PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
8-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
34-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2017 m. lapkričio 30 d. Nr. T3-34
Palanga
Posėdis įvyko 2017 m. lapkričio 30 d.
Posėdžio pradžia 9 val., pabaiga 10 val. 5 min.
Posėdžio pirmininkas – Šarūnas Vaitkus, Meras.
Posėdžio sekretorė – Diana Kniukštienė, Palangos miesto savivaldybės
administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė.
Posėdyje dalyvavo 18 Tarybos narių: Vaidotas Bacevičius, Arvydas Dočkus, Donatas
Elijošius, Irena Galdikienė, Edmundas Krasauskas, Sondra Kulikauskienė, Elena Kuznecova,
Rimantas Antanas Mikalkėnas, Ilona Pociuvienė, Antanas Sebeckas, Eugenijus Simutis (dalyvavo
iki 10 val.), Vaidas Šimaitis, Bronius Vaitkus, Šarūnas Vaitkus, Gediminas Valinevičius, Dainius
Želvys, Eimutis Židanavičius (dalyvavo iki 9 val. 45 min.), Julius Tomas Žulkus.
Posėdyje dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavo Tarybos nariai: Danas Paluckas,
Saulius Simė ir Mindaugas Skritulskas.
Posėdyje dalyvavo kviestieji ir kiti asmenys (sąrašas pridedamas).
Meras paskelbė 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 34-ojo posėdžio
pradžią.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Meras pagarsino, jog į 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 34-ojo
posėdžio darbotvarkę įtraukti 22 klausimai.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar Tarybos nariai turi pasiūlymų dėl posėdžio
darbotvarkės.
Vaidas Šimaitis siūlė išbraukti 17 darbotvarkės klausimą (Dėl Tarybos 2017 m.
vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-51 1.6 punkto pakeitimo), kadangi nėra apispręsta dėl papildomų
sporto šakų Sporto centre. Tarybos narys siūlė išbraukti ir 20 darbotvarkės klausimą (Dėl žemės
sklypo Jūros g. 22, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo), motyvuodamas tuo, kad detaliojo
plano rengėjai atsiėmė detaliojo plano bylas pataisymui.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti, kad iš posėdžio darbotvarkės
būtų išbrauktas 17 klausimas.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas yra).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
Klausimas išbrauktas iš posėdžio darbotvarkės.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti, kad iš posėdžio darbotvarkės
būtų išbrauktas 20 klausimas.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas yra).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
Klausimas išbrauktas iš posėdžio darbotvarkės.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl darbotvarkės su pakeitimais
tvirtinimo.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas yra).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
Darbotvarkė patvirtinta.
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Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, asmeniškai suinteresuotų šios
darbotvarkės klausimų svarstymu.
Posėdžio pirmininkas priminė dėl Tarybos posėdžio darbo eigos: pagal Tarybos
veiklos reglamentą kas 1,5 val. daroma 30 min. pertrauka, o po 3 darbo valandų – 1,5 val. pietų
pertrauka.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, norinčių pasisakyti prieš pradedant
svarstyti darbotvarkės klausimus.
Eugenijus Simutis kalbėjo, kad sunku privažiuoti prie Pradinės mokyklos, todėl jis
siūlė Administracijai laikinai, kol vyksta statybos, eismą Virbališkės take padaryti vienos juostos.
Šarūnas Vaitkus pagarsino, kad šį pasiūlymą svarstys Saugaus eismo komisija.
Posėdžio pirmininkas siūlė pradėti darbotvarkės klausimų svarstymą.
1. SVARSTYTA. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo
UAB „Palangos šilumos tinklai“. Pranešėja – Eugenija Petravičienė.
Tarybos narių klausimai.
Eimutis Židanavičius klausė, kiek turės įtakos šilumos kainai, jei bus suteikta
valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvata UAB „Palangos šilumos tinklai“.
Eugenija Petravičienė atsakė, kad kaina sumažės 0,05 euro cento už 1 kilovatvalandę.
Eimutis Židanavičius klausė, ar UAB „Litesko“ mokėdavo valstybinės žemės nuomos
mokestį.
Eugenija Petravičienė atsakė, kad taip.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eugenijus Simutis siūlė nepritarti sprendimo projektui. Tarybos narys kalbėjo, kad
seni žmonės, kurie kūrena malkomis ar dujomis, negauna lengvatų, todėl yra nesąžininga
mokesčių mokėtojų sąskaita vienai įmonei suteikti lengvatą. „Negalima lengva ranka iš miesto
biudžeto nubraukti 17 tūkstančių eurų“.
Eimutis Židanavičius pagarsino, kad valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos
suteikimas sumažina šilumos kainą 4 ct. Tarybos narys pareiškė, kad šilumos kaina mieste
sumažėjo dėl įmonės mokestinių lengvatų. Jis apgailestavo, kad kaina sumažinta Savivaldybės
biudžeto sąskaita.
Vaidotas Bacevičius pataisė Eimutį Židanavičių – kaina kinta 0,04 ct.
Meras perdavė pirmininkavimą Mero pavaduotojui Rimantui Antanui Mikalkėnui.
Šarūnas Vaitkus piktinosi Palangos miesto savivaldybės tarybos narių kenkėjiškumu.
Meras pažymėjo, kad kalba eina apie 80 procentų gyventojų, kurie gyvena daugiabučiuose
namuose, ir neretai sunkiai gyvena, miestas ieško įvairių galimybių, kaip tą dalią palangiškiams
palengvinti. Meras priminė, kad tai Savivaldybės įmonė ir Taryba apsisprendžia dėl lengvatos
suteikimo. Šarūnas Vaitkus, reaguodamas į Eugenijaus Simučio pasisakymą, pažymėjo, kad
lengvatos gali būti suteikiamos vieną kartą per metus, o ne 5 metams iš karto. Jis klausė, ar
Savivaldybės taryba norėtų, kad gyventojams vėl padidėtų šilumos kaina. Jis prašė nepolitikuoti
visuomenei jautriais dalykais. Gyventojai turi mokėti kiek įmanoma mažiau už komunalines
paslaugas.
Eugenijus Simutis kalbėjo, jog šis klausimas tiesiogiai susijęs ir su Meru, nes jis, kaip
ir kiti miesto gyventojai, gyvena daugiabutyje. Tarybos narys klausė, ar 20 procentų gyventojų
turi išlaikyti 80 procentų gyventojų.
Elena Kuznecova siūlė pereiti prie balsavimo procedūros.
Dainius Želvys pažymėjo, kad 17 tūkst. eurų negali daryti įtakos šilumos kainai. Jis
siūlė pritarti sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio
bei Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16, prieš – 1 (Eugenijus Simutis), susilaikė – 1 (Sondra
Kulikauskienė).
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NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
2. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto
patikslinimo. Pranešėja – Regina Garadauskienė.
Tarybos narių klausimai.
Elena Kuznecova pasitikslino, ar 139 000 eurais mažinamos išmokos socialiniams
poreikiams, nes yra mažiau socialiai remtinų asmenų.
Regina Garadauskienė patvirtino, kad taip. Lėšos yra paskirstomos tarp asignavimų
valdytojų.
Elena Kuznecova pasidžiaugė, kad mieste mažėja socialiai remtinų žmonių.
Eugenijus Simutis prašė pranešėjos informuoti, kaip yra renkamas Savivaldybės
biudžetas.
Regina Garadauskienė pažymėjo, kad biudžeto vykdymo rezultatai pasimatys metų
gale. Aišku tiek, kad metinis planas bus neįvykdytas dėl nekilnojamojo turto mokesčių
nesurinkimo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
3. SVARSTYTA. Dėl leidimo sudaryti koncesijos sutartį. Pranešėja – Ramunė
Olšauskaitė-Urbonienė.
Tarybos narių klausimai.
Elena Kuznecova prašė patvirtinti, kad sutarties šablonas nesikeis su pasirašyta
sutartimi, nes iki šiol nėra įvardintas koncesininkas.
Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė atsakė, kad sutartis nebus pakeista. Koncesininkų
pasiūlymai gali būti tokie, kokie buvo pateikti koncesijos sutartyje, arba išsamesni.
Eugenijus Simutis kalbėjo, kad Koncesijos sutartį (kuri yra labai didelės apimties ir
pasirašoma 25 metams) turėtų tvirtinti Taryba, o ne Administracijos direktorius.
Pranešėja pažymėjo, kad Koncesijos sutartis yra sudaroma 20 metų. Grynojo pelno
koeficientas yra svarbus tik sutarties pratęsimui, t. y. jei Taryba nuspręs pratęsti sutartį 5 metams.
Meras patikslino, kad Finansų ministerija, Centrinė projektų valdymo agentūra bei
Kontrolės ir audito tarnyba tikrino Koncesijos sutartį ir davė teigiamą išvadą. Šarūnas Vaitkus
pabrėžė, kad Sutarties sąlygos gali tik pagerėti. Šarūnas Vaitkus pažymėjo, kad šiuo metu yra likę
du koncesininkai, ir laimės tas, kuris pateiks geresnes sutarties sąlygas (gali didinti nuomos kainą,
renginių skaičių ir pan.). Posėdžio pirmininkas apgailestavo, kad kai kurie Tarybos nariai
priekaištavo dėl Koncesijos sutarties, tačiau yra džiugu, kad savivaldybei pavyko įrodyti, kad visi
kritikai klydo. Jis priminė, kad Eugenijus Simutis sakė, kad Savivaldybė niekada neras kempingui
koncesininko, tačiau Nemirsetos kempinge, kuris jau turi koncesininką, prasidėjo trečiojo etapo
statybos. Finansų ministerija pasidžiaugė, kad Palanga formuoja naują praktiką: ne savivaldybė
moka koncesininkui, o koncesininkas moka savivaldybei.
Eimutis Židanavičius domėjosi, kodėl ir kokiomis sąlygomis buvo investuota 170
tūkst. eurų į Koncertų salės garso kokybę prieš pasirašant Koncesijos sutartį.
Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė atsakė, kad investicijos buvo numatytos
Strateginiame veiklos plane, dalis pinigų kokybės gerinimui buvo panaudota iš salės nuomos
pinigų, kadangi vadovaujantis Lietuvos verslo agentūros raštu šie pinigai gali būti naudojami tik
salės gerbūviui. Pranešėja priminė, kad Koncesijos konkursas prasidėjo 2015 m. rugsėjo mėn.
Investicijos buvo numatytos garso tobulinimui. Ji pabrėžė, kad nė vienoje naujoje pasaulio
koncertų salėje garsas nebūna iškart nepriekaištingas. Investicija garso kokybei gerinti bei
Koncesijos sutarties pasirašymas neturi nieko bendro.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
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Eugenijus Simutis priminė, kad Merai, kai nori pasisakyti, pirmininkavimą turi
perduoti pavaduotojui. Tarybos narys kalbėjo, kad Nemirsetos kempingo koncesininkas nedengia
paskolos kaštų, todėl Merui nereiktų užsiiminėti „populizmu“. Kalbėtojas akcentavo, kad
Nemirsetoje kempinge esanti teniso aikštelė neatitinka reikalavimų.
Eimutis Židanavičius kalbėjo, kad atlikėjai, kurie koncertavo Palangos koncertų
salėje, nusivylė garso akustika. Jis klausė Mero, argi reikia afišuoti Palangos miesto bendruomenei,
kad garso kokybė yra nepriekaištinga, kai tuo tarpu į ją investuojamos nemažos pinigų sumos.
Keista, kad prieš pasirašant Koncesijos sutartį, investuojama į Palangos koncertų salės garso
kokybės gerinimą.
Meras perdavė pirmininkavimą Mero pavaduotojui Rimantui Antanui Mikalkėnui.
Šarūnas Vaitkus kalbėjo, kad didžiausias kenkėjas bėgioja su fotoaparatu
fotografuodamas miesto turtą ir visą turimą medžiagą perduoda žiniasklaidai. Meras apgailestavo,
kad Palangos žmonės išrinko tokius atstovus į miesto tarybą. Jis akcentavo, kad lėšas koncertų
salės statybai turėjo gauti Vilniaus miesto savivaldybė, tačiau didžiulių pastangų dėka koncertų
salė yra pastatyta Palangoje. Meras kalbėjo, kad kiekvieną daiktą galima ir reikia tobulinti. Nieko
nėra bloga, kad uždirbti pinigai yra investuojami Koncertų salės garso kokybei gerinti. Tai yra
investicija į Palangos miesto turtą. Gaila, kad Tarybos narys negali pakęsti, kad Palanga gražėja ir
visokiais būdais bando tam pakenkti.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad visi komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Eugenijus Simutis).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
4. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Jungtinės veiklos sutarties projektui. Pranešėja –
Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Švietimo, kultūros ir
sporto bei Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
5. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginio
veiklos plano metmenų patvirtinimo. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto ūkio komitetai
pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Eimutis Židanavičius nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
6. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T2-305
pakeitimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
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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 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
7. SVARSTYTA. Dėl patalpos perdavimo panaudos pagrindais Klaipėdos apskrities
gestų kalbos vertėjų centrui. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio
bei Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
8. SVARSTYTA. Dėl Leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir Palangos miesto
viešųjų kapinių lankymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Snieguolė Saltonienė.
Tarybos narių klausimai.
Eimutis Židanavičius klausė, kokia bus laidojimo kolumbariume tvarka.
Snieguolė Saltonienė atsakė, kad ši tvarka nesikeitė nuo 2012 metų.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eimutis Židanavičius samprotavo, kad kolumbariumas turėjo atsirasti kapinių
pradžioje ar jų viduryje, o ne pakrašty prie tvoros.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
9. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2008 m. liepos 10 d. sprendimo Nr. T2-159
pakeitimo. Pranešėja – Reda Kairienė.
Tarybos narių klausimai.
Eugenijus Simutis klausė, kokie yra Želdynų ir želdinių apsaugos ir tvarkymo
taisyklių esminiai pakeitimai.
Reda Kairienė atsakė, kad taisyklės pakoreguotos pagal pasikeitusius teisės aktus. Kaip
esminį taisyklių pasikeitimą pranešėja paminėjo tai, kad medžiai gali būti šalinami bendrojo
naudojimo teritorijose šalia daugiabučių tik pritarus daugumai gyventojų.
Eugenijus Simutis pasitikslino, ar reikia gauti daugumos gyventojų pritarimą, norint
įsirengti gėlyną valstybinėje žemėje šalia daugiabučio.
Reda Kairienė atsakė, kad taip.
Šarūnas Vaitkus klausė, kokia yra situacija nesuformuotuose žemės sklypuose prie
daugiabučių namų.
Reda Kairienė atsakė, kadangi gyventojai yra daugiabučio namo teritorijos
naudotojai, jie taip pat turi priimti bendrą sprendimą dėl želdynų.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
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Eugenijus Simutis kalbėjo, jog UAB „Palangos komunalinis ūkis“ nupjautus
želdinius galėtų išvežti į UAB „Palangos šilumos tinklai“, kuri galėtų juos naudoti kūrenimui.
Tokiu būdu nereiktų pastarosios bendrovės atleisti nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio.
Šarūnas Vaitkus, reaguodamas į Eugenijaus Simučio pasisakymą, pažymėjo, jog
tokius dalykus reglamentuoja teisės aktai.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
10. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 2018–
2020 metų ikimokyklinio ugdymo programai. Pranešėja – Laima Valužienė.
Tarybos narių klausimai.
Edmundas Krasauskas klausė, ar bus įgyvendintos ikimokyklinio ugdymo programos
iš esamų resursų.
Laima Valužienė atsakė, kad visuose darželiuose yra atliktas išorės audito vertinimas,
resursų yra užtektinai, kiekvienoje grupėje dirba mažiausiai du žmonės. Kiekviena įstaiga turi savo
metodikas, tvarkas.
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.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Ekonomikos ir finansų
komiteto pasiūlymo.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 18 (vienbalsiai).
Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu iš sprendimo projekto
preambulės išbraukti žodžius ir skaičius „18 straipsnio 1 dalimi“.
11. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ 2018–2020
metų ikimokyklinio ugdymo programai. 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.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Ekonomikos ir finansų
komiteto pasiūlymo.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 16 (vienbalsiai).
Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
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NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu iš sprendimo projekto
preambulės išbraukti žodžius ir skaičius „18 straipsnio 1 dalimi“.
12. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Palangos lopšelio-darželio „Nykštukas“ 2018–
2020 metų ikimokyklinio ugdymo programoms. 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.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Ekonomikos ir finansų
komiteto pasiūlymo.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 17 (vienbalsiai).
Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu iš sprendimo projekto
preambulės išbraukti žodžius ir skaičius „18 straipsnio 1 dalimi“.
13. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ 2018–2020
metų ikimokyklinio ugdymo programai. 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.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Ekonomikos ir finansų
komiteto pasiūlymo.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 17 (vienbalsiai).
Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu iš sprendimo projekto
preambulės išbraukti žodžius ir skaičius „18 straipsnio 1 dalimi“.
14. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Palangos lopšelio-darželio „Sigutė“ 2018–2020
metų ikimokyklinio ugdymo programai. 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.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Ekonomikos ir finansų
komiteto pasiūlymo.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 17 (vienbalsiai).
Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymui pritarta.
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Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Sondra Kulikauskienė ir Eugenijus Simutis nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu iš sprendimo projekto
preambulės išbraukti žodžius ir skaičius „18 straipsnio 1 dalimi“.
15. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ 2018–2020
metų ikimokyklinio ugdymo programai. 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.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Ekonomikos ir finansų
komiteto pasiūlymo.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 17 (vienbalsiai).
Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu iš sprendimo projekto
preambulės išbraukti žodžius ir skaičius „18 straipsnio 1 dalimi“.
16. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2017 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-51 1.3
punkto papildymo. Pranešėja – Laima Valužienė.
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 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Ilona Pociuvienė nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
17. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T2-202 1
punkto pakeitimo. Pranešėja – Laima Valužienė.
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.
18. SVARSTYTA. Dėl Valdybos 1996 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. 334 1.2
punkto pakeitimo. Pranešėjas – Vytautas Indreika.
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Tarybos narių klausimai.
Elena Kuznecova klausė, kodėl yra keičiamas Ronžės upės pakrantės nuo Plytų g. iki
Vytauto g. (pietinėje upės pusėje) apsaugos juostos plotis.
Vytautas Indreika atsakė, kad Ronžės upės pakrantės apsaugos juostos plotis
keičiamas dėl daugiaaukštės automobilių stovėjimo aikštelės.
Elena Kuznecova klausė, kiek pagal antikorupcinės vertinimo pažymos duomenis toje
teritorijoje bus subjektų, kuriems bus sudarytos vienodos sąlygos.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Elena Kuznecova siūlė visos Ronžės upės pakrantės apsaugos juostą nustatyti 5 m,
motyvuodama tuo, kad visiems turi būti numatytos vienodos sąlygos.
Vaidas Šimaitis kalbėjo, jog siekiant užtikrinti darnią urbanizuotos teritorijos plėtrą
(įrengti daugiaaukštę automobilių stovėjimo), sprendimo projektu mažinamas Ronžės upės
pakrantės nuo Plytų g. iki Vytauto g. (pietinėje upės pusėje) apsaugos juostos plotis.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Meras prašė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Elenos Kuznecovos pasiūlymo.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 2, prieš – 9, susilaikė – 4.
Elenos Kuznecovos pasiūlymui nepritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Elena Kuznecova).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
19. SVARSTYTA. Dėl teritorijos, pagal Palangos miesto bendrąjį planą
patenkančios į N6 rajoną, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjas – Vytautas Indreika.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
20. SVARSTYTA. Dėl žemės sklypo Lietaus g. 9, Palangoje, detaliojo plano
patvirtinimo. Pranešėjas – Vytautas Indreika.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas paskelbė posėdžio pabaigą.
Posėdžio pirmininkas

Šarūnas Vaitkus

Posėdžio sekretorė

Diana Kniukštienė

