PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
9-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
2-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2019 m. balandžio 24 d. Nr. T3-5
Palanga
Posėdis įvyko 2019 m. balandžio 24 d.
Posėdžio pradžia 9 val., pabaiga 11 val. 30 min.
Posėdžio pirmininkai – Šarūnas Vaitkus, Meras, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Mero
pavaduotojas.
Posėdžio sekretorė – Renata Liaudanskytė, Palangos miesto savivaldybės
administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė.
Posėdžio pirmininkas paskelbė 9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos
2-ojo posėdžio pradžią.
Posėdyje dalyvavo 21 Tarybos narys: Andrius Bajoras, Arvydas Dočkus, Gediminas
Gečas, Svetlana Grigorian, Domininkas Jurevičius, Akvilė Kilijonienė, Darius Kubilius, Sondra
Kulikauskienė, Elena Kuznecova, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Ilona Pociuvienė, Saulius Simė,
Eugenijus Simutis, Mindaugas Skritulskas, Renata Surblytė (nuo 9 val. iki 9 val. 50 min.), Šarūnas
Vaitkus (nuo 9 val. iki 9 val. 45 min.), Bronius Vaitkus, Pranas Žeimys, Dainius Želvys (nuo 9
val. iki 9 val. 45 min.), Julius Tomas Žulkus, Justas Žulkus.
Posėdyje dalyvavo kviestieji ir kiti asmenys (sąrašas pridedamas).
Meras paskelbė 9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 2-ojo posėdžio
pradžią.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo, posėdis teisėtas).
Posėdžio pirmininkas pagarsino, kad į 9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės
tarybos 2-ojo posėdžio darbotvarkę įtraukti 24 klausimai.
Meras klausė, ar Tarybos nariai turi pasiūlymų dėl posėdžio darbotvarkės.
Kadangi pasiūlymų nebuvo, Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl
darbotvarkės tvirtinimo.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18, prieš – nėra, susilaikė – nėra.
Darbotvarkė patvirtinta.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, asmeniškai suinteresuotų šio
posėdžio darbotvarkės klausimų svarstymu.
Arvydas Dočkus pranešė, kad nedalyvaus 8 klausimo (Dėl Palangos ,,Baltijos“
pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitos) svarstyme, nes dirba ,,Baltijos“
pagrindinėje mokykloje.
Akvilė Kilijonienė informavo, kad nedalyvaus 1 (Dėl Palangos miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus paskyrimo) ir 13 (Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos
2018 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos) darbotvarkės klausimų svarstymuose, nes jie
susiję su jos karjera ir buvusia darboviete.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Arvydo Dočkaus, kuris
nedalyvaus 8 darbotvarkės klausimo svarstyme, nusišalinimo priėmimo.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
Tarybos nario nusišalinimas priimtas.
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Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Akvilės
Kilijonienės, kuri nedalyvaus 1 ir 13 darbotvarkės klausimų svarstymuose, nusišalinimo priėmimo.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
Tarybos narės nusišalinimas priimtas.
Meras priminė Tarybos posėdžio darbo eigą: pagal Tarybos veiklos reglamentą po 1
val. 30 min. daroma 30 min. pertrauka, o po 3 darbo valandų – 1 val. 30 min. pietų pertrauka.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, norinčių pasisakyti prieš pradedant
svarstyti darbotvarkės klausimus.
Kadangi pasisakančių nebuvo, Meras siūlė pradėti darbotvarkės klausimų svarstymą.
Šarūnas Vaitkus perdavė pirmininkavimą posėdžio pirmininko pavaduotojui
Rimantui Antanui Mikalkėnui.
Tarybos narė Akvilė Kilijonienė nedalyvavo sprendimo ,,Dėl Palangos miesto
savivaldybės administracijos direktoriaus paskyrimo“ projekto svarstyme (nuo 9 val. 7 min. iki 9
val. 36 min.).
1. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
paskyrimo. Pranešėjas – Šarūnas Vaitkus.
Meras pagarsino 2019 m. balandžio 17 d. potvarkį Nr. M3-53 ,,Dėl Palangos miesto
savivaldybės administracijos direktoriaus kandidatūros teikimo“:
,,Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 3
dalimi, atsižvelgdamas į Akvilės Kilijonienės 2019-04-17 sutikimą:
t e i k i u Palangos miesto savivaldybės tarybai Akvilės Kilijonienės kandidatūrą į
Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas 9-ojo šaukimo Palangos miesto
savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui.“
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas priminė, kad Administracijos direktorius pagal Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymą ir Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentą
Mero teikimu yra skiriamas (priimamas) balsuojant slaptai. Meras pažymėjo, jog balsus skaičiuoja
Tarybos sudaryta Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisija, kurios pirmininką ir sekretorių
išsirenka komisijos nariai.
Meras siūlė Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisiją sudaryti iš 5 narių (iš
kiekvienos politinės partijos po atstovą): Mindaugo Skritulsko, Elenos Kuznecovos, Eugenijaus
Simučio, Dariaus Kubiliaus ir Renatos Surblytės.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra kitų pasiūlymų dėl Slapto balsavimo balsų
skaičiavimo komisijos sudėties.
Kadangi pasiūlymų nebuvo, Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl
Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos sudėties.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos sudėtis patvirtinta.
Posėdžio pirmininkas supažindino Tarybos narius su slapto balsavimo biuletenio
pavyzdžiu, kuriame parodyta, kaip reikia pažymėti biuletenį.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl slapto
balsavimo biuletenio pavyzdžio patvirtinimo.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
Slapto balsavimo biuletenio pavyzdys patvirtintas.
Meras siūlė slapto balsavimo trukmės laiką – 20 min., balsavimo pradžią paskelbiant
9 val. 15 min., o pabaigą – 9 val. 35 min.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl slapto
balsavimo trukmės, pradžios ir pabaigos laiko.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
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Slapto balsavimo trukmė nustatyta 20 min., pradžia 9 val. 15 min., pabaiga – 9 val.
35 min.
Meras pakvietė Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisiją pradėti darbą.
Posėdžio pirmininkas pakvietė Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos
pirmininką Mindaugą Skritulską supažindinti su protokolais ir pranešti balsavimo rezultatus.
Mindaugas Skritulskas supažindino su Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos
2019 m. balandžio 24 d. protokolu Nr. 1: ,,9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 2ajame posėdyje į Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisiją išrinkti 5 nariai: Mindaugas
Skritulskas, Renata Surblytė, Elena Kuznecova, Darius Kubilius, Eugenijus Simutis. Slapto
balsavimo balsų skaičiavimo komisijos pirmininku išrinktas Mindaugas Skritulskas, sekretoriumi –
Renata Surblytė. Balsavimo pradžia – 9 val. 15 min.“
Mindaugas Skritulskas pagarsino Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos 2019
m. balandžio 24 d. protokolą Nr. 2: ,,Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisija išdavė 20
biuletenių ,,Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus paskyrimo (priėmimo)“:
atidarius balsadėžę, rasta 20 biuletenių, galiojančių – 20, negaliojančių – 0. Balsai pasiskirstė taip:
už – 20, prieš – 0. Savivaldybės administracijos direktore išrinkta Akvilė Kilijonienė.“
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Slapto
balsavimo balsų skaičiavimo komisijos protokolo Nr. 1 patvirtinimo.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
Balsų skaičiavimo komisijos protokolas Nr. 1 patvirtintas.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl Slapto balsavimo balsų
skaičiavimo komisijos protokolo Nr. 2 patvirtinimo.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
Balsų skaičiavimo komisijos protokolas Nr. 2 patvirtintas.
Posėdžio pirmininkas siūlė pakeisti sprendimo projekto 3 punkte nurodytą datą ir visą
punktą išdėstyti taip:
,,3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2019 m. gegužės 2 d.“
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto
pakeitimo.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pataisa.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su 3 punkto pataisa:
,,3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2019 m. gegužės 2 d.“
Meras pasveikino išrinktą Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorę
Akvilę Kilijonienę.
Šarūnas Vaitkus perdavė pirmininkavimą posėdžiui pavaduotojui Rimantui Antanui
Mikalkėnui.
2. SVARSTYTA. Dėl komitetų sudarymo. Pranešėjas – Šarūnas Vaitkus.
Meras perėmė pirmininkavimą posėdžiui.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
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NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
3. SVARSTYTA. Dėl Mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų
pareigybių skaičiaus nustatymo. Pranešėjas – Raimondas Andziulis.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Meras perdavė pirmininkavimą
Mikalkėnui, kadangi išvyksta į komandiruotę.

posėdžiui

pavaduotojui

Rimantui

Antanui

4. SVARSTYTA. Dėl Mero darbo užmokesčio nustatymo. Pranešėjas – Raimondas
Andziulis.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
5. SVARSTYTA. Dėl Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ 2018 metų veiklos
ataskaitos. Pranešėja – Dainora Šeižienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas 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 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
6. SVARSTYTA. Dėl Palangos lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ 2018 metų veiklos
ataskaitos. Pranešėja – Ilona Milkontė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas 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 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
7. SVARSTYTA. Dėl Palangos pradinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitos.
Pranešėja – Nijolė Vargonienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir
sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
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Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos
narys
Arvydas
Dočkus
nedalyvavo
sprendimo
,,Dėl
Palangos ,,Baltijos“ pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitos“ projekto svarstyme
ir išėjo iš posėdžių salės (9 val. 45 min. iki 9 val. 46 min.).
8. SVARSTYTA. Dėl Palangos ,,Baltijos“ pagrindinės mokyklos 2018 metų
veiklos ataskaitos. Pranešėjas – Alvydas Kniukšta.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas 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 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
9. SVARSTYTA. Dėl Palangos švietimo pagalbos tarnybos 2018 metų veiklos
ataskaitos. Pranešėja – Vilma Želvienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Mero pavaduotojas 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 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
10. SVARSTYTA. Dėl Palangos moksleivių klubo 2018 metų veiklos ataskaitos.
Pranešėja – Nijolė Vargonienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
11. SVARSTYTA. Dėl pritarimo VšĮ Antano Mončio namų-muziejaus 2018
metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – Loreta Birutė Turauskaitė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Eugenijus Simutis atkreipė dėmesį, kad laša vanduo per pastato, kuriame įsikūręs VšĮ
Antano Mončio namų-muziejus, stogą ir reikėtų šią problemą kuo skubiau išspręsti, kol
nesugadinta pastato vidaus apdaila ir ekspozicija.
Loreta Birutė Turauskaitė pažymėjo, jog Komisija buvo atvykusi ir užfiksavo šią
situaciją.
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Mero pavaduotojas 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 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
12. SVARSTYTA. Dėl pritarimo VšĮ „Palangos investicijų valdymas“ 2018 metų
veiklos ataskaitai. Pranešėjas – Egidijus Palevičius.
Tarybos narių klausimai.
Elena Kuznecova domėjosi, kokios Palangos baseino pajamos.
Pranešėjas atsakė, kad Palangos baseinas dirba nenuostolingai, išlaidos neviršija gautų
pajamų, siekiama didesnio pelno, kuris bus investuojamas į baseino infrastruktūros gerinimą.
Julius Tomas Žulkus teiravosi, ar išspręstas klausimas dėl persirengimo kabinų
įrengimo.
Egidijus Palevičius atsakė, kad stengiamasi reaguoti į kiekvieno kliento pastabą ar
pasiūlymą, o kabinos jau užsakytos ir jos greitu metu bus sumontuotos baseine.
Arvydas Dočkus pastebėjo, kad reikėtų mažiausiai 5–6 persirengimo kabinų, nes
ateina apie 30 mokinių grupės mokytis plaukti.
Pranešėjas atsakė, kad bus stengiamasi sumontuoti maksimalų kabinų skaičių
įvertinus turimą plotą.
Julius Tomas Žulkus klausė, kas priima sprendimus ir sprendžia klausimus, susijusius
su Palangos baseinu.
Egidijus Palevičius atsakė, kad už baseino veiklą yra atsakingas pavaduotojas Donatas
Ellijošius, kuris sprendžia ir ūkinius klausimus. Pranešėjas pažymėjo, jog tokius klausimus,
kuriems reikia svarstymo ir platesnio aptarimo, pavaduotojas sprendžia su juo bei įstaigos valdyba.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
Nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo Tarybos narys Bronius Vaitkus.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos narė Akvilė Kilijonienė nusišalino nuo sprendimo ,,Dėl Palangos miesto
savivaldybės administracijos 2018 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos“ projekto
svarstymo (nuo 9 val. 57 min. iki 9 val. 58 min.).
13. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos 2018 metų
finansų kontrolės būklės ataskaitos. Pranešėja – Violeta Staskonienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16, prieš – nėra, susilaikė – nėra, nebalsavo – 1 (Svetlana
Grigorian).
Nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo Tarybos narys Mindaugas Skritulskas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
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14. SVARSTYTA. Dėl VšĮ Antano Mončio namų-muziejaus eilinio visuotinio
dalininkų susirinkimo. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir
sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
Rimantas Antanas Mikalkėnas pagarsino Palangos miesto savivaldybės
administracijos l. e. direktoriaus pareigas Violetos Staskonienės 2019 m. balandžio 23 d.
pasiūlymą dėl šio sprendimo projekto pakeitimo:
,,Atsižvelgdama į Vyriausybės atstovės Klaipėdos apskrityje pastabą,
s i ū l a u Tarybos sprendimo projekto „Dėl VšĮ Antano Mončio namų-muziejaus
eilinio visuotinio dalininkų susirinkimo“ preambulėje vietoj skaičių ir žodžių „16 straipsnio 3
dalies 9 punktu“ įrašyti skaičius ir žodžius „16 straipsnio 4 dalimi“.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl pateikto
pasiūlymo.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 19 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
Mero pavaduotojas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pataisa.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pataisa: preambulėje vietoj skaičių ir
žodžių „16 straipsnio 3 dalies 9 punktu“ įrašyti skaičius ir žodžius „16 straipsnio 4 dalimi“.
15.
SVARSTYTA.
Dėl
pritarimo
festivalio
„Amber
Sound
festival“ organizavimui Palangoje 2020 metais. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
Nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo Tarybos narė Akvilė Kilijonienė.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
16. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2019 metų biudžeto
patikslinimo. Pranešėja – Eugenija Petravičienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
17. SVARSTYTA. Dėl neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio 2019 metams
nustatymo. Pranešėja – Eugenija Petravičienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto ūkio
komitetai pritarė sprendimo projektui.
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Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Svetlana Grigorian).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
18. SVARSTYTA. Dėl žemės mokesčio tarifų 2020 metams nustatymo. Pranešėja
– Eugenija Petravičienė.
Tarybos narių klausimai.
Elena Kuznecova domėjosi, kur būtų galima susipažinti su informacija apie žemės
mokesčių tarifų taikymą ir jų taikymą apleistiems žemės sklypams.
Pranešėja atsakė, kad Administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu
Nr. A1-1107 ,,Dėl Palangos miesto nenaudojamų (apleistų) ar netinkamai naudojamų žemės
sklypų sąrašo patvirtinimo“ patvirtintame Palangos miesto nenaudojamų (apleistų) ar netinkamai
naudojamų žemės sklypų sąraše minimi 6 sklypai.
Elena Kuznecova pastebėjo, kad apleistų žemės sklypų Palangos mieste yra daugiau
nei įvardinta minėtame sąraše, nėra informacijos apie žemės mokesčio tarifo surinkimą, todėl siūlė
Administracijos direktorei atkreipti dėmesį į šį klausimą.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto ūkio
komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Svetlana Grigorian).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
19. SVARSTYTA. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2020 metams
nustatymo. Pranešėja – Eugenija Petravičienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eugenijus Simutis klausė, kodėl taikomi skirtingi nekilnojamojo turto mokesčio
tarifai komercinio naudojimo (0,5 proc. turto mokestinės vertės) ir gamybinės-pramoninės veiklos
(1 proc. turto mokestinės vertės) nekilnojamajam turtui. Tarybos narys pastebėjo, kad nėra aiškus
sprendimo projekto 1.4 ir 1.5 punktuose nurodytų tarifų taikymas.
Pranešėja atsakė, kad 1.4 punkte neišskirtas kitas nekilnojamasis turtas, nes būtų
sudėtinga išvardinti visas turto paskirties grupes, kurios nurodytos VĮ Registrų centre. Eugenija
Petravičienė pastebėjo, kad 1.5 punkte nurodyti tarifai taikomi apleistam ir neprižiūrimam
nekilnojamajam turtui arba naudojamam ne pagal paskirtį, pvz., gyvenamoji paskirtis, o
naudojama komercinei veiklai.
Elena Kuznecova pažymėjo, jog turėtų būti atsiskaitoma Tarybai apie šio sprendimo
vykdymą.
Eugenija Petravičienė sakė, kad yra 19 apleistų ir neprižiūrimų pastatų, kurie
priklauso 4 fiziniams ir 9 juridiniams asmenims. Biudžeto skyriaus vedėjo pavaduotoja pažymėjo,
jog negali pateikti informacijos apie mokesčio surinkimą, nes pajamų mokestį administruoja BĮ
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir ji nepateikia
informacijos apie atskiras nekilnojamojo turto grupes.
Elena Kuznecova atkreipė dėmesį, kad nėra žinoma, ar nėra daugiau apleistų pastatų,
nes neaišku, kas vykdo šio Tarybos sprendimo kontrolę.
Pranešėja atsakė, kad šią funkciją vykdo Savivaldybės viešosios tvarkos skyrius.
Eugenijus Simutis siūlė sprendimo projekto 1.3 punkte vietoj skaičiaus ir žodžio ,,1,0
procento“ įrašyti skaičių ir žodį ,,0,5 procento“, siekiant sulyginti tarifus komercinio naudojimo ir
gamybinės-pramoninės veiklos nekilnojamajam turtui.
Akvilė Kilijonienė prašė atsakingai teikti pasiūlymus dėl tarifų mažinimo, nes tai
tiesiogiai susiję su biudžeto pajamų nesurinkimu. Tarybos narė sakė, kad kurortinių paslaugų
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teikėjams, sveikatingumo įstaigoms yra taikomas 0,5 procento tarifas, nes šių paslaugų vystymas
yra miesto prioritetinė veiklos sritis, o gamyba ir pramonė yra papildomos veiklos, iš kurių
generuojamos tam tikros pajamos. Akvilė Kilijonienė siūlė nepritarti Eugenijaus Simučio
pasiūlymui.
Julius Tomas Žulkus klausė, kiek yra surinkta pajamų iš gamybinės-pramoninės
veiklos nekilnojamojo turto.
Pranešėja atsakė, kad nekilnojamojo turto mokestį administruoja BĮ Valstybinė
mokesčių inspekcija, kuri Savivaldybei perveda bendrą sumą, todėl nėra aišku, kokiems objektams
taikomi tarifai ir kokios pajamos iš jų surenkamos.
Rimantas Antanas Mikalkėnas siūlė Savivaldybei administracijai atkreipti dėmesį į šį
klausimą, išsiaiškinti su BĮ Valstybinė mokesčių inspekcija dėl duomenų pateikimo, ir kitais metais
pateikti išsamią ataskaitą apie šio Tarybos sprendimo vykdymą.
Eugenijus Simutis atsiėmė savo pasiūlymą dėl sprendimo projekto pakeitimo.
Mero pavaduotojas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto ūkio
komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Svetlana Grigorian).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
20. SVARSTYTA. Dėl parduodamų Palangos miesto savivaldybės būstų ir
pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas 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.
21. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-216
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.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
Nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo Tarybos narys Bronius Vaitkus.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
22. SVARSTYTA. Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų.
Pranešėjas – Dalia Anužytė.
Tarybos narių klausimai.
Elena Kuznecova pastebėjo, kad, siekiant skaidrumo ir viešumo, Tarybos nariai turėtų
būti informuojami apie rengiamus Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl lėšų
paskirstymo kelių priežiūrai ir plėtrai.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Eugenijus Simutis atkreipė dėmesį, kad minėta informacija turėtų būti skelbiama ir
Savivaldybės interneto tinklalapyje.
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Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Svetlana Grigorian).
Nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo Tarybos narė Akvilė Kilijonienė.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
23. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-31 4
punkto pakeitimo. Pranešėjas – Žydrūnas Žvirblis.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
Nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo Tarybos narė Akvilė Kilijonienė.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
24. SVARSTYTA. Dėl teritorijos prie Nemirsetos Kurhauzo, Palangoje, ir greta
jo esančios teritorijos detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjas – Vidmantas Danta.
Tarybos narių klausimai.
Eugenijus Simutis pastebėjo, kad detaliuosius planus tvirtina Savivaldybės
administracijos direktorius savo įsakymais, ir klausė, kodėl šis klausimas teikiamas Tarybai
svarstyti. Tarybos narys klausė, kodėl Nemirsetoje leidžiama statyti daugiabučius namus.
Pranešėjas atsakė, kad šis detalusis planas buvo suderintas pagal ankstesnę tvarką,
todėl jį turi patvirtinti Taryba.
Eugenijus Simutis atkreipė dėmesį, kad nuosavų namų kvartale numatoma statyti
daugiabutį namą.
Vidmantas Danta paaiškino, kad teritorija, kurioje numatoma statyti daugiabutį namą,
yra atskirta nuo nuosavų namų kvartalo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16, prieš – 1 (Eugenijus Simutis), susilaikė – nėra.
Nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo Tarybos narė Akvilė Kilijonienė.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkai

Šarūnas Vaitkus
Rimantas Antanas Mikalkėnas

Posėdžio sekretorė

Renata Liaudanskytė

