PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
8-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
22-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2016 m. lapkričio 30 d. Nr. T3-22
Palanga
Posėdis įvyko 2016 m. lapkričio 30 d.
Posėdžio pradžia 9 val., pabaiga 10 val. 20 min.
Posėdžio pirmininkai – Šarūnas Vaitkus, Meras, Mindaugas Skritulskas, Tarybos
narys.
Posėdžio sekretorė – Diana Kniukštienė, Palangos miesto savivaldybės
administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė.
Posėdyje dalyvavo 16 Tarybos narių: Arvydas Dočkus, Donatas Elijošius, Irena
Galdikienė, Edmundas Krasauskas, Elena Kuznecova (dalyvavo iki 9 val. 45 min.), Ilona
Pociuvienė, Antanas Sebeckas, Saulius Simė, Eugenijus Simutis, Mindaugas Skritulskas, Bronius
Vaitkus, Šarūnas Vaitkus, Gediminas Valinevičius, Dainius Želvys, Eimutis Židanavičius, Julius
Tomas Žulkus.
Posėdyje dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavo Tarybos nariai: Sondra
Kulikauskienė, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Danas Paluckas, Vaidas Šimaitis.
Tarybos narys Vaidotas Bacevičius nepranešė, kad nedalyvaus Tarybos posėdyje.
Posėdyje dalyvavo kviestieji ir kiti asmenys (sąrašas pridedamas).
Meras paskelbė 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 22-ojo posėdžio
pradžią.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Kadangi Mero pavaduotojas Rimantas Antanas Mikalkėnas negalėjo dalyvauti
posėdyje, Meras siūlė Posėdžio pirmininko pavaduotoju paskirti Mindaugą Skritulską.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 13, prieš – nėra, susilaikė – 1.
Posėdžio pirmininko pavaduotoju išrinktas Mindaugas Skritulskas.
Meras pagarsino, jog į 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 22-ojo
posėdžio darbotvarkę įtraukta 18 klausimų.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar Tarybos nariai turi kitų pasiūlymų dėl posėdžio
darbotvarkės.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl darbotvarkės tvirtinimo.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14, prieš – nėra, susilaikė – 1.
Darbotvarkė patvirtinta.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, asmeniškai suinteresuotų šios
darbotvarkės klausimų svarstymu.
Meras 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.
Bronius Vaitkus ir Šarūnas Vaitkus informavo, kad nusišalins nuo 16 darbotvarkės
klausimo (Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Palangos miesto botanikos parkui)
svarstymo ir balsavimo, kadangi jų sesuo dirba Botanikos parke.
Meras perdavė pirmininkavimą Mindaugui Skritulskui.
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Mindaugas Skritulskas siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Broniaus Vaitkaus, Šarūno
Vaitkaus ir Antano Sebecko, kurie nedalyvaus 16 darbotvarkės klausimo svarstyme, nusišalinimo
priėmimo.
Antanas Sebeckas, Bronius Vaitkus ir Šarūnas Vaitkus išėjo iš posėdžių salės (nuo 9
val. 7 min. iki 9 val. 8 min.).
Užsiregistravo 13 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 13 (vienbalsiai).
Antano Sebecko, Broniaus Vaitkaus ir Šarūno Vaitkaus nusišalinimas priimtas.
Meras perėmė pirmininkavimą.
Posėdžio pirmininkas priminė dėl Tarybos posėdžio darbo eigos: pagal Tarybos
veiklos reglamentą kas 1,5 val. daroma 30 min. pertrauka, o po 3 darbo valandų – 1,5 val. pietų
pertrauka.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, norinčių pasisakyti prieš pradedant
svarstyti darbotvarkės klausimus.
Eimutis Židanavičius perskaitė 2016 m. lapkričio 30 d. pasisakymus (pridedami prie
posėdžio rengimo medžiagos).
Šarūnas Vaitkus, atsakydamas į Eimučio Židanavičiaus klausimą dėl VšĮ Asmens
sveikatos priežiūros centro, pažymėjo, jog yra pasirašyta sutartis dėl objekto rekonstrukcijos,
kurios metu pacientams nebus nutraukiamos gydymo paslaugos. Dėl viešosios pirties Meras
atsakė, kad ji bus įrengta statomo baseino patalpose.
Meras siūlė pradėti darbotvarkės klausimų svarstymą.
1. SVARSTYTA. Dėl Palangos kultūros ir jaunimo centro tarybos sudarymo.
Pranešėjas – Vygantas Rekašius.
Tarybos narių klausimai.
Eimutis Židanavičius domėjosi, kurie Palangos kultūros ir jaunimo centro tarybos
nariai pagal Palangos kultūros ir jaunimo centro tarybos nuostatų 25 punktą yra „menininkai,
mokslininkai, meno kritikai, visuomenės atstovai“.
Vygantas Rekašius atsakė, kad šis punktas nusako, kad Palangos kultūros ir jaunimo
centro taryboje turi būti bent vienas atstovas iš išvardinto sąrašo. Kultūros skyrius delegavo į
Tarybą visuomenės veikėją, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Žemaitijos skyriaus Palangos
sekcijos vadovą Albertą Bukauską.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Ilona Pociuvienė siūlė papildyti Palangos kultūros ir jaunimo centro tarybos narių
sąrašą vienu nariu – Broniumi Vaitkumi, Palangos miesto savivaldybės Tarybos Švietimo, kultūros
ir sporto komiteto nariu.
Meras informavo, kad Švietimo, kultūros ir sporto komitetas pritarė sprendimo
projektui.
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui Ilonos Pociuvienės pasiūlymą.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 12, prieš – nėra, susilaikė – 2.
Ilonos Pociuvienės pasiūlymui pritarta.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto su
pasiūlymu.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Bronius Vaitkus ir Eimutis Židanavičius nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 13, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Šarūnas Vaitkus).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu papildyti sprendimo
projekto 1 punktą žodžiais „Bronius Vaitkus – Palangos miesto savivaldybės Tarybos Švietimo,
kultūros ir sporto komiteto narys“.
Eimutis Židanavičius replikavo, kad pasiūlymas dėl sprendimo projekto yra
neteisėtas, kadangi Palangos kultūros ir jaunimo centro tarybos nuostatuose pažymėta, kad Taryba
gali būti sudaryta iš 6 narių.
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2. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-37
pakeitimo. Pranešėjas – Vygantas Rekašius.
Tarybos narių klausimai.
Eimutis Židanavičius domėjosi dėl garsinės aparatūros nuomos.
Vygantas Rekašius atsakė, kad viešųjų pirkimų būdu buvo atrinktas garso ir šviesos
įrangos tiekėjas. Tačiau praktika parodė, kad aukštos kokybės renginiai turi atitikti individualius
šviesos ir garso technikos reikalavimus, todėl pasiūlytas Savivaldybės modelis renginių
organizatorių netenkino.
Saulius Simė klausė, ar sprendimo projekte kalbama apie salės nuomos ar paslaugų
kainą.
Vygantas Rekašius atsakė, kad tai yra nuomos mokestis, į kurį įskaičiuoti
komunaliniai mokesčiai, išorinė renginio apsauga, valymo paslaugos.
Eugenijus Simutis dėstė, kad salės nuomos kaina buvo patvirtinta per didelė, todėl
nenuostabu, kad per metus neatsirado nė vienas nuomininkas. Tarybos narys lygino Palangos
koncertų salės nuomos kainas su Klaipėdos koncertų salės bei Švyturio arenos nuomos kainomis.
Vygantas Rekašius pažymėjo, kad Palangos koncertų salės nuomos kaina buvo
paskaičiuota pagal tuo metu esančius duomenis (pagal statybininkų pateiktas sąskaitas, kiek
reikalinga išlaikymui lėšų ir t. t.). Tarybos sprendimo projektu siūloma pakoreguoti kainą,
atsižvelgiant į koncertų salės sąnaudų paskaičiavimus nuo vasario iki spalio mėn. Pranešėjas
aiškino, jog Klaipėdos koncertų salė yra biudžetinė įstaiga, kuri ne tik organizuoja koncertus bei
nuomoja salę, bet ir rūpinasi profesionalių kolektyvų ir kt. veikla. Kultūros skyriaus vedėjas
pabrėžė, kad ši koncertų salė yra 4 kartus vietų skaičiumi mažesnė nei Palangos koncertų salė.
Arenų paskirtis visai ne ta. Todėl lyginti koncertų salės nuomos kainas yra nelogiška.
Eimutis Židanavičius prašė įvardyti „specialistą“, kuris sugalvojo tokią Koncertų salės
nuomos kainą. Tarybos nariai tapo įkaitais patvirtindami nelogišką nuomos kainą.
Vygantas Rekašius kalbėjo, jog ne Tarybos posėdžio metu reikia analizuoti nuomos
kainos sudėtines dalis. Kaina buvo grindžiama rinkos kainomis.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eimutis Židanavičius kalbėjo, jog viename laikraščio straipsnyje renginių
organizatoriai skundėsi, kad Palangos koncertų salėje kaba tik kelios prožektorių lempos bei garso
kolonėlės. Todėl ir atsisakoma tokios garso aparatūros. Tarybos narys apgailestavo, kad pranešėjas
neįvardijo garso aparatūros nuomos kainos ir kiek buvo sumokėta įmonei, iš kurios Savivaldybė ją
nuomojosi.
Meras pagarsino, kad Švietimo, kultūros ir sporto komitetas pritarė sprendimo
projektui, o Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui su pasiūlymu.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Ekonomikos ir finansų
komiteto pasiūlymo.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 15 (vienbalsiai).
Nuspręsta pritarti Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymais:
1. Išbraukti sprendimo projekto 2.4 punktą.
2. Sprendimo projektą papildyti 3 punktu ir jį išdėstyti taip:
„3. Nuomininkas, išsinuomavęs turtą, įgyja teisę teisės aktų nustatyta tvarka
organizuoti viešąjį maitinimą tam įrengtose dviejose vietose“.
3. Buvusius sprendimo projekto 3, 4 punktus laikyti atitinkamai 4, 5 punktais.
3. SVARSTYTA. Dėl leidimo perduoti Antano Mončio kūrinius. Pranešėjas –
Vygantas Rekašius.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
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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 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Ilona Pociuvienė nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
4. SVARSTYTA. Dėl pritarimo dalinio finansavimo skyrimui projektui „Mėlynieji
Baltijos jūros keliai, skatinantys tvarų povandeninio paveldo turizmą“ įgyvendinti. Pranešėja –
Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių 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 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
5. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2017–2019 metų strateginio
veiklos plano metmenų patvirtinimo. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
Tarybos narių klausimai.
Elena Kuznecova siūlė į Palangos miesto savivaldybės 2017–2019 metų strateginio
veiklos plano 6 programos rodiklius įtraukti S. Dariaus ir S. Girėno gatvės nuo Klaipėdos pl. iki
Sporto g. remonto darbus, motyvuodama tuo, kad ši kelio atkarpa yra pilnai susidėvėjusi,
šaligatvių plytelės ištrupėjusios. Ji pažymėjo, jog visų pirma reiktų sutvarkyti šaligatvius, kuriais
neįmanoma vaikščioti, o gatvė yra labai judri. Tarybos narė atkreipė dėmesį ir į tai, kad šioje
gatvėje nėra nė vienos pėsčiųjų perėjos.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eugenijus Simutis pastebėjo sprendimo projekte techninę klaidą, todėl siūlė Palangos
miesto savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano metmenų skyriaus „Ekonominės
plėtros programos (Nr. 04) prioritetinės kryptys“ 1 punkte po žodžių „menų mokykla ir koncertų
salė, įrengimas“ įrašyti skaičius ir žodį „(II-III etapai)“.
Meras informavo, kad visi komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui Eugenijaus Simučio pasiūlymą.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 16 (vienbalsiai).
Nuspręsta pritarti Eugenijaus Simučio pasiūlymui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu Palangos miesto
savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano metmenų skyriaus „Ekonominės plėtros
programos (Nr. 04) prioritetinės kryptys“ 1 punkte po žodžių „menų mokykla ir koncertų salė,
įrengimas“ įrašyti skaičius ir žodį „(II-III etapai)“.
6. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-9 pakeitimo.
Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui.
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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 fiksuoto pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant 2017
metams verslo liudijimus veiklai vykdyti, nustatymo ir patvirtinimo. Pranešėja – Regina
Garadauskienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos bei Ekonomikos ir finansų
komiteto pasiūlymus dėl sprendimo projekto.
Meras teikė balsavimui Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pasiūlymą.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 16 (vienbalsiai).
Nuspręsta pritarti Komiteto pasiūlymui Fiksuotų pajamų dydžių, taikomų įsigyjant
2017 metams verslo liudijimus veiklai vykdyti, lentelės 082 eilutę išdėstyti taip:
„082 Turistų gidų
(įeina į EVRK klasę 79,90) Paslaugos
684
684
60“
veikla
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymą.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 15 (vienbalsiai).
Nuspręsta pritarti Komiteto pasiūlymui sprendimo projekto 1.1 punktu tvirtinamos
Fiksuoto pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant 2017 metams verslo liudijimus veiklai
vykdyti, lentelės eilutę Nr. 041 išdėstyti taip:
„041 Įvairių tipų laikrodžių ir juvelyrinių (EVRK klasė Paslaugos 684
684
60“
dirbinių taisymas
95,25
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymais.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymais sprendimo projekto 1.1
punktu tvirtinamos Fiksuoto pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant 2017 metams verslo
liudijimus veiklai vykdyti, lentelės eilutes Nr. 041, 082 išdėstyti taip:
„041 Įvairių tipų laikrodžių ir juvelyrinių (EVRK klasė Paslaugos 684
684
60“
dirbinių taisymas
95,25
...
„082 Turistų gidų
(įeina į EVRK klasę 79,90) Paslaugos
684
684
60“
veikla
8. SVARSTYTA. Dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo. Pranešėja – Eugenija
Petravičienė.
Tarybos narių klausimai.
Eugenijus Simutis klausė, ar nereikėtų keisti Komisijos fizinių ir juridinių asmenų
mokesčių lengvatų prašymams nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti vertinimo kriterijų dėl
žemės mokesčio suteikimo dydžio. Tarybos narys siūlė nesuteikti žemės mokesčio lengvatos
mažomis sumomis.
Eugenija Petravičienė pažymėjo, jog Komisija vadovavosi Lietuvos Respublikos
žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 4 punktu, kuriuo žemės savininkai, kurių mokėtinas
mokestis mokestiniu laikotarpiu už visus nuosavybės teise turimus žemės sklypus neviršija 2 eurų,
mokesčio nemoka.
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Eugenijus Simutis klausė, kodėl savivaldybės tinklalapyje paviešintame sprendimo
projekte slepiami fizinių asmenų asmeniniai duomenys.
Eugenija Petravičienė pabrėžė, jog fizinių asmenų duomenys neskelbiami
vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.
Eimutis Židanavičius klausė, ar tarp inicialuose pažymėtų asmenų yra įžymių
palangiškių pavardžių.
Eugenija Petravičienė atsakė, kad ji nežinanti, kurie yra įžymūs asmenys Eimučiui
Židanavičiui.
Tarybos narių 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 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Eugenijus Simutis nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
9. SVARSTYTA. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo K.
Geco prekybos įmonei. Pranešėja – Eugenija Petravičienė.
Tarybos narių klausimai.
Eimutis Židanavičius klausė, ar valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvata
taikoma įmonei nuo viso jos turimo turto, ar nuo investuotos turto dalies.
Eugenija Petravičienė atsakė, kad lengvata taikoma investiciniam objektui.
Eugenijus Simutis domėjosi, ar tik įmonėms, kurios yra registruotos Palangos mieste,
yra taikomos valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos.
Eugenija Petravičienė atsakė, kad prašymus dėl mokesčių lengvatų suteikimo gali
teikti fiziniai ir juridiniai asmenys, Savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise turintys žemės ir
nekilnojamojo turto arba nuomojantys valstybinę žemę.
Eugenijus Simutis klausė, ar nėra pažeidžiamas Konkurencijos įstatymas, juk ir kitos
įmonės vykdo veiklą Palangos mieste, nors jos įregistruotos kitame mieste.
Eugenija Petravičienė atsakė, kad žemės nuomos mokesčio lengvatą suteikia Taryba,
kuri savo sprendimu yra patvirtinusi Mokesčių lengvatų teikimo taisykles, kuriose yra aiškiai
apibrėžta, kad „Savivaldybės taryba gali priimti sprendimus teikti mokesčių ir rinkliavų lengvatas
Savivaldybės biudžeto sąskaita“.
Eimutis Židanavičius klausė, kodėl sprendimo projektas nebuvo vertintas
antikorupciniu požiūriu.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eimutis Židanavičius kalbėjo, kad K. Geco prekybos įmonės viešbutis yra vienas iš
brangiausių viešbučių Palangoje. Jis klausė, kas gali paneigti ar patvirtinti, kad svečių
apgyvendinimas, maitinimas ir aptarnavimas neturi įtakos mokestinėms lengvatoms, kurios
teikiamos šiai įmonei. Tarybos narys tiki, kad procesas vyksta skaidriai, o Komisija, svarstydama
šios įmonės prašymą, ras atsakymus į jo iškeltus klausimus. Kalbėtojas pasisako už verslo rėmimą.
Mokesčių lengvatos turi būti suteikiamos skaidriai bei teisingai, taupant visų miestiečių biudžeto
lėšas. Eimutis Židanavičius siūlė Merui nusišalinti nuo klausimo svarstymo ir balsavimo dėl
privačių interesų konflikto, nes rinkėjai Merą ne kartą matė lankantis viešbutyje.
Dainius Želvys kalbėjo, jog atvykusieji turi pilną teisę rinktis, kokiuose viešbučiuose
jiems apsistoti. Tarybos narys sutiko, kad reikėtų peržiūrėti Mokesčių lengvatų teikimo taisykles
dėl žemės mokesčių lengvatų taikymo įmonėms.
Eugenijus Simutis pritarė Dainiaus Želvio minčiai, kad reiktų pakoreguoti Mokesčių
lengvatų teikimo taisykles, nes negali būti diskriminuojamos įmonės, kurios yra įregistruotos
kituose miestuose. Tarybos narys pažymėjo, kad neturėtų būti suteikiamos lengvatos įmonėms,
kurios piktybiškai nemoka kitų Savivaldybės nustatytų rinkliavų mokesčių.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
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Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 12, prieš – nėra, susilaikė – 3 (Edmundas Krasauskas, Dainius
Želvys, Eimutis Židanavičius).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
10. SVARSTYTA. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjimo termino
atidėjimo UAB „Pajūrio Gabija“. Pranešėja – Eugenija Petravičienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eugenijus Simutis samprotavo, kad bendrovė kiekvienais metais iki birželio mėn.
kreipsis dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjimo termino atidėjimo, kad galėtų
užsidirbti pinigų.
Meras pagarsino, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
11. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2016 metų biudžeto
patikslinimo. Pranešėja – Regina Garadauskienė.
Tarybos narių klausimai.
Eimutis Židanavičius klausė, ar 20 tūkst. eurų, kurie mažinami darželių išlaikymui,
bus skiriami UAB „Palangos komunalinis ūkis“ rengiamos pėsčiųjų perėjos remontui apmokėti.
Regina Garadauskienė pažymėjo, jog pagal Biudžeto sandaros įstatymą sutaupyti
pinigai yra perskirstomi tarp kitų asignavimo valdytojų. Šiuo atveju lėšos bus panaudojamos darbo
užmokesčiui išmokėti, mokinio krepšelio skoloms padengti, o priemonei „Aplinkos tvarkymas ir
šaligatvių remontas“ pajamos didinamos iš nekilnojamojo turto mokesčio.
Tarybos narių 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 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Tarybos narys Eugenijus Simutis.
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
12. SVARSTYTA. Dėl mokesčio už ilgalaikę socialinę globą lengvatos. Pranešėja –
Genutė Kavarzienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras 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 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
13. SVARSTYTA. Dėl neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų
patvirtinimo. Pranešėja – Genutė Kavarzienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, kad Ekonomikos ir finansų bei Turizmo, sveikatos ir socialinės
apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
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Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
14. SVARSTYTA. Dėl vienkartinės paramos skyrimo. Pranešėja – Genutė
Kavarzienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, 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 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
15. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2015 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. T2-194
pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja – Žaneta Žulkuvienė.
Tarybos narių klausimai.
Saulius Simė klausė, ar buvo atsižvelgta į Statybos ir miesto ūkio komiteto
pasiūlymą: ar vyko Vietinės rinkliavos už naudojimąsi kurorto viešąją infrastruktūra viešojo
pirkimo technikinei specifikacijai parengti darbo grupės posėdis dėl įvažiavimo mokesčio klausimo
aktualumo, ar buvo pateiktos išvados.
Žaneta Žulkuvienė atsakė, kad buvo tartasi su Darbo grupės nariais, kurie nusprendė
nekviesti posėdžio.
Eimutis Židanavičius klausė, kas numatė neigiamas pasekmes dėl sprendimo
projekto.
Žaneta Žulkuvienė minėjo, kad šiam klausimui svarstyti buvo sudaryta darbo grupė.
Pranešėja pažymėjo, jog rengiant technines sąlygas iškilo daug numatomų sunkumų ateity. Pradėti
rinkti vietinę rinkliavą už įvažiavimą nuo birželio 1 d. yra fiziškai neįmanoma, nes visų pirma
reikia keisti gatvių infrastruktūrą, kurios kaštai yra labai dideli.
Šarūnas Vaitkus pabrėžė, kad įvesti įvažiavimo mokestį trukdo ir tai, kad nėra
įstatyminės bazės, t. y. nėra mechanizmo išieškoti nesumokėtos rinkliavos iš nemokaus mokesčio
mokėtojo. Meras pabrėžė, kad, kuriantis naujoms reabilitacinėms įstaigoms, miestas pritrauks
daugiau turistų, tuo būdu bus surinka daugiau lėšų į miesto biudžetą kurorto infrastruktūrai
gerinti.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Dainius Želvys kalbėjo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas nepriėmė sprendimo,
kadangi darbo grupė nepateikė jokių argumentų, kodėl turėtų būti atsisakoma minties vystyti
įvažiavimo į miestą apmokestinimo klausimą. Tarybos narys svarstė, gal reikėtų klausimą atidėti
trims metams, per kuriuos gal atsiras teisinė bazė, reglamentuojanti vietinės rinkliavos surinkimo
mechanizmą.
Saulius Simė pažymėjo, kad šį klausimą reiktų atidėti ir apsvarstyti sprendimo būdus.
Eugenijus Simutis atkreipė dėmesį, kad, priimant sprendimą „Dėl Vietinės rinkliavos
už naudojimąsi Palangos kurorto viešąja infrastruktūra nuostatų patvirtinimo“, jis balsavo prieš,
nes ir tada buvo aišku, kad sprendimas sukels neigiamų pasekmių. Tarybos narys aiškino, kad
sumažinti transporto priemonių srautą galima ir kitais būdais, pavyzdžiui, apmokestinti
automobilių stovėjimą nuo Klaipėdos plento (įskaitant ir daugiabučių namų kiemus) iki pat
centro, suteikti asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą Palangos mieste, 100 proc. lengvatą
mokamose automobilių stovėjimo aikštelėse ir gatvėse, kuriose yra nustatytas mokestis už
automobilių statymą. Tarybos narys dar kartą pažymėjo, jog sprendimo būdų tikrai yra.
Meras pažymėjo, kad Tarybos nariai, vadovaudamiesi Tarybos veiklos reglamentu,
gali teikti Tarybai svarstyti parengtus sprendimo projektus.
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Eugenijus Simutis kalbėjo, kai jis bus pakviestas dalyvauti darbo grupėje, tai tada ir
pateiks svarstyti Tarybai sprendimo projektą.
Eimutis Židanavičius antrino Eugenijui Simučiui, kalbėdamas, kad priimant
sprendimą „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Palangos kurorto viešąja infrastruktūra
nuostatų patvirtinimo“, jis ir Eugenijus Simutis balsavo prieš. Tarybos narys džiaugėsi, kad po
metų „sveikas protas nugalėjo“.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui,
o Statybos ir miesto ūkio komitetas sprendimo nepriėmė.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 13, prieš – nėra, susilaikė – 2 (Saulius Simė, Dainius Želvys).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Meras perdavė pirmininkavimą Mindaugui Skritulskui.
Tarybos nariai Antanas Sebeckas, Bronius Vaitkus ir Šarūnas Vaitkus išėjo iš posėdžių
salės (nuo 10 val. 6 min. iki 10 val. 7 min.)
16. SVARSTYTA. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Palangos miesto
botanikos parkui. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mindaugas Skritulskas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Mindaugas Skritulskas pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti
dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 12 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 12 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Meras perėmė pirmininkavimą.
17. SVARSTYTA. Dėl žemės sklypo Žemaitės g. 8/B. Oškinio g. 5A, Palangoje,
detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjas – Vytautas Indreika.
Tarybos narių klausimai.
Eugenijus Simutis kalbėjo, kad iš pateiktos medžiagos matyti, kad detaliojo plano
klausimas nebuvo svarstytas su gyventojais. Tarybos narys pažymėjo, kad viešojo svarstymo su
visuomene dokumentai yra galimai suklastoti, nes, jo žiniomis, viešo svarstymo metu suinteresuoti
gretutinių sklypų savininkai nepritarė žemės sklypo Žemaitės g. 8/ B. Oškinio g. 5A, Palangoje,
detaliojo plano projekto sprendiniams. Jis klausė, ar iš neteisės gimsta teisė. Tarybos narys
domėjosi, kokiu būdu Savivaldybės taryba atidavė Žemaitės gatvės dalį privačiam asmeniui.
Vytautas Indreika atsakė, kad žemės sklypas atkurtas nuosavybės teise priklausiusioje
posesijoje atsižvelgiant į Strasbūro teismo sprendimą.
Saulius Simė priminė, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas atidėjo sprendimo
projekto svarstymą ir siūlė Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pavaduotojui
Vidmantui Dantai peržiūrėti viso detaliojo plano rengimo medžiagą ir pateikti išvadas dėl
daugiabučio namo B. Oškinio g. 5, Palanga, gyventojų pastabų. Tarybos narys domėjosi, ar yra
pateiktos pastabos.
Vytautas Indreika paaiškino, kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija
yra pateikusi teigiamą išvadą, todėl Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius negali patikrinti
papildomų nusižengimų.
Saulius Simė pakartojo savo klausimą, ar yra pateiktos Architektūros ir teritorijų
planavimo skyriaus išvados atsižvelgiant į daugiabučio namo B. Oškinio g. 5, Palanga, gyventojų
pastabas. Tarybos narys priminė, kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija buvo
pateikusi teigiamas išvadas ir dėl Kunigiškių g. 28, Palanga, bet teismo sprendimu pastatas turi
būti nugriautas.
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Vytautas Indreika atsakė, kad Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius išvadų
nepateikė.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Saulius Simė siūlė atidėti sprendimo projektą ir svarstyti jį tada, kai bus pateiktos
Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus išvados. Tarybos narys pabrėžė, kad Architektūros ir
teritorijų planavimo skyrius turėjo savaitę išvadoms pateikti, bet to nepadarė. Statybos ir miesto
ūkio komitetas galėjo dar kartą rinktis ir susipažinti su pateiktomis išvadomis, pateikti savo
nuomonę dėl sprendimo projekto.
Šarūnas Vaitkus pažymėjo, jog atidėjus sprendimo projektą be motyvų, detaliojo
plano rengėjas gali atsiimti bylas ir teikti prašymą Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijai dėl detaliojo plano tvirtinimo.
Eugenijus Simutis siūlė nepritarti sprendimo projektui, atsižvelgiant į daugiabučio
namo B. Oškinio g. 5, Palanga, gyventojų pateiktus argumentus dėl detaliojo plano.
Eimutis Židanavičius siūlė kreiptis į teisėsaugos institucijas ir išsiaiškinti dėl
dokumento teisėtumo.
Saulius Simė atsiėmė savo pasiūlymą.
Meras informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas atidėjo sprendimo projektą.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 13 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Antanas Sebeckas ir Dainius Želvys nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 1 (Edmundas Krasauskas), prieš – 4 (Saulius Simė, Eugenijus
Simutis, Šarūnas Vaitkus, Eimutis Židanavičius), susilaikė – 8 (Arvydas Dočkus, Donatas
Elijošius, Irena Galdikienė, Ilona Pociuvienė, Mindaugas Skritulskas, Bronius Vaitkus, Gediminas
Valinevičius, Julius Tomas Žulkus).
NUSPRĘSTA. Sprendimas nepriimtas.
Saulius Simė replikavo, kad tiek Meras, tiek Administracijos direktorė atkreiptų
dėmesį į komitetų prašymus.
18. SVARSTYTA. Dėl žemės sklypo S. Nėries g. 17, Palangoje, detaliojo plano
netvirtinimo. Pranešėja – Vytautas Indreika.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas sprendimo nepriėmė.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 13 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Tarybos nariai Eugenijus Simutis ir
Eimutis Židanavičius.
BALSAVO: už – 6 (Arvydas Dočkus, Edmundas Krasauskas, Antanas Sebeckas,
Mindaugas Skritulskas, Šarūnas Vaitkus, Gediminas Valinevičius), prieš – 4 (Irena Galdikienė,
Saulius Simė, Bronius Vaitkus, Julius Tomas Žulkus), susilaikė – 3 (Donatas Elijošius, Ilona
Pociuvienė, Dainius Želvys).
NUSPRĘSTA. Sprendimas nepriimtas.
Posėdžio pirmininkas paskelbė posėdžio pabaigą.
Posėdžio pirmininkai

Šarūnas Vaitkus
Mindaugas Skritulskas

Posėdžio sekretorė

Diana Kniukštienė

