Eimutis Židanavičius klausė, koks bus Administracijos direktorės atlyginimas po
perskaičiavimo.
Raimondas Andziulis atsakė, kad šiuo metu negali įvardinti konkrečių skaičių.
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 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
Nesiregistravo ir nebalsavo Tarybos nariai Eugenijus Simutis ir Mindaugas
Skritulskas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
8. SVARSTYTA. Dėl tiesioginio vadovo motyvuoto siūlymo įgyvendinimo
valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo metu. Pranešėjas – Raimondas Andziulis.
Tarybos narių klausimai.
Aleksandras Jokūbauskas klausė, kokiais kriterijais vadovaujantis siūloma didinti
pareiginės algos koeficientą.
Pranešėjas atsakė, kad Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme yra numatyti
6 būdai, kaip galima paskatinti valstybės tarnautoją, kurio veikla yra įvertinta labai gerai:
tarnybinio atlyginimo didinimas, vienkartinis paskatinimas, atostogų suteikimas, vardinė dovana,
padėka ir kt.
Aleksandras Jokūbauskas domėjosi, koks Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos
veiklos įnašas į Savivaldybės biudžetą.
Pranešėjas negalėjo atsakyti į klausimą.
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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 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
Nesiregistravo ir nebalsavo Tarybos nariai Eugenijus Simutis ir Mindaugas
Skritulskas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
9. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-59 1 punkto
pakeitimo. Pranešėja – Laima Valužienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Švietimo, kultūros ir
sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
Nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo Tarybos narys Mindaugas Skritulskas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
10. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-164
pakeitimo. Pranešėja – Laima Valužienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Švietimo, kultūros ir
sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
Nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo Tarybos nariai Saulius Simė ir
Mindaugas Skritulskas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos nariai Saulius Simė ir Irena Švanienė nusišalino nuo šio klausimo svarstymo
ir išėjo iš posėdžių salės (nuo 10 val. 6 min. iki 10 val. 12 min.).
11. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-195
pakeitimo. Pranešėja – Laima Valužienė.
Tarybos narių klausimai.
Elena Kuznecova teiravosi, kiek trunka viena plaukimo pamoka.
Pranešėja atsakė, kad ji trunka 45 min., tačiau planuojama suteikti galimybę sujungti
dvi pamokas iš eilės.
Elena Kuznecova klausė, kaip buvo nustatytos pamokų kainos.
Švietimo skyriaus vedėja Laima Valužienė atsakė, kad paskaičiavimai atlikti
atsižvelgiant į vaikų skaičių ir valandinį įkainį, kuris yra 3 eurai neskaičiuojant mokytojų darbo
valandos.
Aleksandras Jokūbauskas pažymėjo, jog jam neaiški skaičiavimo metodika.
Laima Valužienė pažadėjo Tarybos nariui elektroniniu paštu atsiųsti informaciją, kaip
buvo atlikti skaičiavimai.
Eimutis Židanavičius domėjosi, ar bus suteikiamos lengvatos ir kokios mokiniams,
kurie ateis į baseiną ne pagal programą, neįgaliesiems ir senjorams.
Pranešėja atsakė, kad į šį klausimą negali atsakyti.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
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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).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
Nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo Tarybos nariai Donatas Elijošius ir
Mindaugas Skritulskas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos nariai Elena Kuznecova, Saulius Simė, Arvydas Dočkus, Ilona Pociuvienė,
Irena Švanienė, Donatas Elijošius nusišalino nuo šio klausimo ir išėjo iš posėdžių salės (nuo 10
val. 12 min. iki 10 val. 13 min.).
12. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų
pareigybių skaičiaus nustatymo normų patvirtinimo. Pranešėja – Laima Valužienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui, Švietimo, kultūros ir sporto komitetais nesvarstė šio klausimo, nes nebuvo
kvorumo.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
13. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-72
pakeitimo. Pranešėja – Jolanta Mažrimė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Švietimo, kultūros ir
sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
Nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo Tarybos narys Julius Tomas Žulkus.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
14. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos ir biudžetinių
kultūros įstaigų renginių 2019 m. sąrašų patvirtinimo. Pranešėja – Jolanta Mažrimė.
Tarybos narių klausimai.
Eugenijus Simutis pastebėjo, kad Joninių šventei skiriama 12 tūkst. Eur, nors buvo
nuspręsta baikerių atidarymo šventę sujungti su Šventosios sezono atidarymu bei Joninių švente ir
tam tikslui skirti 10 tūkst. Eur. Tarybos narys atkreipė dėmesį, kad renginį ,,Stinta 2019“
organizuoja asociacija ,,Stintų ordinas“, į kurios sąskaitą renkama rinkliava už leidimą prekiauti,
nors nėra paskelbtos informacijos apie viešąjį pirkimą dėl paslaugos pirkimo iš asociacijos, taip pat
į klausimus apie šią situaciją neatsakė nei asociacijos nariai, nei Kultūros skyriaus vedėjas.
Pranešėja atsakė, kad vadovaujantis Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus, neskelbiama apklausa, viešasis pirkimas iki 10 tūkst. Eur
(be PVM) nėra skelbiamas viešai, o per 15 dienų nuo sutarties sudarymo Viešųjų pirkimų skyrius
paskelbia tik sutartį.
Eugenijus Simutis pastebėjo, kad renginiui ,,Stinta 2019“ skirta 15 tūkst. Eur.
Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Mažrimė paaiškino, kad ši suma
padalinta dviem pirkimams: vienas pirkimas yra renginio organizavimas, kitas – techninis scenos
aptarnavimas.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
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Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui, Švietimo, kultūros ir sporto komitetas pritarė sprendimo projektui su pataisa:
2 punktu tvirtinamo Palangos miesto savivaldybės administracijos ir biudžetinių kultūros įstaigų
valstybinių, kalendorinių švenčių, minėtinų datų renginių 2019 m. sąrašo 3 punktą ,,Palangos
kultūros ir jaunimo centras“ papildyti eilute ir ją išdėstyti taip:
,,Valstybės (Lietuvos
Liepos 6 d.
700“
karaliaus Mindaugo
karūnavimo) diena
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Švietimo, kultūros ir sporto
komiteto pasiūlymo.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 20 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pataisa.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pataisa: 2 punktu tvirtinamo
Palangos miesto savivaldybės administracijos ir biudžetinių kultūros įstaigų valstybinių,
kalendorinių švenčių, minėtinų datų renginių 2019 m. sąrašo 3 punktą ,,Palangos kultūros ir
jaunimo centras“ papildyti eilute ir ją išdėstyti taip:
,,Valstybės (Lietuvos
Liepos 6 d.
700“
karaliaus Mindaugo
karūnavimo) diena
15. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo
specialiosios programos 2018 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja – Reda
Kairienė.
Tarybos narių klausimai.
Elena Kuznecova klausė, kiek želdynų ir želdinių yra inventorizuota ir kiek yra likę
neinventorizuotų bei kur galima susipažinti su inventorizavimo aktais.
Pranešėja atsakė, kad inventorizavimo duomenys yra pas ją, o inventorizuota yra
centrinė miesto dalis, daugiabučių rajonas – teritorija nuo S. Dariaus ir S. Girėno g. iki Vanagupės
g.
Elena Kuznecova teiravosi, kiek procentaliai likę neinventorizuotų želdynų ir
želdinių.
Pranešėja atsakė, kad likę neinventorizuoti Šventosios, Kunigiškių mikrorajonas.
Eimutis Židanavičius pastebėjo, kad reikėtų padidinti finansavimą bešeimininkių
padangų surinkimui, kad būtų surinktos paliktos ar išmestos padangos, kaip, pavyzdžiui, prie
buvusio hipodromo esančioje aikštelėje.
Reda Kairienė pažymėjo, jog teritorija, apie kurią šiuo atveju kalbama, yra privati ir
miesto biudžeto lėšos neturėtų būti naudojamos privačių teritorijų tvarkymui.
Elena Kuznecova sakė, kad miesto teritorijoje esantis sąvartynas, nesvarbu, ar jis
valstybinėje žemėje, ar privačioje, turi būti sutvarkytas.
Aleksandras Jokūbauskas pastebėjo, kad reikėtų neapsiriboti savo tiesioginėmis
funkcijomis ir imtis iniciatyvos sutvarkyti miesto teritoriją, o paskui ieškoti būdų, kaip išieškoti
patirtus nuostolius.
Elena Kuznecova siūlė inicijuoti teisės aktų pakeitimus, kad būtų suteikta galimybė
išvežti bešeimininkes padangas iš privačios teritorijos ir numatyta patirtų nuostolių išieškojimo
tvarka.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio
komitetai pritarė sprendimo projektui.
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Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
16. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo
specialiosios programos 2018 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja – Reda
Kairienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio
komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
Nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo Tarybos narys Eugenijus Simutis.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
17. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2019 metų užimtumo
didinimo programos patvirtinimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų pritarė sprendimo
projektui, Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas pritarė sprendimo projektui su
pasiūlymu: 1 punktu tvirtinamos Palangos miesto savivaldybės 2019 metų užimtumo didinimo
programos 7 punkte vietoj skaičiaus ,,2020 m.“ įrašyti skaičių “2019 m.“.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Turizmo, sveikatos ir
socialinės apsaugos komiteto pasiūlymo.
Užsiregistravo17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 17 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto su
pataisa.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
Nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo Tarybos nariai Arvydas Dočkus ir
Dainius Želvys.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pataisa: 1 punktu tvirtinamos
Palangos miesto savivaldybės 2019 metų užimtumo didinimo programos 7 punkte vietoj skaičiaus
,,2020 m.“ įrašyti skaičių “2019 m.“.
18. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės kvartalų energinio efektyvumo
didinimo programos patvirtinimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, 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).
Nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo Tarybos nariai Arvydas Dočkus ir
Dainius Želvys.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
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19. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės valdomų įmonių strategijų
sudarymo, atnaujinimo ir įgyvendinimo, pasiektų veiklos tikslų atitikties joms nustatytiems
veiklos tikslams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 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 informavo, kad Administracijos direktorė Akvilė Kilijonienė 2019 m. sausio 29
d. pateikė pasiūlymą dėl sprendimo projekto patikslinimo:
,,1. Pakeisti 5 punktą, jame išbraukiant žodžius „o jei šių organų nėra – vienasmenis
valdymo organas“.
2. 11.3 punkto pradžioje įrašyti žodžius „kolegialus valdymo ar priežiūros organas“.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Administracijos direktoriaus
pateikto pasiūlymo.
Užsiregistravo 20Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 20 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pataisomis.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pataisomis:
,,1. Pakeisti 5 punktą, jame išbraukiant žodžius „o jei šių organų nėra – vienasmenis
valdymo organas“.
2. 11.3 punkto pradžioje įrašyti žodžius „kolegialus valdymo ar priežiūros organas“.
20. SVARSTYTA. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą, esantį Gėlių a. 1A,
Palangoje, Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio
komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas paskelbė posėdžio pabaigą.
Posėdžio pirmininkas

Šarūnas Vaitkus

Posėdžio sekretorė

Renata Liaudanskytė

