PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
9-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
7-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2019 m. rugsėjo 27 d. Nr. T3-8
Palanga
Posėdis įvyko 2019 m. rugsėjo 27 d.
Posėdžio pradžia 9 val., pabaiga 11 val. 45 min.
Posėdžio pirmininkai – Šarūnas Vaitkus, Meras, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Mero
pavaduotojas.
Posėdžio sekretorė – Diana Kniukštienė, Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė.
Posėdyje dalyvavo 17 Tarybos narių: Andrius Bajoras, Arvydas Dočkus, Gediminas
Gečas, Svetlana Grigorian, Domininkas Jurevičius, Darius Kubilius, Rimantas Antanas Mikalkėnas,
Ilona Pociuvienė, Saulius Simė, Eugenijus Simutis, Mindaugas Skritulskas, Vaidas Šimaitis, Bronius
Vaitkus, Šarūnas Vaitkus, Dainius Želvys, Julius Tomas Žulkus, Justas Žulkus.
Posėdyje dėl pateisinamų priežaščių nedalyvavo Tarybos nariai Sondra Kulikauskienė,
Elena Kuznecova, Renata Surblytė ir Vladas Žulkus.
Posėdyje dalyvavo kviestieji ir kiti asmenys (sąrašas pridedamas).
Meras paskelbė 9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 7-ojo posėdžio
pradžią.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Meras pagarsino, jog į 9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 7-ojo
posėdžio darbotvarkę įtraukti 22 klausimai.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar Tarybos nariai turi pasiūlymų dėl posėdžio
darbotvarkės.
Meras informavo, kad yra gautas 7 Tarybos pasirašytas prašymas į šios dienos Tarybos
posėdžio darbotvarkę įtraukti papildomą klausimą ,,Dėl Palangos miesto savivaldybės
kontrolieriaus“ (Pranešėjas – Petras Kaminskas).
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl pasiūlymo papildomai įtraukti
į posėdžio darbotvarkę sprendimo ,,Dėl Palangos miesto savivaldybės kontrolieriaus“ projektą.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas yra).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
Klausimas įtrauktas į posėdžio darbotvarkę.
Kadangi daugiau pasiūlymų nebuvo, Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir
balsuoti dėl darbotvarkės.
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.
Dainius Želvys informavo, kad nedalyvaus 21 (Dėl Palangos miesto savivaldybės
teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano rengimo
pradžios ir planavimo tikslų) darbotvarkės klausimo svarstyme, kadangi jis dirba UAB „Palangos
vandenys“.
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Arvydas Dočkus pagarsino, kad nusišalins nuo 19 (Dėl Palangos miesto savivaldybės
švietimo įstaigų direktorių pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų padidinimo) darbotvarkės
klausimo svarstymo, nes dirba „Baltijos“ pagrindinėje mokykloje.
Bronius Vaitkus pažymėjo, jog nedalyvaus 6 (Dėl Tarybos 2011 m. rugsėjo 8 d.
sprendimo Nr. T2-152 pakeitimo) klausimo svarstyme ir balsavime, kadangi jo giminaičiai dirba
UAB „Palangos komunalinis ūkis“.
Ilona Pociuvienė pagarsino, kad nusišalins nuo 19 (Dėl Palangos miesto savivaldybės
švietimo įstaigų direktorių pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų padidinimo) darbotvarkės
klausimo svarstymo, nes dirba Senojoje gimnazijoje.
Julius Tomas Žulkus pranešė, kad nedalyvaus 3 (Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos
Seimą) darbotvarkės klausimo svarstyme.
Vaidas Šimaitis informavo, kad nedalyvaus 7 (Dėl reprezentacinio Palangos miesto
festivalio ar pramoginio renginio statuso suteikimo ir jo dalinio finansavimo iš Savivaldybės
biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo) darbotvarkės klausimo svarstyme.
Rimantas Antanas Mikalkėnas informavo, kad nusišalins nuo 21 darbotvarkės klausimo
(Dėl Palangos miesto savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtros plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų) svarstymo ir balsavimo, kadangi
jo žmona turi šios bendrovės akcijų.
Justas Žulkus pagarsino, kad nedalyvaus 17 (Dėl Palangos Stasio Vainiūno meno
mokyklos klasių skaičiaus ir dydžio nustatymo 2019–2020 mokslo metams) ir 19 (Dėl Palangos
miesto savivaldybės švietimo įstaigų direktorių pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų
padidinimo) darbotvarkės klausimų svarstymuose, kadangi jis dirba Senojoje gimnazijoje.
Šarūnas Vaitkus informavo, kad nusišalins nuo 6 (Dėl Tarybos 2011 m. rugsėjo 8 d.
sprendimo Nr. T2-152 pakeitimo) darbotvarkės klausimo svarstymo.
Posėdžio pirmininkas prašė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Rimanto Antano Mikalkėno
ir Dainiaus Želvio, kurie nedalyvaus 21darbotvarkės klausimo svarstyme, nusišalinimo priėmimo.
Užsiregistravo 13 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 13 (vienbalsiai).
Tarybos narių nusišalinimas priimtas.
Meras siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Broniaus Vaitkaus ir Šarūno Vaitkaus, kurie
nedalyvaus 6 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 Ilonos Pociuvienės, kuri
nedalyvaus 19 darbotvarkės klausimo svarstyme, nusišalinimo priėmimo.
Užsiregistravo 13 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 13 (vienbalsiai).
Tarybos narės nusišalinimas priimtas.
Posėdžio pirmininkas prašė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Juliaus Tomo Žulkaus, kuris
nedalyvaus 3 darbotvarkės klausimo svarstyme, nusišalinimo priėmimo.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
Tarybos nario nusišalinimas priimtas.
Posėdžio pirmininkas prašė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Vaido Šimaičio, kuris
nedalyvaus 7 darbotvarkės klausimo svarstyme, nusišalinimo priėmimo.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
Tarybos nario nusišalinimas priimtas.
Posėdžio pirmininkas prašė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Justo Žulkaus, kuris
nedalyvaus 17 ir 19 darbotvarkės klausimų svarstymuose, nusišalinimo priėmimo.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
Tarybos nario nusišalinimai priimti.
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Posėdžio pirmininkas siūlė pradėti darbotvarkės klausimų svarstymą.
1. SVARSTYTA. Dėl pritarimo projekto ,,Atsinaujinančių energijos išteklių
panaudojimas BĮ Palangos miesto globos namuose“ įgyvendinimui. Pranešėja – Irena Biriukaitė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Statybos ir miesto ūkio bei Turizmo, sveikatos ir socialinės
apsaugos 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.
2. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų
tarybos sudarymo. Pranešėja – Žaneta Žulkuvienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eugenijus Simutis domėjosi, kodėl Savivaldybės administracija anksčiau neteikė
Tarybai tvirtinti šį sprendimo projektą.
Akvilė Kilijonienė atsakė, kad tik liepos mėn. Taryba patvirtino Palangos miesto
savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatus.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad visi komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Julius Tomas Žulkus išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 13 min. iki 9 val. 16 min.).
3. SVARSTYTA. Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Seimą. Pranešėja – Rasa
Morkūnienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Eugenijus Simutis kalbėjo, kad turi vykti sklandus bendradarbiavimas tarp
Savivaldybės ir verslo atstovų.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad visi komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
4. SVARSTYTA. Dėl pastato Klaipėdos pl. 74, Palangoje, paprastojo remonto darbų
perdavimo ir jo balansinės vertės didinimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Turizmo, sveikatos ir
socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
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.

4

5. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės teritorijoje esančių apleistų ir
neprižiūrimų, naudojamų ne pagal paskirtį pastatų ir statinių sąrašo patvirtinimo. Pranešėja – Lina
Karalienė.
Tarybos narių klausimai.
Eugenijus Simutis domėjosi, kokiais kriterijais remiantis buvo sudarytas Palangos
miesto savivaldybės teritorijoje esančių apleistų ir neprižiūrimų, naudojamų ne pagal paskirtį pastatų
ir statinių sąrašas (toliau – Sąrašas).
Lina Karalienė atsakė, kad Sąrašas buvo sudarytas vadovaujantis patvirtintu Tarybos
sprendimu Palangos miesto savivaldybės teritorijoje esančių apleistų ir neprižiūrimų, naudojamų ne
pagal paskirtį statinių nustatymo tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas).
Eugenijus Simutis klausė, ar sprendimo projekto rengėjai buvo susitikę su statinių
savininkais dėl objektų sutvarkymo ir domėjosi, kodėl į Sąrašą neįtraukti ir kiti apleisti statiniai.
Lina Karalienė pažymėjo, jog Tvarkos apraše yra reglamentuota sąrašo sudarymo
tvarka. Architektūros ir teritorijų planavimo vyriausioji specialistė aiškino, jog iš praeitų metų
apleistų objektų sąrašo buvo išbraukti tie pastatai ir statiniai, kuriuos įsigijo nauji savininkai ir dėl
kurių buvo kreiptasi.
Eugenijus Simutis klausė, kodėl iš Sąrašo nebuvo išbrauktas statinys, esantis J.
Basanavičiaus g. 9, Palanga, kurį įsigijo kitas savininkas. Tarybos narys tikino, kad pastato savininkas
visus keliamus Statybos skyriaus reikalavimus įvykdė. Tarybos narys klausė, kodėl nebuvo atliktas
sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas.
Lina Karalienė atsakė, kad buvo atliktas Tvarkos aprašo antikorupcinis vertinimas.
Pranešėja pažymėjo, jog naujų pastatų savininkai turėtų kreiptis į Palangos miesto savivaldybės
administraciją dėl pasikeitusių aplinkybių, kurias svarsto Apleistų ir neprižiūrimų, naudojamų ne
pagal paskirtį statinių nustatymo komisija.
Mindaugas Skritulskas paantrino, kad remiantis Tarybos 2019-07-09 sprendimu Nr.
T2-147 „Dėl Palangos miesto savivaldybės teritorijoje esančių apleistų ir neprižiūrimų, naudojamų
ne pagal paskirtį statinių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ buvo sudarytas apleistų ir
neprižiūrimų, naudojamų ne pagal paskirtį pastatų ir statinių sąrašas. Tarybos narys prašė
pakomentuoti, kokie veiksmai buvo atlikti kiekvieno statinio atžvilgiu: ar iš viso buvo imtasi
veiksmų, ar buvo surašyti protokolai pagal administracinių nusižengimų kodekso straipsnį, ar
pasibaigęs apskundimo terminas.
Lina Karalienė pažymėjo, jog statinys, esantis Vytauto g. 64, perkeltas į Sąrašą iš 2018
m. sąrašo pagal Tvarkos aprašo 5.1, 5.2, 5.5, 7 punktus. Pranešėja paminėjo, jog šiam objektui buvo
atliktas techninės priežiūros patikrinimas ir surašytas aktas, kuris buvo išsiųstas savininkams bei
kitoms institucijoms. Statinys, esantis adresu Vytauto g. 67, įtrauktas sąrašą, kadangi jis naudojamas
ne pagal paskirtį, nevykdoma statinio statybos techninė priežiūra, statinio konstrukcijos irsta, langai
užkalti ir pan.
Eugenijus Simutis klausė, kuo statinys, esantis Vytauto g. 67, skiriasi nuo kitų apleistų
statinių (pvz., buvęs darželio pastatas „Saulutė“ Gintaro g., buvusi poilsinė „Voveraitė“ Kęstučio
g.), kurie neįtraukti į Sąrašą.
Lina Karalienė kalbėjo, kad statinys, esantis adresu Vytauto g. 55, perkeltas į Sąrašą iš
2018 m. sąrašo, kadangi jau daug metų savininkai šio pastato netvarko. Pranešėja pažymėjo, jog dėl
pastato, esančio J. Basanavičiaus g. 9, nebuvo gautas joks kreipimasis dėl jo išbraukimo iš Sąrašo,
objektas į Sąrašą taip pat yra perkeltas iš 2018 m. sąrašo. Statiniai Vanagupės g. 40, Maironio g. 12,
Mokyklos g. 28 ir Jūros g. 65A taip pat yra perkelti į Sąrašą iš 2018 m. sąrašo, kadangi dėl jų yra
gauta daug skundų, surašyti statinių techninės priežiūros patikrinimo aktai, kuriuose pateikti
reikalavimai dėl pastatų techninės priežiūros, kurie neįvykdyti. Statinio, edančio Prieplaukos g. 14,
būklė labai prasta, todėl statinys taip pat buvo įtrauktas į Sąrašą. Viešosios tvarkos skyriaus siūlymu
statinys, esantis Mėguvos g. 5A, iš kurio likusios tik atskiros konstrukcijos, buvo įtrauktas į Sąrašą.
Pranešėja informavo, kad Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas siūlė įtraukti dar du
pastatus, esančius Vytauto g. 170, dėl kurių buvo surašyti statinio techninės priežiūros patikrinimo
aktai.
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Mindaugas Skritulskas klausė, dėl kokių priežasčių (ar dėl laiko stokos ar kitais
sumetimais) ne visi apleisti pastatai įtraukti į Sąrašą. Tarybos narys domėjosi, kodėl ne tik buvęs
darželio „Saulutės“ pastatas, kaip minėjo Eugenijus Simutis, bet ir buvusios sanatorijos „Jūratė“
valgyklos pastatas ir kiri apleisti pastati neįtraukti į Sąrašą.
Lina Karalienė kalbėjo, jog Tarybos nariai gali teikti savo pasiūlymus dėl statinių
įtraukimo į Sąrašą. Statiniai tikrinami pagal gautus skundus ir kitus institucijų gautus dokumentus.
Mindaugas Skritulskas klausė, ar pranešėja nemananti, kad apleistų ir neprižiūrimų,
naudojamų ne pagal paskirtį pastatų ir statinių sąrašas nėra objektyvus.
Pranešėja sakė, kad pradiniame sąraše buvo 26 pastatai, bet buvo išbraukti tie, kurių
savininkai yra fiziniai asmenys, nes Nekilnojamojo turto mokesčiu neapmokestinami fiziniams
asmenims nuosavybės teise priklausantys statiniai.
Saulius Simė klausė, kodėl į Sąrašą nėra įtrauktas „Mėta“ pastatas, o J. Basanavičiaus
g. 9 – įtrauktas, nors abiejų pastatų savininkai yra pasikeitę.
Lina Karalienė atsakė, kad pagal Tvarkos aprašą, asmenys, kurių nuosavybės teise
valdomas nekilnojamasis turtas įrašytas į Sąrašą, gali raštu pateikti Savivaldybės administracijai
motyvuotą prašymą išbraukti statinį iš Sąrašo bei pateikti duomenis, įrodančius, kad nekilnojamasis
turtas neatitinka Tvarkos aprašo 5 punkte išvardytų kriterijų.
Šarūnas Vaitkus kalbėjo, jog spaudoje buvo minima, kad objektas J. Basanavičiaus g. 9
yra parduotas, tačiau Registrų centre apie naująjį savininką jokių duomenų nėra. Vadovaujantis
Tvarkos aprašo 15 punktu, naujasis savininkas turi kreiptis į Savivaldybę ir pateikti prašymą dėl
objekto išbraukimo iš Sąrašo.
Saulius Simė prašė pakomentuoti situaciją dėl objekto Vytauto g. 64.
Lina Karalienė kalbėjo, jog statinio savininkas (UAB „KaroDENTA“) buvo
informuotas apie objekto patikrinimo rezultatus ir pradėtas vykdomas įtraukimo į Sąrašą
procedūras. Pranešėja pažymėjo, jog iš UAB „Karodenta“ buvo gautas prašymas išbraukti statinį
iš Sąrašo, tačiau pateikti duomenys nebuvo pagrįsti. Statinio savininkas tik perdažė pastatą geltona
spalva, o keliančios grėsmę statybinės konstrukcijos taip ir liko.
Svetlana Grigorian klausė, kas vykdo apleistų, neprižiūrimų ir ne pagal paskirtį
naudojamų pastatų monitoringą.
Lina Karalienė sakė, kad patikrinimai vykdomi pagal gautus skundus, pagal kitų
institucijų kreipimąsi, taip pat pagal Savivaldybės patvirtintą tvarką.
Julius Tomas Žulkus klausė, kodėl į Sąrašą nėra įtrauktas UAB „Alovė“ priklausantis
objektas, esantis Vytauto g. 123A.
Lina Karalienė atsakė, kad objektas iš Sąrašo buvo išbrauktas pasikeitus savininkui.
Pranešėja pažymėjo, jog jis vėl gali būti įtrauktas į Sąrašą, jei nuo turto įsigijimo (naudojimo
pradžios) praėjo daugiau kaip 1 (vieneri) metai ir asmuo tinkamai neremontuoja, netvarko, nedažo
ir neprižiūri pastatų ir jų fasadų.
Julius Tomas Žulkus pažymėjo, jog statinio, esančio Vytauto g. 55, taip pat yra pasikeitę
savininkai, tačiau pastatas nėra išbrauktas iš Sąrašo.
Lina Karalienė atsakė, kad iš naujų savininkų nebuvo gautas prašymas dėl pastato
išbraukimo iš Sąrašo.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eugenijus Simutis stebėjosi, kad vieni apleisti ir neprižiūrėti pastatai yra įtraukti į
sąrašą, o kiti – ne. Kodėl UAB „Alovės“ priklausiantis statinys neįtrauktas, o buvęs baseino „Linas“
pastatas įtrauktas į šį Sąrašą, kodėl pastatas J. Basanavičiaus g. 9 yra įtrauktas į Sąrašą, o pastatas J.
Basanavičiaus g. 37 neįtrauktas, nors visų būklė ženkliai skiriasi. Suprantama, kad niekas pastatų
negriaus, todėl Tarybos narys siūlė ieškoti kitų būdų kaip vizualiai paslėpti apleistus statinius. Kita
vertus, pastatai nebus griaunami ir todėl, kad Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio
ministerijos, įgyvendindama, žemės reformą padalins žemės sklypus. Eugenijus Simutis kalbėjo, jog
į Sąrašą nėra įtraukti „Mėta“, buvusios policijos, buvusių poilsio namų „Voveraitė“, buvusio
darželio „Saulutės“, buvusios sanatorijos „Jūratė“ valgyklos, buvusio baseino „Jūratė“ pastatai.
Tarybos narys kreipėsi į Antikorupcijos komisijos pirmininką su prašymu išsiaiškinti dėl apleistų
pastatų įtraukimo ir neįtraukimo į Sąrašą priežastis ir galimo korupcijos pasireiškimo galimybės.
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Tarybos nariui buvo neaišku, kodėl nebuvo parengtas išsamus Sąrašas, todėl siūlė šį klausimą
išbraukti iš Tarybos posėdžio darbotvarkės ir pakoreguoti sprendimo projektą.
Meras pagarsino, kad Tarybos nariai teikia pasiūlymus dėl darbotvarkės Tarybos
posėdžio pradžioje, todėl dėl Eugenijaus Simučio pasiūlymo nebus balsuojama.
Mindaugas Skritulskas apgailestavo, kad nevyko dialogas tarp Savivaldybės
administracijos ir pastatų savininkų, nebuvo apibrėžti terminai ir būdai, kaip sutvarkyti apleistus
pastatus. Tarybos narys aiškino, kad Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme yra apibrėžtas
objektyvumo principas. Akivaizdu, kad apleistų ir neprižiūrimų, naudojamų ne pagal paskirtį pastatų
ir statinių sąrašas nėra objektyvus. Tarybos narys kalbėjo, kad Sąrašas turi būti patvirtintas iki spalio
15 d., nes tik taip galės būti vykdomas objektų apmokestinimas už 2019 metus, todėl jis siūlė
klausimą atidėti, siekiant išvengti galimų teisminių ginčų ir į Sąrašą įtraukti visus mieste apleistus
pastatus, jų savininkam nustatyti terminą, per kurį susitvarkytų apleistus pastatus, ir svarstyti šį
klausimą po pusės metų.
Dainius Želvys kalbėjo, jog klausimo atidėjimas nieko neišspręs, ir siūlė balsuoti už
kiekvieną Sąrašo statinį atskirai.
Saulius Simė pabrėžė, kad jeigu bus balsuojama dėl kiekvieno objekto atskirai, galimas
teisinis „nihilizmas“.
Meras į tribūną kvietė pasisakyti buvusį Tarybos narį, advokatą, kuris atstovauja
Vytauto g. 64 pastato savininkų interesus, Vaidotą Bacevičių.
Vaidotas Bacevičius kalbėjo, kad UAB „KaroDENTA“ š. m. balandžio 11 d. gavo
pranešimą apie ketinimą jos valdomą nekilnojamąjį turtą įtraukti į Sąrašą. Advokatas pažymėjo, jog
visi pranešime nurodyti pastato defektai buvo pašalinti. Rugpjūčio 12 dieną UAB „KaroDENTA“
apie tai pranešė Savivaldybei, tačiau Tarybos komitetai į tai neatsižvelgė – paliko pastatą Sąraše.
Vaidotas Bacevičius kalbėjo, kad UAB „KaroDENTA“ dar kartą kreipėsi į Savivaldybę nurodydama,
kad pastato tvarkymo darbai vyksta. Šis statinys yra neapleistas ir prižiūrimas. Be to, jis yra
naudojamas pagal paskirtį, yra aptvertas. Pareiškėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
Konstitucija, prašė laikytis lygiateisiškumo ir objektyvumo principų. Advokatas pažymėjo, jog ir
fiziniams asmenims priklausantys pastatai turi būti įtraukti į Sąrašą ir skiriamos vienodos bausmės.
Jis taip pat prašė balsuoti dėl kiekvieno objekto, esančio Sąraše, atskirai.
Lina Vieversienė kalbėjo, kad pateiks Savivaldybės administracijai motyvuotą prašymą
išbraukti statinį, esantį Vytauto g. 55, iš Sąrašo, kadangi pasikeitė pastato savininkai.
Šarūnas Vaitkus kalbėjo, jog buvęs baseino „Lino“ pastatas yra avarinės būklės ir
savininkas turėjo pastatą nugriauti per 7 metus, tačiau to jis nepadarė. Meras sakė, kad apleistų
pastatų savininkai bus priversti susitvarkyti jiems priklausantį turtą, tik didinant jiems mokestinę
naštą. Posėdžio pirmininkas pasakojo, kad 2017 metais restorano „Birutė“ savininkas pažadėjo
pastatą sutvarkyti, tačiau tik nudažė jį geltona spalva. Jis informavo, kad Nacionalinė žemės tarnyba
pradėjo tyrimus dėl daugelio Sąraše esančių pastatų, nes žemės sklypai naudojami ne pagal paskirtį.
Šarūnas Vaitkus prašė visų būti objektyviais ir pripažino, kad Administracija galėjo į Sąrašą įtraukti
visus apleistus objektus, taip pat priminė, kad Tarybos nariai turi teisę teikti pasiūlymus.
Mindaugas Skritulskas replikavo, kad kiekvienas Tarybos narys pasisako už tai, kad
pastatai „vaiduokliai“ nekeltų grėsmės aplinkiniams ir nedarkytų miesto vaizdo. Tarybos narys dar
kartą pabrėžė, kad klausimo atidėjimo esmė – įtraukti visus likusius apleistus pastatus į Sąrašą ir,
susirinkus į neeilinį Tarybos posėdį iki spalio 15 dienos, patvirtinti jį.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio
komitetai pritarė sprendimo projektui, o Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas pritarė
sprendimo projektui su pasiūlymu papildyti Palangos miesto savivaldybės teritorijoje esančių
apleistų ir neprižiūrimų, naudojamų ne pagal paskirtį pastatų ir statinių sąrašą 11 ir 12 punktais bei
juos išdėstyti taip:
,,11.

Vytauto g. 170,
Palanga

2597-6001-8074

UAB „Minera“ direktorius Donatas
Jurevičius

12.

Vytauto g. 170,
Palanga

2597-6001-8021

UAB „Minera“ direktorius Donatas
Jurevičius
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Meras teikė balsavimui Mindaugo Skritulsko pasiūlymą atidėti sprendimo projektą.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 12, prieš – 2 (Saulius Simė, Šarūnas Vaitkus), susilaikė – 3 (Darius
Kubilius, Vaidas Šimaitis, Dainius Želvys).
NUSPRĘSTA. Atidėti sprendimo projektą.
Eugenijus Simutis replikavo, kad Savivaldybei priklausantys pastatai taip pat turi būti
prižiūrimi.
Mindaugas Skritulskas siūlė sukviesti į Komiteto posėdį apleistų ir neprižiūrimų pastatų
savininkus ir spręsti klausimą, kaip būtų galima pasiekti, kad tokie pastatai būtų kuo greičiau
sutvarkyti.
Meras pirmininkavimą perdavė Mero pavaduotojui Rimantui Antanui Mikalkėnui.
Bronius Vaitkus ir Šarūnas Vaitkus išėjo iš posėdžių salės (nuo 10 val. 1 min. iki 10
val. 2 min.).
6. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T2-152 pakeitimo.
Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto
ūkio komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Eugenijus Simutis nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Vaidas Šimaitis išėjo iš posėdžių salės (nuo 10 val. 13 min. iki 10 val. 19 min.).
7. SVARSTYTA. Dėl reprezentacinio Palangos miesto festivalio ar pramoginio
renginio statuso suteikimo ir jo dalinio finansavimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo
patvirtinimo. Pranešėja – Jolanta Mažrimė.
Tarybos narių klausimai.
Svetlana Grigorian pagarsino reprezentacinio Palangos miesto festivalio ar pramoginio
renginio statuso suteikimo ir jo dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo
(toliau – Tvarkos aprašas) 7 punktą: „Paraiškas dėl Reprezentacinio renginio statuso suteikimo gali
teikti kultūros, meno ar pramoginius renginius organizuojantys biudžetinės valstybės ir savivaldybės
kultūros įstaigos, viešosios įstaigos, asociacijos, visuomeninės organizacijos, veikiančios pagal
Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą, kurių festivalis ar pramoginis renginys (toliau – Renginys)
sėkmingai vyko bent 2 kartus Palangoje“. Tarybos narė domėjosi, kodėl akcentuojama, kad renginys
turi vykti sėkmingai 2 kartus.
Jolanta Mažrimė atsakė, kad 2 kartai buvo pasirinkti todėl, kad būtų garantuotas
reprezentacinio miesto festivalio ar pramoginio statuso suteikimas renginiui.
Dainius Želvys pastebėjo, kad nėra apibrėžtas tradicinių renginių sąrašas. Jis klausė,
kodėl renginių negali organizuoti šio renginio neorganizavusios įstaigos.
Jolanta Mažrimė atsakė, kad ji nemananti, kad pirmą kartą organizuojamam festivaliui
ar pramoginiam renginiui galima suteikti reprezentacinio renginio statusą. Ji pažymėjo, jog
tradiciniai renginiai, kuriuos organizuoja biudžetinės įstaigos ir finansuojami iš Savivaldybės
biudžeto, bus vykdomi ir toliau, o reprezentacinius renginius galės organizuoti ir viešosios, ir
biudžetinės įstaigos, ir pan., kurios sėkmingai ne pirmą kartą suorganizavo renginį. Paraiškas dėl
reprezentacinio miesto festivalio statuso suteikimo vertins Komisija. Reprezentaciniai renginiai gali
būti finansuojami iš kitų šaltinių ir dalinai iš Savivaldybės biudžeto.
Svetlana Grigorian pažymėjo, jog reikėtų koreguoti Tvarkos aprašo 7 punktą, kad
paraiškas dėl reprezentacinio renginio suteikimo galėtų teikti ir įstaigos, kurios nė karto
neorganizavo festivalio ar pramoginio renginio.
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Jolanta Mažrimė pabrėžė, jog tokiu atveju tokiam renginiui nebus suteikiamas
reprezentacinio statuso vardas.
Administracijos direktorė Akvilė Kilijonienė pažymėjo, jog Savivaldybės taryba yra
patvirtinusi Kultūros projektų rėmimo tvarką, kuri reglamentuoja naujų renginių finansavimą iš
Savivaldybės biudžeto. Direktorė pabrėžė, kad šiuo Tvarkos aprašu tvirtinami išskirtiniai renginiai,
kurie reprezentuos miestą ne tik Palangoje, bet ir visoje Lietuvoje.
Svetlana Grigorian klausė, kiek yra tokių renginių Palangoje.
Jolanta Mažrimė atsakė, kad kol nėra aišku ir nėra žinoma, kiek bus teikiama paraiškų
dėl Reprezentacinio renginio statuso suteikimo. Pranešėja pažymėjo, jog tikimasi, kad tokių
festivalių ir pramoginių renginių kaip „Pasaulio balsai“, „Aurum 1006 km lenktynės“, Stintų šventės
ir kt. organizatoriai teiks paraiškas.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eugenijus Simutis kalbėjo, jog tam kad renginiai gautų reprezentacinių renginių statusą
reikėtų keisti jų turinį. Renginių organizatoriai turėtų pateikti Kultūros skyriui aiškią strategiją ir
viziją, koks turėtų būti renginys.
Dainius Želvys pritarė Svetlanos Grigorian pasiūlymui dėl Tvarkos aprašo 7 punkto
koregavimo.
Jolanta Mažrimė atsakė, kad tokiu atveju, gali būti, kad Palangoje nebebus
organizuojami nekultūriniai renginiai, tokie kaip „Aurum 1006 km lenktynės“, baikerių festivalis ir
kt. Pranešėja klausė, kaip galima pirmą kartą organizuojamam renginiui suteikti reprezentacinio
renginio statusą. Ji pabrėžė, kad tik sėkmingai įvykę renginiai nusipelno reprezentacinio renginio
statuso vardo.
Akvilė Kilijonienė pažymėjo, jog renginių, kurie gavo reprezentacinių statuso vardą,
organizatoriai gali ieškoti ir kitų renginio finansavimo šaltinių.
Rimantas Antanas Mikalkėnas siūlė atidėti sprendimo projektą ir dar kartą jį apsvarstyti
komitetuose.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Švietimo, kultūros ir
sporto, Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui, o Statybos
ir miesto ūkio komitetas sprendimo nepriėmė.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Rimanto Antano Mikalkėno
pasiūlymo.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 7, prieš – 6, susilaikė – 2.
Pasiūlymui nepritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Saulius Simė nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 10, prieš – 1 (Rimantas Antanas Mikalkėnas), susilaikė – 4 (Eugenijus
Simutis, Svetlana Grigorian, Dainius Želvys, Julius Tomas Žulkus).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
8. SVARSTYTA Dėl Palangos miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties
ir nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Laura Grendienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Švietimo, kultūros ir
sporto, 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).
Eugenijus Simutis nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
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9. SVARSTYTA. Dėl Antikorupcijos komisijos pirmininko paskyrimo. Pranešėjas –
Petras Kaminskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas pagarsino, kad visi komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Domininkas Jurevičius ir Eugenijus Simutis nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 14, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Svetlana Grigorian).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
10. SVARSTYTA. Dėl viešojo konkurso viešosios įstaigos Palangos asmens sveikatos
priežiūros centro direktoriaus pareigoms eiti nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Turizmo, sveikatos ir
socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Eugenijus Simutis nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
11. SVARSTYTA. Dėl Palangos lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ direktoriaus.
Pranešėjas – Petras Kaminskas.
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.
Prasidėjo balsavimo procedūra.
Meras teikė balsavimui Administracijos direktorės pasiūlymą dėl sprendimo projekto
(pridedamas prie posėdžio rengimo medžiagos).
Užsiregistravo 17 Tarybos narių.
Balsavo: už – 15, prieš – 1, susilaikė – nėra.
Administracijos direktorės pasiūlymui pritarta.
Eugenijus Simutis paprašė prieš balsavimą leisti pasisakyti lopšelio-darželio
,,Gintarėlis“ direktorei.
Šarūnas Vaitkus informavo, jog direktorė galės pasisakyti po balsavimo, kadangi yra
prasidėjusi balsavimo procedūra.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti už visą sprendimo projektą su
pasiūlymu.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių.
BALSAVO: už – 12, prieš – nėra, susilaikė –2.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu pakeisti sprendimo
projekto:
1. 1, 2, 3 punktus, vietoj skaičiaus „2019-09-26“ įrašyti skaičių „2019-09-27“;
2. 2 punktą, vietoj skaičiaus „28,78“ įrašyti skaičių „28,89“;
3. 5 punktą, vietoj skaičiaus „2019-09-27“ įrašyti skaičių „2019-09-28“.
Meras į tribūną pakvietė pasisakyti lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ direktorę Iloną
Milkontę.
Pasisakė direktorė Ilona Milkontė.
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Eugenijus Simutis pasisakė dėl Ilonos Milkontės kalbos.
Meras skelbė pusės valandos pertrauką.
Po pertraukos užsiregistravo 17 Tarybos narių.
Meras į tribūną pakvietė Juridinio ir personalo skyriaus vedėją Petrą Kaminską
pasisakyti dėl ankstesnio klausimo.
Petras Kaminskas paaiškino, kad Palangos lopšelio darželio „Gintarėlis“ direktorė
prašymą atleisti iš darbo pateikė š. m. rugsėjo 5 d. Darbo kodekso 55 straipsnio 2 dalyje nurodyta,
kad darbuotojas turi teisę atšaukti pareiškimą nutraukti darbo sutartį ne vėliau kaip per tris darbo
dienas nuo jo padavimo dienos. Petras Kaminskas pabrėžė, jog tokio pareiškimo nebuvo gauta.
Darbo kodekso 55 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad darbuotojo pareiškimas pabaigia darbo sutartį
pasibaigus įspėjimo terminui. Tai reiškia, kad darbo sutarties terminas pasibaigė š. m. rugsėjo 26 d.
Nei Generalinė prokuratūra, nei direktorė nesikreipė į Savivaldybę dėl pasikeitusių aplinkybių.
Meras klausė, ar galima perbalsuoti dėl sprendimo projekto.
Petras Kaminskas atsakė, kad asmuo savo noru pateikė pareiškimą atleisti jį iš darbo, o
prašymo atšaukti darbo sutartį per nustatytą laiką nepateikė, be to, Savivaldybė negavo jokios
informacijos apie pasikeitusias aplinkybes, todėl nėra jokio pagrindo balsuoti iš naujo. Sprendimas
yra priimtas.
Dėl šio klausimo pasisakė Tarybos nariai Eugenijus Simutis ir Svetlana Grigorian.
12. SVARSTYTA. Dėl atstovavimo Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų
taryboje. Pranešėja – Irma Babičaitė-Kučinskienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos
komitetas pritarė sprendimo projektui, o Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo
projektui su pasiūlymu (pridedamas prie posėdžio rengimo medžiagos).
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymą.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 17 (vienbalsiai).
Ekonomikos ir finansų komitetui pritarta.
Meras 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 sprendimo projekto
preambulėje vietoj skaičių ir žodžių „16 straipsnio 2 dalies 43 punktu“ įrašyti skaičius ir žodžius „16
straipsnio 3 dalies 4 punktu“.
13. SVARSTYTA. Dėl atstovavimo VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos
,,Palangos gintaras“ stebėtojų taryboje. Pranešėja – Irma Babičaitė-Kučinskienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Eugenijus Simutis domėjosi, kaip buvo atrenkami Stebėtojų tarybos nariai.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos
komitetas pritarė sprendimo projektui, o Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo
projektui su pasiūlymu (pridedamas prie posėdžio rengimo medžiagos).
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymą.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 16 (vienbalsiai).
Ekonomikos ir finansų komiteto psiūlymui pritarta.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto su
pasiūlymu.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
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BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu sprendimo projekto
preambulėje vietoj skaičių ir žodžių „16 straipsnio 2 dalies 43 punktu“ įrašyti skaičius ir žodžius „16
straipsnio 3 dalies 4 punktu“.
14. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-193
pakeitimo. Pranešėja – Irma Babičaitė-Kučinskienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Turizmo, sveikatos ir
socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
15. SVARSTYTA. Dėl atstovų delegavimo į Palangos reabilitacijos ligoninės
stebėtojų tarybą. Pranešėja – Irma Babičaitė-Kučinskienė.
Tarybos narių klausimai.
Svetlana Grigorian klausė, kaip atrenkami kandidatai į stebėtojų tarybas.
Irma Babičaitė-Kučinskienė atsakė, kad kandidatūros buvo aptartos su Savivaldybės
atstovais bei deleguojamais į tarybas asmenimis.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Svetlana Grigorian atkreipė dėmesį, kad turėtų būti viešai skelbiama informacija apie
stebėtojų tarybos sudarymo tvarką. Tarybos narė siūlė atidėti sprendimo projektą.
Eugenijus Simutis pritarė Svetlanos Grigorian pasiūlymui. Tarybos narys pažymėjo,
jog tokia informacija tūrėtų būti skelbiama Palangos miesto savivaldybės interneto svetainėje.
Meras teikė Svetlanos Grigorian pasiūlymą.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 5, prieš – 11, susilaikė – 1.
Pasiūlymui nepritarta.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos
komitetas pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Svetlana Grigorian).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
16. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T2-291
pripažinimo netekusiu galios. 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.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Eugenijus Simutis nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Justas Žulkus išėjo iš posėdžių salės (nuo 10 val. 32 min. iki 10 val. 33 min.).
17. SVARSTYTA. Dėl Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos klasių skaičiaus ir
dydžio nustatymo 2019–2020 mokslo metams. Pranešėja – Laima Valužienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
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Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir
sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
18. SVARSTYTA. Dėl Palangos moksleivių klubo nuostatų patvirtinimo. 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.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Darius Kubilius nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Arvydas Dočkus, Ilona Pociuvienė, Justas Žulkus išėjo iš posėdžių salės (nuo 10 val.
33 min. iki 10 val. 34 min.).
19. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigų direktorių
pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų padidinimo. 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.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 13 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Mindaugas Skritulskas nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 13 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
20. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės mokinių pažintinei veiklai ir
profesiniam orientavimui skirtų lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 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.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Ilona Pociuveinė nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Rimantas Antanas Mikalkėnas ir Dainius Želvys išėjo iš posėdžių salės (nuo 10 val. 35
min. iki 10 val. 36 min.)
21. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės teritorijos geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
Pranešėjas – Vytautas Indreika.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
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Posėdžio pirmininkas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio bei Ekonomikos ir
finansų komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Ilona Pociuvienė nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
22. SVARSTYTA. Dėl sutikimo priimti dovanojamą žemės sklypo Kurorto g. 27,
Palangoje, dalį. Pranešėjas – Vytautas Indreika.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio bei Ekonomikos ir
finansų komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Rimantas Antanas Mikalkėnas, Ilona Pociuvienė ir Eugenijus Simutis nesiregistravo ir
nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
23. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės kontrolieriaus. Pranešėjas –
Petras Kaminskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui su pasiūlymu (pridedamas prie posėdžio rengimo medžiagos).
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui Komiteto pasiūlymą.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 15 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto su
pasiūlymu.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Rimantas Antanas Mikalkėnas nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu sprendimo projekto 1
punkte po žodžių „pareigybės aprašymu“ įrašyti žodžius ir skaičius „patvirtintu Palangos miesto
savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-221 „Dėl pareigybių aprašymų“ 3
punktu“.
Meras paskelbė 9-ojo šaukimo Tarybos 7-ojo posėdžio pabaigą.
Posėdžio pirmininkai

Šarūnas Vaitkus
Rimantas Antanas Mikalkėnas

Posėdžio sekretorė

Diana Kniukštienė

