PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
8-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
21-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2016 m. spalio 27 d. Nr. T3-21
Palanga
Posėdis įvyko 2016 m. spalio 27 d.
Posėdžio pradžia 9 val., pabaiga 10 val. 15 min.
Posėdžio pirmininkas – Šarūnas Vaitkus, Meras.
Posėdžio sekretorė – Jurgita Makšimaitė, Palangos miesto savivaldybės
administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė.
Posėdyje dalyvavo 17 Tarybos narių: Arvydas Dočkus, Donatas Elijošius, Irena
Galdikienė, Edmundas Krasauskas, Sondra Kulikauskienė, Elena Kuznecova, Rimantas Antanas
Mikalkėnas, Ilona Pociuvienė, Antanas Sebeckas, Eugenijus Simutis, Vaidas Šimaitis, Bronius
Vaitkus, Šarūnas Vaitkus, Gediminas Valinevičius (dalyvavo iki 9 val. 50 min.), Dainius Želvys,
Eimutis Židanavičius, Julius Tomas Žulkus.
Posėdyje dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavo Vaidotas Bacevičius, Danas Paluckas,
Saulius Simė, Mindaugas Skritulskas.
Posėdyje dalyvavo kviestieji ir kiti asmenys (sąrašas pridedamas).
Meras paskelbė 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 21-ojo posėdžio
pradžią.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Meras pagarsino, jog į 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 21-ojo
posėdžio darbotvarkę įtraukta 17 klausimų.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar Tarybos nariai turi kitų pasiūlymų dėl posėdžio
darbotvarkės.
Eimutis Židanavičius siūlė išbraukti 9 darbotvarkės klausimą (Dėl mažmeninės
prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo UAB „Urbista“), kadangi, jo nuomone, tai yra
verslo žlugdymas ir tokio klausimo Tarybos nariai neturėtų svarstyti.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl pasiūlymo išbraukti 9
darbotvarkės klausimą.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 3, prieš – 14, susilaikė – nėra.
Eimučio Židanavičiaus pasiūlymui nepritarta.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl darbotvarkės tvirtinimo.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
Darbotvarkė patvirtinta.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, asmeniškai suinteresuotų šios
darbotvarkės klausimų svarstymu.
Arvydas Dočkus informavo, kad nusišalins nuo 2 (Dėl neformaliojo vaikų švietimo
mokyklų direktorių tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo 2016–2017 mokslo metams)
darbotvarkės klausimo svarstymo, kadangi dirba Sporto centre.
Elena Kuznecova pažymėjo, jog nedalyvaus 2 darbotvarkės klausimo (Dėl
neformaliojo vaikų švietimo mokyklų direktorių tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo
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2016–2017 mokslo metams) svarstyme ir balsavime, kadangi jos sūnėnas dirba Stasio Vainiūno
meno mokykloje.
Mero pavaduotojas priminė, kad Tarybos nariai, pagal Vyriausiosios tarnybinės etikos
komisijos rekomendacijas, turi nurodyti, dėl kokios priežasties ir nuo kokio klausimo nusišalina ir
balsuojant dėl jų nusišalinimo turi išeiti iš salės.
Meras siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Arvydo Dočkaus nusišalinimo.
Arvydas Dočkus išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 06 min. iki 9 val. 06 min.).
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
Arvydo Dočkaus nusišalinimas priimtas.
Meras siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Elenos Kuznecovos nusišalinimo.
Elena Kuznecova išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 06 min. iki 9 val. 07 min.).
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15, prieš – 1 (Eugenijus Simutis), susilaikė – nėra.
Elenos Kuznecovos nusišalinimas priimtas.
Posėdžio pirmininkas priminė dėl Tarybos posėdžio darbo eigos: pagal Tarybos
veiklos reglamentą kas 1,5 val. daroma 30 min. pertrauka, o po 3 darbo valandų – 1,5 val. pietų
pertrauka.
Meras pagarsino, kad 9 darbotvarkės klausimu (Dėl mažmeninės prekybos
alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo UAB „Urbista“) yra užsirašę pasisakyti UAB „Urbista“
atstovas Mykolas Ilginis, Palangos miesto komisariato Reagavimo skyriaus viršininkas Gintautas
Pocevičius.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, norinčių pasisakyti prieš pradedant
svarstyti darbotvarkės klausimus. Norinčiųjų pasisakyti nebuvo.
1. SVARSTYTA. Dėl Palangos švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus tarnybinio
atlyginimo koeficiento nustatymo. Pranešėja – Laima Valužienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui.
Švietimo, kultūros ir sporto komitetas pritarė sprendimo projektui su pasiūlymu sprendimo
projekto 2 punkte vietoj žodžių „administracijos direktorių“ įrašyti žodį „merą“.
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui Švietimo, kultūros ir sporto komiteto siūlomas
pataisas.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 17 (vienbalsiai).
Švietimo, kultūros ir sporto komiteto siūlomoms pataisoms 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 2
punkte vietoj žodžių „administracijos direktorių“ įrašyti žodį „merą“.
Tarybos nariai Elena Kuznecova ir Arvydas Dočkus išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val.
09 min. iki 9 val. 11 min.).
2. SVARSTYTA. Dėl neformaliojo vaikų švietimo mokyklų direktorių tarnybinių
atlyginimų koeficientų nustatymo 2016–2017 mokslo metams. Pranešėja – Laima Valužienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui.
Švietimo, kultūros ir sporto komitetas pritarė sprendimo projektui su pasiūlymu sprendimo
projekto 2 punkte vietoj žodžių „administracijos direktorių“ įrašyti žodį „merą“.
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Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui Švietimo, kultūros ir sporto komiteto siūlomas
pataisas.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 15 (vienbalsiai).
Švietimo, kultūros ir sporto komiteto siūlomoms pataisoms pritarta.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto su
pataisomis.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu sprendimo projekto 2
punkte vietoj žodžių „administracijos direktorių“ įrašyti žodį „merą“.
3. SVARSTYTA. Dėl Palangos švietimo pagalbos tarnybos teikiamų mokamų
paslaugų įkainių nustatymo. Pranešėja – Laima Valužienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas bei Švietimo,
kultūros ir sporto komitetas 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.
4. SVARSTYTA. Dėl pritarimo dalyvavimo projekte „Mokyklų aprūpinimas
gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ partnerio teisėmis ir įgaliojimo Palangos miesto
savivaldybės administracijos direktoriui. Pranešėja – Laima Valužienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir sporto
komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
5. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T2-308 3
punkto pakeitimo. Pranešėja – Laima Valužienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir sporto
komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras informavo, kad Administracijos direktorė pateikė pasiūlymą (pridedama prie
posėdžio rengimo medžiagos).
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui Administracijos direktorės siūlomas pataisas.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 17 (vienbalsiai).
Administracijos direktorės siūlomoms pataisoms pritarta.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto su
pataisomis.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu sprendimo projekto 1
punktą išdėstyti taip:
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„1. Pakeisti Užmokesčio už vaiko išlaikymą Palangos miesto savivaldybės
ikimokyklinio ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos skyriuje nustatymo tvarkos aprašo,
patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T2-308
„Dėl Užmokesčio už vaiko išlaikymą Palangos miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo
mokyklose ir vaikų socialinės globos skyriuje“ 3 punktu:
1.1. 8.1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„8.1. vaiką (vaikus) augina vienas iš tėvų:
8.1.1. tėvai yra išsituokę ir vaiko gyvenamoji vieta nustatyta su vienu iš tėvų
(pateikiama teismo sprendimo kopija);
8.1.2. vaiką išlaiko vienas iš tėvų (pateikiama teismo sprendimo kopija ar kiti
patvirtinantys dokumentai);
8.1.3. vienas iš vaiko tėvų yra miręs (pateikiama mirties liudijimo kopija);
8.1.4. vaiko gimimo liudijime nėra nurodyti tėvo duomenys (pateikiama gimimo
liudijimo arba nutarties apie nenustatytą tėvystę kopija).“.
1.2. 8.5 punktą ir jį išdėstyti taip:
„8.5. vienas iš tėvų atlieka privalomąją pradinę karo tarnybą.“.
1.3. 9.2 punktą ir jį išdėstyti taip:
„9.2. vaikas auga socialinės rizikos šeimoje ir Savivaldybės administracijos Vaiko
gerovės komisija priėmė sprendimą dėl privalomo vaiko ugdymo Mokykloje;“.
1.4. 9.3 punktą ir jį išdėstyti taip:
„9.3. vaikas yra neįgalus arba jam nustatyti dideli arba labai dideli specialieji
ugdymosi poreikiai (pateikiama vaiko neįgalumo pažyma ir/ar švietimo pagalbos tarnybos pažyma
dėl pedagoginio psichologinio asmens specialiųjų poreikių įvertinimo) nuo vaiko neįgalumo lygio
nustatymo dienos;“.
1.5. 11 punktą ir jį išdėstyti taip:
„11. Lengvata taikoma pateikus Mokyklos direktoriui prašymą bei dokumentus,
patvirtinančius teisę į lengvatą, nuo prašymo ir dokumentų pateikimo datos, jeigu nėra nustatyta
kitaip.“.
1.6. 17.5 punktą ir jį išdėstyti taip:
„17.5. Mokinių (bendrojo ugdymo mokyklų ir priešmokyklinio ugdymo grupių)
atostogų metu ir vasaros laikotarpiu (birželio-rugpjūčio mėn. ne trumpiau kaip 5 darbo dienas)
pagal tėvų pateiktą išankstinį prašymą;“.“
6. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2015 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. T2-294
pakeitimo. Pranešėja – Akvilė Kilijonienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
7. SVARSTYTA. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjimo termino
atidėjimo Elenai Kučkienei. Pranešėja – Eugenija Petravičienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui.
Statybos ir miesto ūkio komitetas sprendimo nepriėmė.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
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BALSAVO: už – 14, prieš – nėra, susilaikė – 3 (Vaidas Šimaitis, Dainius Želvys,
Julius Tomas Žulkus).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
8. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2016 metų biudžeto
patikslinimo. Pranešėja – Regina Garadauskienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
9. SVARSTYTA. Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo
UAB „Urbista“. Pranešėja – Žaneta Žulkuvienė.
Klausimai.
Eimutis Židanavičius pastebėjo, kad prieš metus buvo sprendžiamas analogiškas
klausimas dėl prekybos alkoholiniais gėrimais apribojimo Palangos kavinei „Luiza“ ir klausė, kokia
šiuo metu yra situacija šioje kavinėje, ar visos problemos yra išspręstos.
Pranešėja atsakė, kad šis klausimas turi būti adresuojamas ne jai, situaciją geriausiai
galėtų apibūdinti policija. Savivaldybės administracija nėra gavusi skundų dėl šios kavinės veiklos.
Pasiūlymai ir pasisakymai.
UAB „Urbista“ atstovas Mykolas Ilginis kalbėjo, kad įmonės naktinio klubo
„Šachmatinė“ darbo laikas yra nuo 23 val., o siūloma alkoholio prekybą leisti iki 24 val., dėl to
tektų uždaryti įmonę. Siūlymas apriboti licenciją yra paremtas policijos ataskaita ir iškvietimų
skaičiumi. Reikėtų atsižvelgti į tai, kad naktinio klubo „Šachmatinė“ vardas yra „bendrinis“,
įvykus kokiam incidentui šalia šios vietos, policijos ekipažas kviečiamas naktinio klubo
„Šachmatinė“ vardu. UAB „Urbista“ įmonė licenciją prekiauti alkoholiniais gėrimais turi 4 metus
ir nė viena valstybinė institucija tuo laikotarpiu nebuvo skyrusi jokių baudų už veiklos
pažeidimus. Atstovas sakė, kad UAB „Urbista“ visada bendraudavo ir su policija, ir su vietinės
valdžios atstovais, atsižvelgdavo į jų pasiūlymus. Šiais metais buvo padaryta daug veiksmų,
stengiantis sumažinti policijos iškvietimų skaičių, vagysčių skaičių, įvykstančių aplink naktinio
klubo teritoriją. Atsižvelgiant į Tarybos narių prašymą buvo pateikti dokumentai, įrodantys, kad
įmonė ėmėsi konkrečių veiksmų. UAB „Urbista“ atstovas tikino, kad gali pateikti sąskaitas,
įrodančias, kad buvo įsigytos vaizdo stebėjimo kameros. Atstovas atkreipė dėmesį, kad remiantis
viešai prieinama medžiaga, matoma, kad prie naktinio klubo „Laukinių vakarų salūnas“ ir prie
naktinio klubo „Basanova“ yra taip pat didelis policijos ekipažų iškvietimų skaičius ir klausė, kuo
remiamasi, siūlant apriboti UAB „Urbista“ turimą licenciją. Atstovas pripažįsta, kad jų įmonė
dirba padidintos rizikos zonoje, dėl to turi imtis papildomų priemonių, užtikrinančių žmonių
saugumą. Atstovas pabrėžė, kad UAB „Urbista“ Vilniaus mieste turi 10 licencijų ir nė karto jos
nebuvo apribotos ar sumažintas prekybos alkoholiniais gėrimais laikas. Atstovas kalbėjo, kad
vaizdo stebėjimo kameras UAB „Urbista“ sumontavo ne savo nuožiūra, o buvo derinama,
konsultuojamasi su policija. Kameros šiuo metu puikiai veikia. Taip pat atstovas pridūrė, kad buvo
paskirtas asmuo, kuris užtikrintų bendradarbiavimą ir bendravimą su policijos pareigūnais.
Pranešėjas pastebėjo, kad iki šios dienos oficialių raštų ar prašymų iš policijos jų įmonė nėra
gavusi. Šių metų liepos mėnesį atstovas buvo nuvykęs į policiją ir diskutavo su pareigūnais dėl
bendradarbiavimo. Tą dieną pranešėjas teigė, kad policijai pateikė pagrindinius jų įmonės
kontaktus (apsaugos, baro vadovės, nurodė savo telefono numerį). Atstovas pabrėžė, kad nuo
liepos mėnesio galo negavo nė vieno skambučio iš policijos. Pranešėjas atkreipė dėmesį, kad šalia
objekto budint policijos pareigūnams ar Viešojo saugumo tarnybai, pažeidimų sumažėja ženkliai.
Taip pat atstovas nesutiko, kad būtų lyginamas policijos iškvietimų skaičius su tais naktiniais
klubais, kurie dirba mažesnį dienų skaičių nei naktinis klubas „Šachmatinė“. Atstovas pažadėjo, jei
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kitais metais bus leista įmonei dirbti, įmonė bendradarbiaus su policija ir imsis visų įmanomų
priemonių, kad pažeidimų būtų kuo mažiau.
Palangos miesto komisariato Reagavimo skyriaus viršininkas Gintautas Pocevičius
pagarsino, kad šių metų vasaros pabaigoje policija raštu kreipėsi į Palangos miesto savivaldybę dėl
UAB „Urbista“ licencijos apribojimo prekiauti alkoholiniais gėrimais. Pranešėjas patvirtino, kad
dažnai bendraujama su įmonės „Urbista“ atstovu, bet pasigendama konkrečių veiksmų, siekiant
užtikrinti žmonių saugumą. Policija supranta, kad vasaros metu J. Basanavičiaus gatvė yra žmonių
traukos centras. Iš kitų UAB „Urbista“ atstovo paminėtų įmonių taip pat gauna daug iškvietimų,
bet tose įmonėse gerai tvarkomasi klubo viduje: laiku pastebimos problemos, kylantys konfliktai,
dirba reikiamas apsaugos darbuotojų skaičius, sugebama laiku sulaikyti, išvesti, perduoti policijai
asmenis, surašyti pareiškimus. Atstovas pabrėžė, kad į savivaldybę kreipėsi ne dėl pranešimų
skaičiaus ir pateikė pavyzdį, kad asmuo, išgėręs alkoholio naktiniame klube „Šachmatinė“ ir išėjęs
iš klubo, gali būti apiplėštas ar pats padaryti nusikalstamą veiką visai kitoje vietoje, dėl to policija
nesiremia pranešimų skaičiumi. Pranešėjas pabrėžė, kad su įmone „Urbista“ yra bendraujama jau 4
metus, bet tik šių metų vasaros pabaigoje buvo įrengtos vaizdo stebėjimo kameros. Atstovas
vardino priemones, kurių galėjo imtis įmonė, tokias kaip apšvietimo įrengimas tam tikrose klubo
vietose, didesnis apsaugos darbuotojų skaičius. Klientai, išėję iš naktinio klubo „Šachmatinė“, yra
nepatenkinti dėl vagysčių, muštynių. Atstovas prisiminė atvejį, kai šių metų vasarą asmeniui buvo
sunkiai sutrikdyta sveikata. Situacija minėtame naktiniame klube yra bloga, iš J. Basanavičiaus
gatvėje dirbančių verslo subjektų – pati blogiausia. Po kiekvieno savaitgalio buvo analizuojami
įvykiai, su pareigūnais kalbama dėl šio naktinio klubo, dėl to ir buvo kreiptasi į savivaldybę.
Pranešėjas informavo, kad policijos pareigūnai, Viešojo saugumo tarnybos ekipažai stovi šalia
naktinio klubo. Atstovas dėstė, kad yra nepatenkintas apsaugos darbuotojų darbu, jų
kompetencija. Norima priemonių, kurios veiktų prevenciškai, kad patys įmonės darbuotojai
stebėtų aplinką, apsaugos darbuotojai sugebėtų užtikrinti tvarką, ko pasigenda policija.
Eimutis Židanavičius klausė, ar be licencijos apribojimo galima įvesti viešąją tvarką
prie naktinio klubo „Šachmatinė“.
Palangos miesto komisariato Reagavimo skyriaus viršininkas Gintautas Pocevičius
atsakė, kad įmonės pastangos ir investicijos į įmonės saugumą yra nepakankamos, todėl ši
priemonė būtų drastiška, bet veiksminga.
Eimutis Židanavičius klausė, kada įvyksta daugiausia nusikalstamų veikų.
Palangos miesto komisariato Reagavimo skyriaus viršininkas Gintautas Pocevičius
atsakė, kad daugiausia nusikalstamų veikų įvyksta savaitgalį, nakties metu nuo 12 val. nakties iki 6
val. ryto.
Meras informavo, kad dviems įmonėms jau yra apribota prekyba alkoholiniais
gėrimais ir klausė, kokie šių apribojimų rezultatai.
Palangos miesto komisariato Reagavimo skyriaus viršininkas Gintautas Pocevičius
atsakė, kad situacija yra pagerėjusi, nes įmonės dėjo maksimalias pastangas.
Eimutis Židanavičius pasiūlė sprendimo projekte vietoj žodžių ir skaičių „nuo 24 val.
iki 8 val.“ įrašyti žodžius ir skaičius „nuo 4 val. iki 8 val.“.
Eugenijus Simutis teigė, kad UAB „Urbista“ turi atkreipti dėmesį į Tarybos
sprendimo projekto esmę, taip pat išspręsti problemas, dėl kurių kreipėsi policija. Sprendimo
projektui nepritaria, nes jis riboja verslą.
Dainius Želvys siūlė palaikyti Eimučio Židanavičiaus pasiūlymą.
Meras informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas sprendimo nepriėmė.
Ekonomikos ir finansų komitetas nepritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui Tarybos narių Eimučio Židanavičiaus ir
Dainiaus Želvio siūlomas pataisas.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 11, prieš – 1 (Eugenijus Simutis), susilaikė – 5 (Donatas Elijošius,
Edmundas Krasauskas, Vaidas Šimaitis, Bronius Vaitkus, Julius Tomas Žulkus).
Tarybos narių Eimučio Židanavičiaus ir Dainiaus Želvio siūlomoms pataisoms
pritarta.
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Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto su
pataisomis.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo Tarybos narys Antanas Sebeckas. Užsiregistravo, bet
nebalsavo Tarybos narė Ilona Pociuvienė.
BALSAVO: už – 9 (Arvydas Dočkus, Irena Galdikienė, Elena Kuznecova, Rimantas
Antanas Mikalkėnas, Eugenijus Simutis, Šarūnas Vaitkus, Gediminas Valinevičius, Dainius
Želvys, Eimutis Židanavičius), prieš – nėra, susilaikė – 6 (Donatas Elijošius, Edmundas
Krasauskas, Sondra Kulikauskienė, Vaidas Šimaitis, Bronius Vaitkus, Julius Tomas Žulkus).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu sprendimo projekte vietoj
žodžių ir skaičių „nuo 24 val. iki 8 val.“ įrašyti žodžius ir skaičius „nuo 4 val. iki 8 val.“.
10. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T2-139
papildymo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo Tarybos narys Eugenijus Simutis.
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
11. SVARSTYTA. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Palangos
kurorto muziejui. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras 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 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Tarybos narys Eugenijus Simutis.
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
12. SVARSTYTA. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui. Pranešėjas –
Giedrius Ramonas.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
13. SVARSTYTA. Dėl viešosios įstaigos „Palangos orkestras“ įsteigimo. Pranešėjas
– Robertas Trautmanas.
Klausimai.
Elena Kuznecova priminė, kad Ekonomikos ir finansų komitete buvo klausta dėl
finansavimo galimybių ir sąlygų iš savivaldybės biudžeto.
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Robertas Trautmanas atsakė, kad pagal Teatro ir koncertinių įstaigų įstatymo 16
straipsnio 3 dalį, Savivaldybių teatrai, šiuo atveju koncertinės įstaigos, finansuojamos iš
savivaldybių biudžetų ir kitų lėšų, nurodytų 16 straipsnio 1 dalyje (pajamos iš teikiamų kultūros ir
kitų paslaugų, ūkinės veiklos ir patalpų nuomos, lėšos gautos pagal Meno veiklos nacionalinę
programą, kuri bus patvirtinta 2018 metais, Valstybės pinigų fondo lėšos, Tarptautinių ir užsienio
fondų ir organizacijų skiriamų lėšų, taip pat lėšos, gautos kaip pajamos pagal Lietuvos Respublikos
labdaros ir paramos įstatymą).
Eugenijus Simutis klausė, koks darbo užmokestis bus skiriamas įstaigos vadovui ir
vyr. finansininkui, kiek vadovų bus įstaigoje.
Robertas Trautmanas atsakė, kad įstaigos vadovo darbo užmokesčiui metams
numatyta apie dešimt tūkstančių eurų. Įstaigai vadovaus vienas vadovas. Darbo užmokesčiai bus
tikslinami.
Eimutis Židanavičius domėjosi, kaip vyks instrumentų, kurie šiuo metu priklauso
Palangos kultūros ir jaunimo centrui, perdavimas. Jo manymu, įstatymai to nėra numatę.
Šarūnas Vaitkus atsakė, kad turtas viešajai įstaigai yra perduodamas pagal teisės aktus.
Pasiūlymai ir pasisakymai.
Dainius Želvys informavo, kad viešoji įstaiga kuriama todėl, kad organizuojant tam
tikrus renginius (šiuo atveju festivalį), kitos veiklos formos yra netinkamos. Taip pat pastebėjo,
kad ateity reikėtų spręsti orkestro repeticijų vietos pakeitimo klausimą, nes sąlygos šiuo metu nėra
tam pritaikytos.
Elena Kuznecova pagarsino, kad pritaria šiam sprendimo projektui. Palangos
orkestras yra vienas iš Palangos simbolių, todėl reikia suteikti galimybę orkestrui plėstis, dalyvauti
ne tik planuojamame festivalyje, bet ir kituose renginiuose, taip pat organizuoti komercinius
renginius.
Eugenijus Simutis taip pat siūlė pritarti sprendimo projektui.
Eimutis Židanavičius pažymėjo, kad steigiant naujas įmones, būtų taupomos
savivaldybės biudžeto lėšos. Tarybos narys abejojo dėl steigiamos įstaigos vadovų darbo
užmokesčio. Tarybos narys siūlė pritarti sprendimo projektui.
Šarūnas Vaitkus siūlė pritarti sprendimo projektui. Taip pat paaiškino, kad kiekvienais
metais orkestrui yra skiriama apie šimtas dvidešimt tūkstančių eurų. Siūloma skirti dvidešimt
tūkstančių eurų įstaigos vadovų darbo užmokesčiui. Posėdžio pirmininkas pabrėžė, kad darbo
užmokestis bus tikslinamas, kai bus svarstomas 2017 m. biudžeto projektas. Pagrindinis aspektas –
galimybė orkestrui dalyvauti įvairiose projektinėse veiklose, kuriose gali dalyvauti tik viešoji
įstaiga. Taip pat orkestras galės dalyvauti Kultūros programoje ir gauti asignavimus.
Meras pagarsino, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir sporto
komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras informavo, kad Administracijos direktorė pateikė pasiūlymą (pridedama prie
posėdžio rengimo medžiagos).
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui Administracijos direktorės siūlomas pataisas.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 16 (vienbalsiai).
Administracijos direktorės siūlomoms pataisoms pritarta.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto su
pataisomis.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu:
1. Sprendimo projekto 1 punkte išbraukti skaičius ir žodžius „2017 m. sausio 1 d.“,
pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:
„4. Pavesti Savivaldybės administracijos direktoriui viešojoje įstaigoje „Palangos
orkestras“ įgyvendinti Savivaldybės, kaip viešosios įstaigos dalininkės (savininkės), turtines ir
neturtines teises ir pareigas bei atstovauti Palangos miesto savivaldybei viešojoje įstaigoje“.
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2. Pakeisti „Palangos orkestras“ įstatų, tvirtinamų Tarybos sprendimo „Dėl viešosios
įstaigos „Palangos orkestras“ įsteigimo“ 2.2 punktu, 36 punktą, po žodžių „Įstaigos vadovas“
įrašyti žodžius „vykdo Viešųjų įstaigų įstatyme numatytas funkcijas ir“.
14. SVARSTYTA. Dėl pavadinimo gatvei suteikimo – Ligoninės gatvė ir jos
geografinės charakteristikos patvirtinimo. Pranešėjas – Vytautas Indreika.
Klausimai.
Antanas Sebeckas domėjosi, kaip parenkami gatvių pavadinimai.
Pranešėjas atsakė, kad šiuo atveju gatvė yra netoli ligoninės, dėl to ir buvo pasirinktas
toks gatvės pavadinimas.
Antanas Sebeckas siūlė parenkant gatvių pavadinimus įtraukti ir visuomenę, kad
gyventojai galėtų išsakyti savo pastabas, pageidavimus.
Eugenijus Simutis pritarė dėl visuomenės įtraukimo parenkant gatvių pavadinimus.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
15. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-335
pakeitimo. Pranešėjas – Vytautas Indreika.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
16. SVARSTYTA. Dėl gamtinio karkaso teritorijų – Palangos miesto bendrojo
plano V1 ir V2 rajonų intensyviam naudojimui įrengiamų želdynų – apsaugos ir naudojimo
specialiojo plano patvirtinimo. Pranešėjas – Vidmantas Danta.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Tarybos narys Dainius Želvys.
BALSAVO: už – 12, prieš – nėra, susilaikė – 3 (Šarūnas Vaitkus, Elena Kuznecova,
Julius Tomas Žulkus).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
17. SVARSTYTA. Dėl žemės sklypų, kurių kadastriniai Nr. 2501/0019:178 ir
2501/0019:197 (prie Užkanavės g.), Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjas – Vytautas
Indreika.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
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Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14, prieš – nėra, susilaikė – 2 (Šarūnas Vaitkus, Dainius Želvys).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas paskelbė posėdžio pabaigą.
Posėdžio pirmininkas

Šarūnas Vaitkus

Posėdžio sekretorė

Jurgita Makšimaitė

