PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
8-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
13-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2016 m. kovo 18 d. Nr. T3-13
Palanga
Posėdis įvyko 2016 m. kovo 18 d.
Posėdžio pradžia 9 val., pabaiga 9 val. 55 min.
Posėdžio pirmininkai – Rimantas Antanas Mikalkėnas, Mero pavaduotojas,
Mindaugas Skritulskas, Tarybos narys.
Posėdžio sekretorė – Renata Liaudanskytė, Administracijos Bendrojo skyriaus
vyriausioji specialistė.
Posėdyje dalyvavo 16 Tarybos narių: Vaidotas Bacevičius, Arvydas Dočkus, Donatas
Elijošius, Irena Galdikienė, Edmundas Krasauskas, Sondra Kulikauskienė, Rimantas Antanas
Mikalkėnas, Ilona Pociuvienė, Antanas Sebeckas, Eugenijus Simutis, Mindaugas Skritulskas,
Bronius Vaitkus, Gediminas Valinevičius, Dainius Želvys, Eimutis Židanavičius, Julius Tomas
Žulkus.
Posėdyje dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavo Tarybos nariai: Elena Kuznecova,
Danas Paluckas, Saulius Simė ir Šarūnas Vaitkus.
Posėdžio pirmininkas paskelbė 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos
13-ojo posėdžio pradžią.
Mero pavaduotojas prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Posėdžio pirmininkas pranešė, kad Tarybos posėdyje dėl pateisinamų priežasčių
nedalyvauja Tarybos nariai: Elena Kuznecova, Danas Paluckas, Vaidas Šimaitis ir Šarūnas Vaitkus.
Mero pavaduotojas informavo, kad taip pat posėdyje nedalyvauja Tarybos narys Saulius Simė,
kuris nepranešė apie neatvykimą į posėdį.
Rimantas Antanas Mikalkėnas informavo, kad jis pirmininkaus posėdžiui, ir siūlė
posėdžio pirmininko pavaduotoju (padėjėju) skirti Tarybos narį Mindaugą Skritulską.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti, kad Tarybos
narys Mindaugas Skritulskas būtų paskirtas pirmininko pavaduotoju (padėjėju).
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 12, prieš – nėra, susilaikė – nėra.
Tarybos narys Mindaugas Skritulskas paskirtas pirmininko pavaduotoju.
Mero pavaduotojas pagarsino, jog į 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės
tarybos 13-ojo posėdžio darbotvarkę įrašyti 8 klausimai.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar Tarybos nariai turi pasiūlymų dėl posėdžio
darbotvarkės.
Kadangi pasiūlymų dėl darbotvarkės nebuvo, Rimantas Antanas Mikalkėnas kvietė
Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl darbotvarkės tvirtinimo.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
Darbotvarkė patvirtinta.
Mero pavaduotojas priminė, kad Tarybos nariai, pagal Vyriausiosios tarnybinės etikos
komisijos rekomendacijas, turi nurodyti, dėl kokios priežasties ir nuo kokio klausimo nusišalina, ir
išeiti iš salės, kai balsuojama dėl jo nusišalinimo priėmimo. Rimantas Antanas Mikalkėnas
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pažymėjo, jog Meras ir Mero pavaduotojas iki Tarybos posėdžio turi raštu informuoti Tarybą apie
nusišalinimą, o dėl kiekvieno Tarybos nario nusišalinimo balsuojama atskirai.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, asmeniškai suinteresuotų šios
darbotvarkės klausimų svarstymu.
Dainius Želvys informavo, kad nusišalina nuo 1 (Dėl pritarimo projekto ,,Geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Palangos mieste“
įgyvendinimas) ir 2 (Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Palangos vandenys“ geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo) darbotvarkės klausimų
svarstymo, nes jis dirba UAB ,,Palangos vandenys“ direktoriaus pavaduotoju, ir išėjo iš posėdžių
salės (nuo 9 val. 7 min. iki 9 val. 8 min.).
Mero pavaduotojas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Dainiaus Želvio
nusišalinimo nuo sprendimo ,,Dėl pritarimo projekto ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Palangos mieste“ įgyvendinimas“ projekto
svarstymo priėmimo.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 15 (vienbalsiai).
Tarybos nario Dainiaus Želvio nusišalinimas priimtas.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Dainiaus
Želvio nusišalinimo nuo sprendimo ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Palangos vandenys“
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“ projekto
svarstymo priėmimo.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 15 (vienbalsiai).
Tarybos nario Dainiaus Želvio nusišalinimas priimtas.
Mero pavaduotojas informavo, jog 2016 m. kovo 17 d. raštu pateikė pareiškimą dėl
nusišalinimo nuo 1 (Dėl pritarimo projekto ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Palangos mieste“ įgyvendinimui) ir 2 (Dėl uždarosios
akcinės bendrovės ,,Palangos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų
bazinių kainų nustatymo) darbotvarkės klausimų svarstymo, perdavė pirmininkavimą Mindaugui
Skritulskui ir išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 9 min. iki 9 val. 10 min.).
Mindaugas Skritulskas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Rimanto
Antano Mikalkėno nusišalinimo nuo sprendimo ,,Dėl pritarimo projekto ,,Geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Palangos mieste“
įgyvendinimas“ projekto svarstymo priėmimo.
Užsiregistravo 12 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 12 (vienbalsiai).
Mero pavaduotojo Rimanto Antano Mikalkėno nusišalinimas priimtas.
Mindaugas Skritulskas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Rimanto
Antano Mikalkėno nusišalinimo nuo sprendimo ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Palangos
vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“
projekto svarstymo priėmimo.
Užsiregistravo 13 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 13 (vienbalsiai).
Mero pavaduotojo Rimanto Antano Mikalkėno nusišalinimas priimtas.
Mindaugas Skritulskas perdavė pirmininkavimą Mero pavaduotojui Rimantui
Antanui Mikalkėnui.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, norinčių pasisakyti prieš pradedant
svarstyti darbotvarkės klausimus.
Kadangi pasisakančiųjų nebuvo, Mero pavaduotojas siūlė pereiti prie darbotvarkės
klausimų svarstymo.
Rimantas Antanas Mikalkėnas perdavė pirmininkavimą pavaduotojui Mindaugui
Skritulskui ir išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 11 min. iki 9 val. 29 min.).
Tarybos narys Dainius Želvys taip pat išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 11 min. iki 9
val. 29 min.).

3
1. SVARSTYTA. Dėl pritarimo projekto ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Palangos mieste“ įgyvendinimas. Pranešėjas –
Virgilijus Beržanskis.
Klausimai.
Eimutis Židanavičius klausė, ar šis klausimas susijęs su 2 darbotvarkės klausimu,
kuriuo siūloma ženkliai didinti vandens kainas. Tarybos narys pastebėjo, kad reikalingas 150 tūkst.
Eur prisidėjimas prie projekto įgyvendinimo bus gautas patvirtinus naujus geriamojo vandens
tarifus.
Virgilijus Beržanskis atsakė, kad šie klausimai nėra susiję, nes UAB ,,Palangos
vandenys“ trijų metų veiklos plane jau buvo numatę lėšas šiam projektui įgyvendinti, o, gavus
Europos Sąjungos paramą, sumažės bendrovės sąnaudų dalis ir atitinkamai kaina.
Eimutis Židanavičius klausė, ar tikrai reikia didinti vandens kainas, jei UAB
,,Palangos vandenys“ 2015 m. dirbo pelningai.
Pranešėjas neatsakė į klausimą.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui, Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė sprendimo projektui su pataisomis:
preambulėje po žodžių ir skaičių „Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo
16 straipsnio 4 dalimi“ įrašyti skaičius ir žodžius „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir
prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo“ ir po žodžių „Geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ išbraukti žodžius
„projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 1“ bei visą preambulę išdėstyti taip:
„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
4 dalimi, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto
„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“
įgyvendinimo priemone Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“, patvirtinta Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. D1-717, 13 punktu ir
atsižvelgdama į Klaipėdos regiono tarybos paskelbtą kvietimą teikti projektinius pasiūlymus dėl
regiono projektų įgyvendinimo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas
prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“,
Palangos miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a“.
Mindaugas Skritulskas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Statybos ir
miesto ūkio komiteto siūlomų sprendimo projekto preambulės pataisų.
Užsiregistravo 12 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 12 (vienbalsiai).
Statybos ir miesto ūkio komiteto pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pakeitimais.
Užsiregistravo 13 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 13 (vienbalsiai).
Nesiregistravo ir nebalsavo Tarybos narys Edmundas Krasauskas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pataisomis: preambulėje po žodžių ir
skaičių „Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi“
įrašyti skaičius ir žodžius „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie
klimato kaitos“ įgyvendinimo“ ir po žodžių „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ išbraukti žodžius „projektų
finansavimo sąlygų aprašu Nr. 1“ bei visą preambulę išdėstyti taip:
„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
4 dalimi, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto
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„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“
įgyvendinimo priemone Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“, patvirtinta Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. D1-717, 13 punktu ir
atsižvelgdama į Klaipėdos regiono tarybos paskelbtą kvietimą teikti projektinius pasiūlymus dėl
regiono projektų įgyvendinimo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas
prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“,
Palangos miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a“.
2. SVARSTYTA. Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Palangos vandenys“ geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo. Pranešėjas – Kostas
Jakubauskas.
Klausimai.
Eimutis Židanavičius prašė pakomentuoti sprendimo projekto 1.7 punktą, pagal kurį
kaina vartotojams, gyvenantiems daugiabučiame name, padidėja nuo 0,11 Eur iki 2,10 Eur per
mėn., ir 1.9 punktą, pagal kurį kaina abonentams padidėja nuo 2,74 Eur iki 4,12 Eur per mėn.
Pranešėjas atsakė, kad vandens kainos pagal naują Geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodiką skirstomos į 7 grupes (anksčiau buvo 3
grupės), o vartotojams, perkantiems geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugas
daugiabučiame name įvade, kaina nesikeičia. Kostas Jakubauskas pažymėjo, jog abonentai pagal
Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą yra juridiniai ir
fiziniai asmenys, kurie naudoja vandenį komercijai.
Eimutis Židanavičius domėjosi, kodėl nevienodai didinamos kainos, kurios
diferencijuotos pagal apskaitos prietaisų skersmenį (Ø 15 mm kaina didėja 0,86 Eur, Ø 40 mm –
7,14 Eur, o Ø 100 mm kaina sumažėja), ir kaip tai atsilieps gyventojams.
Ūkio ir turto skyriaus vedėjas atsakė, kad gyventojams tai neatsilieps, nes šiuo atveju
kalbama apie komercinius objektus, o šie paskaičiavimai atklikti vadovaujantis Geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika.
Eugenijus Simutis teiravosi, ar tikrai abonentai yra tik juridiniai asmenys, nes iki šiol
jiems buvo priskiriami ir fiziniai asmenys.
Kostas Jakubauskas sakė, kad tai numatyta Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje.
Edmundas Krasauskas klausė, ar nebuvo įvertinti bendrovės administraciniai resursai
perskaičiuojant kainas.
Pranešėjas atsakė, kad planuojama mažinti abonentinę tarnybą, nes bus diegiami
nuotolinio nuskaitymo skaitikliai. Kostas Jakubauskas pažymėjo, jog, nustatant kainas, vertinamos
tik pagrindinėje veikloje patiriamos sąnaudos, o į pagalbinę veiklą įskaičiuojamos administracinės
sąnaudos, kurios netgi mažina kainą. Ūkio ir turto skyriaus vedėjas pastebėjo, kad bendrovės
vykdoma pagalbinė veikla yra pelninga, iš dalies mažina kainą per administracines ir ūkines
išlaidas, o pelnas gerina bendrovės finansinius rezultatus.
Pasiūlymai ir pasisakymai.
Eugenijus Simutis pastebėjo, kad Tarybos nariams būtų lengviau apsispręsti, jei būtų
pateikta UAB ,,Palangos vandenys“ vadovo ataskaita, tada būtų aiški bendrovės finansinė padėtis
ir reikalingumas didinti vandens kainas.
Eimutis Židanavičius siūlė nepritarti sprendimo projektui ir ieškoti rezervų bendrovės
administracijoje, kad būtų išvengta vandens kainų didinimo.
Mindaugas Skritulskas atkreipė dėmesį, kad naujo bendrovės vadovo dėka įmonė
tapo pelninga, nes buvo restruktūrizuota valdymo sistema ir padidintos pajamos iš netiesioginės
veiklos. Tarybos narys pastebėjo, kad kaina nustatoma atsižvelgiant į tiesioginės veiklos rodiklius.
Edmundas Krasauskas sakė pritariantis Eimučio Židanavičiaus pasiūlymui.
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Posėdžio pirmininkas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė
sprendimo projektui, Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui su pasiūlymu
pakeisti 1.1 punktą ir jį išdėstyti taip:
,,1.1. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą
vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute – 1,86
Eur/m3, iš šio skaičiaus:
1.1.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,82 Eur/m3;
1.1.2. nuotekų tvarkymo – 1,04 Eur/m3, iš šio skaičiaus:
1.1.2.1. nuotekų surinkimo – 0,58 Eur/m3;
1.1.2.2. nuotekų valymo – 0,37 Eur/m3;
1.1.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,09 Eur/m3“.
Mindaugas Skritulskas pažymėjo, jog šio pasiūlymo esmė – nedidinti ir palikti iki šiol
galiojusias vandens kainas daugiabučių namų gyventojams.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Ekonomikos
ir finansų komiteto pasiūlymo.
Užsiregistravo 13 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 13 (vienbalsiai).
Pritarta Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymui.
Mindaugas Skritulskas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pakeitimais.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 12, prieš – 1 (Eimutis Židanavičius), susilaikė – 1 (Edmundas
Krasauskas).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu pakeisti 1.1 punktą ir jį
išdėstyti taip:
,,1.1. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą
vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute – 1,86
Eur/m3, iš šio skaičiaus:
1.1.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,82 Eur/m3;
1.1.2. nuotekų tvarkymo – 1,04 Eur/m3, iš šio skaičiaus:
1.1.2.1. nuotekų surinkimo – 0,58 Eur/m3;
1.1.2.2. nuotekų valymo – 0,37 Eur/m3;
1.1.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,09 Eur/m3“.
Mindaugas Skritulskas perdavė pirmininkavimą Mero pavaduotojui Rimantui
Antanui Mikalkėnui.
3. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo
didinimo programai 2016–2018 metams ir asociacijos sutarties pakeitimui. Pranešėja – Ramunė
Olšauskaitė-Urbonienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio, Švietimo, kultūros ir
sporto, Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui, o
Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui su pasiūlymu pakeisti 2 ir 3 punktus
ir juos išdėstyti taip:
„2. Pritarti Jungtinės veiklos sutarties dėl projekto „Klaipėdos regiono pasiekiamumo
didinimas“ įgyvendinimo (toliau – sutartis) projektui (pridedama).
3. Įpareigoti Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti
atnaujintą asociacijos „Klaipėdos regionas“ sutartį“.
Mero pavaduotojas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Ekonomikos ir
finansų komiteto pasiūlymo.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
Pritarta Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymui.
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Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pakeitimais.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu pakeisti 2 ir 3 punktus ir
juos išdėstyti taip:
„2. Pritarti Jungtinės veiklos sutarties dėl projekto „Klaipėdos regiono pasiekiamumo
didinimas“ įgyvendinimo (toliau – sutartis) projektui (pridedama).
3. Įpareigoti Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti
atnaujintą asociacijos „Klaipėdos regionas“ sutartį“.
4. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos 2015 metų
finansų kontrolės būklės ataskaitos. Pranešėja – Regina Garadauskienė.
Klausimai.
Eimutis Židanavičius klausė, kodėl Palangos miesto savivaldybės administracijoje
didėja tarnautojų skaičius, kai tuo tarpu kitose savivaldybėse jis mažėja.
Pranešėja atsakė, kad Taryba yra nustačiusi leistiną didžiausią etatų skaičių – 110,
tačiau metų pradžioje kai kurie etatai faktiškai nebuvo užimti.
Eimutis Židanavičius domėjosi, ar yra galimybė sumažinti ,,valdininkų armiją
Palangos mieste“.
Regina Garadauskienė atsakė, kad Taryba turi apsispręsti dėl etatų skaičiaus.
Julius Tomas Žulkus klausė, kiek šiuo metu yra neužimtų etatų.
Pranešėja atsakė, kad šiuo metu užimti 108 etatai, o 2 etatai yra laisvi.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio, Turizmo, sveikatos ir
socialinės apsaugos, Švietimo, kultūros ir sporto komitetai pritarė sprendimo projektui,
Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui su pataisa: priedo 2 eilutės ,,Viešojo
juridinio asmens patvirtintas pareigybių (etatų) skaičius“ 3 stulpelyje „Ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje“ vietoj skaičiaus „112“ įrašyti skaičių „110“.
Mero pavaduotojas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Ekonomikos ir
finansų komiteto siūlomos pataisos.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
Pritarta Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pataisymu.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pataisa: priedo 2 eilutės ,,Viešojo
juridinio asmens patvirtintas pareigybių (etatų) skaičius“ 3 stulpelyje „Ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje“ vietoj skaičiaus „112“ įrašyti skaičių „110“.
5. SVARSTYTA. Dėl bendradarbiavimo sutarties. Pranešėjas – Vygantas Rekašius.
Klausimai.
Eimutis Židanavičius pastebėjo, kad komercinio renginio organizatoriams siūloma
leisti 3 dienas neatlygintinai naudotis Palangos koncertų sale.
Pranešėjas atsakė, kad ne viskas gali būti įvertinama pinigais, o festivalis yra žinomas
ir reikšmingas Palangai.
Julius Tomas Žulkus teiravosi, ar anksčiau festivalis vykdavo Palangoje ir ar
organizatoriai mokėdavo už salės nuomą.
Vygantas Rekašius atsakė, kad ir anksčiau, kai festivalis būdavo organizuojamas
Palangoje, buvo suteikiamos lengvatos.
Vaidotas Bacevičius klausė, ar organizatoriai padengs komunalines ir eksploatavimo
išlaidas.
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Kultūros skyriaus vedėjas atsakė, kad tai yra numatyta sutartyje.
Eimutis Židanavičius teiravosi, ar tokia praktika, kai nuo salės nuomos vasaros sezono
metu yra atleidžiamas komercinio renginio organizatorius, nėra ydinga ir kaip tai atrodo kitų
komercinių renginių organizatorių atžvilgiu.
Vygantas Rekašius atsakė, kad reikėtų vertinti renginio visumą, o minimas festivalis
orientuotas į šeimas, vaikus, skiriamas didelis dėmesys vizualinėms, scenografinėms ir
televizinėms detalėms.
Rimantas Antanas Mikalkėnas kalbėjo, kad vaikų šventė ,,Laumės juosta“ jau nuo
senų laikų buvo pagrindinis festivalis Lietuvoje, kuris vykdavo Palangoje, o paskui, nesant sąlygų,
buvo organizuojamas Klaipėdoje. Mero pavaduotojas pažymėjo, jog šį festivalį reikia susigrąžinti į
Palangą, nes renginį tiesiogiai transliuoja televizija ir metų eigoje jį retransliuoja dar ne kartą, jį
remia vyriausybinės ir privačios organizacijos ir apie komerciją, lėšas, gautas už bilietų pardavimą,
šiuo atveju nereikėtų kalbėti.
Eugenijus Simutis domėjosi, kokios įstaigos nepilnamečiai savanoriai dirbo Palangos
koncertų salėje, kai joje vyko komercinis renginys.
Kultūros skyriaus vedėjas atsakė, kad subjektui, kuris nuomojasi salę, įsipareigojama
suteikti žiūrovų salės ir rūbinės aptarnavimą, valymą, garso ir šviesos aparatūros nuomos paslaugą
ir tai yra įskaičiuota į nuomos kainą. Vygantas Rekašius pažymėjo, jog Kultūros ir jaunimo centro
savanoriai aptarnauja žiūrovų salę ir rūbinę, šis darbas nėra prievartinis, už jį nėra atlyginama
finansiškai, už tai jiems suteikiama galimybė pamatyti renginį, prisidėti prie Palangos kultūrinės
veiklos.
Vaidotas Bacevičius prašė patikslinti, ar koncesijos sąlygose yra numatyta galimybė
Savivaldybei suorganizuoti Palangos koncertų salėje 12 renginių per metus. Tarybos narys klausė,
ar, Kultūros skyriaus vedėjo nuomone, šis renginys yra vertas, kad būtų įtrauktas į minėtų
renginių skaičių.
Vygantas Rekašius sakė, kad šis festivalis, kurio trukmė yra trys dienos, būtų laikomas
vienu renginiu, jis yra reikšmingas ir turėtų būti suteiktos galimybės jį organizuoti Palangoje.
Eugenijus Simutis klausė, ar šiuo atveju Darbo inspekcija netraktuotų vaikų
savanoriavimo kaip pažeidimo.
Pranešėjas atsakė, kad su Darbo inspekcija šis klausimas buvo derinamas.
Mindaugas Skritulskas pastebėjo, kad savanorystė yra skatinama, nes taip jaunimas
integruojasi į darbo rinką, įgyja tam tikros darbo patirties.
Pasiūlymai ir pasisakymai.
Dainius Želvys siūlė pritarti sprendimo projektui.
Mindaugas Skritulskas pastebėjo, kad Palangos koncertų salė buvo statoma ne
siekiant pasipelnyti, o norint renginių turiniu ir kultūrinių renginių gausa pritraukti kuo daugiau
turistų į Palangą. Tarybos narys pažymėjo, kad festivalis ,,Laumės juosta“, vykstantis tris dienas,
be jokios abejonės pritrauks į Palangą nemažai turistų.
Eugenijus Simutis sakė, kad klausimas dėl savanorių buvo užduotas norint išvengti
galimų problemų ateityje, ir siūlė pritarti sprendimo projektui.
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 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
6. SVARSTYTA. Dėl valstybės finansinės paramos. Pranešėja – Genutė Kavarzienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymai ir pasisakymai.
Mindaugas Skritulskas informavo, jog Ekonomikos ir finansų komitetas pateikė
siūlymą Administracijai parengti nagrinėjimo tvarką, kuri reglamentuotų pareiškėjų turtinę padėtį,
pajamas.
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Genutė Kavarzienė sakė, kad pareiškėjų, kurie kreipiasi dėl finansinės paramos,
pajamos yra vertinamos.
Mero pavaduotojas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Turizmo, sveikatos ir
socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
7. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų
aptarnavimo teritorijų priskyrimo. Pranešėja – Laima Valužienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas informavo, kad Švietimo, kultūros ir sporto 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.
8. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros
funkcijų įgyvendinimo ir stebėsenos ataskaitų. Pranešėja – Milda Gedvilienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas informavo, kad Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos
komitetas pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
Nesiregistravo ir nebalsavo Tarybos nariai Eugenijus Simutis ir Eimutis Židanavičius.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkai

Rimantas Antanas Mikalkėnas
Mindaugas Skritulskas

Posėdžio sekretorė

Renata Liaudanskytė

