PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
8-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
41-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2018 m. gegužės 31 d. Nr. T3-6
Palanga
Posėdis įvyko 2018 m. gegužės 31 d.
Posėdžio pradžia 9 val., pabaiga 10 val. 40 min.
Posėdžio pirmininkas – Rimantas Antanas Mikalkėnas, Mero pavaduotojas.
Posėdžio sekretorė – Diana Kniukštienė, Palangos miesto savivaldybės
administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė.
Posėdyje dalyvavo 20 Tarybos narių: Arvydas Dočkus, Donatas Elijošius, Irena
Galdikienė, Aleksandras Jokūbauskas, Edmundas Krasauskas, Sondra Kulikauskienė, Elena
Kuznecova, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Ilona Pociuvienė, Antanas Sebeckas, Saulius Simė,
Eugenijus Simutis, Mindaugas Skritulskas (dalyvavo iki 9 val. 45 min.), Vaidas Šimaitis, Irena
Švanienė, Bronius Vaitkus, Gediminas Valinevičius, Dainius Želvys, Eimutis Židanavičius, Julius
Tomas Žulkus.
Posėdyje dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavo Tarybos narys Šarūnas Vaitkus.
Mero pavaduotojas paskelbė 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 41ojo posėdžio pradžią.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Rimantas Antanas Mikalkėnas informavo, kad posėdžiui pirmininkaus jis, nes Meras
yra išvykęs, ir siūlė Tarybos posėdžio pirmininko pavaduotoju skirti Tarybos narį Saulių Simę.
Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti, kad Saulius Simė būtų paskirtas pirmininko pavaduotoju.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17, prieš – nėra, susilaikė – 1.
Saulius Simė paskirtas Tarybos posėdžio pirmininko pavaduotoju.
Mero pavaduotojas pagarsino, jog į 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės
tarybos 41-ojo posėdžio darbotvarkę įtraukta 20 klausimų.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar Tarybos nariai turi pasiūlymų dėl posėdžio
darbotvarkės.
Posėdžio pirmininkas siūlė išbraukti darbotvarkės 18 (Dėl Palangos miesto
savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens
telkinių ledo taisyklių patvirtinimo) ir 19 (Dėl Palangos miesto savivaldybės paplūdimių ir jų
maudyklų įrengimo, naudojimo ir elgesio juose taisyklių patvirtinimo) klausimus, kadangi
sprendimo projekto rengėjai atsiėmė sprendimo projektus, kad galėtų juos pakoreguoti pagal
Tarybos narių pastabas ir pastebėjimus.
Mero pavaduotojas informavo, kad yra gautas 7 Tarybos narių pasirašytas prašymas į
šios dienos Tarybos posėdžio darbotvarkę įtraukti papildomą klausimą – „Dėl pritarimo projekto
„Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas VšĮ Palangos asmens
sveikatos priežiūros centre“ įgyvendinimui“ (Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė).
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui pasiūlymą iš darbotvarkės išbraukti 18 ir 19
klausimus.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas yra).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
Klausimai išbraukti iš posėdžio darbotvarkės.
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Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl pasiūlymo
papildomai įtraukti į posėdžio darbotvarkę sprendimo projektą ,,Dėl pritarimo projekto „Pirminės
asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas VšĮ Palangos asmens sveikatos
priežiūros centre“ įgyvendinimui“ projektą.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18, prieš – nėra, susilaikė – 1.
Klausimas įtrauktas į posėdžio darbotvarkę.
Kadangi daugiau pasiūlymų nebuvo, Mero pavaduotojas prašė Tarybos narių
užsiregistruoti ir balsuoti dėl darbotvarkės su pakeitimais tvirtinimo.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
Darbotvarkė patvirtinta.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, asmeniškai suinteresuotų šios
darbotvarkės klausimų svarstymu.
Sondra Kulikauskienė informavo, kad nusišalins nuo 19 darbotvarkės klausimo (Dėl
pritarimo projekto „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas VšĮ
Palangos asmens sveikatos priežiūros centre“ įgyvendinimui), kadangi ji dirba konkuruojančioje
įstaigoje.
Elena Kuznecova pagarsino, kad ji nedalyvaus 16 darbotvarkės klausimo (Dėl
Tarybos 2017 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-51 1.6 punkto pakeitimo) svarstyme ir
balsavime, kadangi Stasio Vainiūno meno mokykloje dirba jos sūnėnas.
Arvydas Dočkus, Saulius Simė ir Irena Švanienė informavo, kad nedalyvaus 16 (Dėl
Tarybos 2017 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-51 1.6 punkto pakeitimo) darbotvarkės klausimo
svarstyme, kadangi klausimas susijęs su įstaiga, kurioje jie dirba.
Posėdžio pirmininkas prašė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Tarybos narių, kurie
nedalyvaus 16 darbotvarkės klausimo svarstyme, nusišalinimo priėmimo.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
Tarybos narių nusišalinimas priimtas.
Posėdžio pirmininko pavaduotojas kvietė Tarybos narius balsuoti dėl Sondros
Kulikauskienės, kuri nedalyvaus 19 darbotvarkės klausimo svarstyme, nusišalinimo priėmimo.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
Tarybos narės nusišalinimas priimtas.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, norinčių pasisakyti prieš pradedant
svarstyti darbotvarkės klausimus.
Dainius Želvys perskaitė Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos
Palangos miesto savivaldybės taryboje kreipimąsi į Etikos komisiją dėl Tarybos nario Eimučio
Židanavičiaus elgesio (pridedamas prie posėdžio rengimo medžiagos).
Dainius Želvys perskaitė Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos
Palangos miesto savivaldybės taryboje 2018 m. gegužės 31 d. paklausimą „Dėl Seimo nario
padėjėjos Elenos Kuznecovos vertinimo“, skirtą Seimo nariui Antanui Vinkui (pridedamas prie
posėdžio rengimo medžiagos).
Aleksandras Jokūbauskas, reaguodamas į Dainiaus Želvio paklausimą, pabrėžė, kad
tokiais pareiškimais yra peržengiamos ribos bei pažeidžiamos Tarybos nario teisės. Tarybos narys
pažymėjo, kad Tarybos nariai turi teisę jungtis į frakcijas. Kažkodėl Tėvynės Sąjungos-Lietuvos
krikščionių demokratų frakcija Palangos miesto savivaldybės taryboje nusprendė, kad Tarybos
narių frakcija „Vieninga Palanga“ negali teisiškai egzistuoti, nes jos narys Eimutis Židanavičius yra
„raupsuotas“. Aleksandras Jokūbauskas priminė, kad Eimutį Židanavičių, kaip ir kitus Tarybos
narius, išrinko Palangos miesto gyventojai, todėl prašė Tarybos narių netrukdyti Elenai
Kuznecovai vykdyti Tarybos nario funkcijų bei pareigų. Šiuo pareiškimu vykdoma nešvari
politika.
Posėdžio pirmininkas siūlė pradėti darbotvarkės klausimų svarstymą.
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1. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto socialinių paslaugų centro nuostatų
pakeitimo. Pranešėja – Genutė Kavarzienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Turizmo, sveikatos
ir socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
2. SVARSTYTA. Dėl sutikimo perduoti ilgalaikį materialųjį turtą valstybės vaiko
teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto
ūkio komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Saulius Simė nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
3. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-109
pakeitimo. Pranešėjas – Vytautas Korsakas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas 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).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Irena Švanienė.
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
4. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2015 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. T2-184
pakeitimo. Pranešėjas – Vytautas Korsakas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas 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).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Irena Švanienė, Antanas Sebeckas,
Eugenijus Simutis.
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
5. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2015 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. T2-185
pakeitimo. Pranešėjas – Vytautas Korsakas.
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Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas 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).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Irena Švanienė ir Mindaugas Skritulskas.
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
6. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2015 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T2-269
pakeitimo. Pranešėjas – Vytautas Korsakas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas 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).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Irena Švanienė ir Mindaugas Skritulskas.
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
7. SVARSTYTA. Dėl Kontrolės komiteto pirmininko. Pranešėjas – Vytautas
Korsakas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Saulius Simė siūlė nebalsuoti dėl šio klausimo, kadangi Vyriausioji tarnybinės etikos
komisija nepateikė galutinio sprendimo dėl Elenos Kuznecovos.
Aleksandras Jokūbauskas kalbėjo, kad šio sprendimo priėmimo stabdymą pradėjo
Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos Palangos miesto savivaldybės taryboje
pirmininkas Dainius Želvys. Tarybos narys priminė, kad Taryba savo sprendimu paskyrė Eleną
Kuznecovą Kontrolės komiteto nare, Komiteto pirmininko pavaduotoju – daugumos, ne
opozicijos atstovą Mindaugas Skritulską. Tarybos narys dėstė, kad taip yra „tempiamas laikas“, nes
frakcija „Vieninga Palanga“ prašymą dėl Elenos Kuznecovos paskyrimo Kontrolės komiteto
pirmininke pateikė vasario mėn. Pagrindinė Kontrolės komiteto funkcija yra prižiūrėti
Savivaldybės institucijas, todėl ir siūloma Komiteto pirmininku skirti opozicijos atstovą. Tarybos
nario nuomone, kažko yra bijoma. Tarybos narys nemato prasmės stabdyti klausimo priėmimo dėl
Kontrolės komiteto pirmininko skyrimo, nes Kontrolės komitetas turi būti veiksnus. Jis pabrėžė,
kad Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas nieko nepakeis, todėl jis siūlė balsuoti
už šį klausimą.
Eugenijus Simutis klausė Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos
narių, ko jie išsigando. Negi moters, kuri vadovaus Kontrolės komitetui ir atskleis kažkokias
„machinacijas“.
Mindaugas Skritulskas priminė, kad bet kuris Tarybos narys turi teisę gauti bet kokią
informaciją, todėl frakcijai yra svarbus Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas, kad
įsitikintų, kad asmuo, skiriamas į Kontrolės komiteto pirmininko pareigas, nėra pažeidęs viešųjų ir
privačių interesų.
Aleksandras Jokūbauskas replikavo, kad Palangos miesto savivaldybės Etikos komisija
yra pasisakiusi šiuo klausimu. Yra žaidžiami žaidimai, vienas iš žaidėjų yra šachmatininkas
Mindaugas Skritulskas.
Elena Kuznecova kalbėjo, jog ji pateikė Etikos komisijai paaiškinimą dėl balsavimo
2015 m. Ekonomikos ir finansų komiteto posėdyje. Tarybos narė dar kartą pažymėjo, kad balsavo
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komitete vadovaudamasi Vyriausios tarnybinės etikos komisijos išaiškinimu dėl Šarūno Vaitkaus
interesų vertinimo, kad privatūs interesai yra tai, kai yra siekiama konkrečios asmeninės naudos.
Tarybos narė pabrėžė, kad Komiteto posėdyje ji balsavo neturėdama jokios asmeninės naudos, o
dėl viešojo intereso gynimo. Tai gerai žinojo ir Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas
Mindaugas Skritulskas, ir Etikos komisijos narė Irena Galdikienė. Elena Kuznecova pažymėjo,
jog, jei klausimas būtų sprendžiamas dėl Tarybos narės etikos, tai jis būtų sprendžiamas nedelsiant
po Komiteto posėdžio. Tarybos narė atkreipė dėmesį, jog ji nė karto nebuvo pakviesta į Etikos
komisijos posėdį, nebuvo supažindinta su dokumentais (tik asmeniškai paprašius). Elena
Kuznecova pabrėžė, jog yra siekiama, kad Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nustatytų, kad ji
pažeidė viešuosius ir privačius interesus, o ne Palangos miesto savivaldybės tarybos Etikos
komisija, kuri dar kartą savo sprendimu buvo patvirtinusi, kad nebūtų fiksuojama Viešųjų ir
privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų pažeidimo. Tai yra laiko
tempimas. Ji nemano, kad yra padariusi pažeidimų miestui ir bendruomenei, kurie galėtų turėti
įtakos Tarybos narės veiklai.
Eimutis Židanavičius kalbėjo, jog bet kokiais būdais stengiamasi įvesti destrukciją
vietoj to, kad pats kompetentingiausias ir principingiausias žmogus vadovautų Kontrolės
komitetui. Tarybos narys pažymėjo, jog visuomenė supranta, kieno iniciatyva šis klausimas yra
vilkinimas. Tarybos narys pabrėžė, kad jų frakcija neturi geresnio kandidato šiam postui užimti,
todėl ji nekeis savo sprendimo.
Julius Tomas Žulkus, reaguodamas į Eugenijaus Simučio pasisakymą, replikavo, kad
jis laukia, kad Elena Kuznecova taptų Kontrolės komiteto pirmininke, kad išnarpliotų visas
„machinacijas“.
Eugenijus Simutis replikavo, kad machinacijos gali būti ir politinės. Gal Tarybos
narys Julius Tomas Žulkus bijo tiesioginių machinacijų?
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Švietimo, kultūros ir
sporto bei Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui, o
Statybos ir miesto ūkio komitetai sprendimo nepriėmė.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 5 (Aleksandras Jokūbauskas, Irena Galdikienė, Elena Kuznecova,
Eugenijus Simutis, Eimutis Židanavičius), prieš – 12 (Arvydas Dočkus, Donatas Elijošius, Irena
Švanienė, Sondra Kulikauskienė, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Ilona Pociuvienė, Antanas
Sebeckas, Saulius Simė, Vaidas Šimaitis, Bronius Vaitkus, Gediminas Valinevičius, Dainius
Želvys), susilaikė – 3 (Edmundas Krasauskas, Mindaugas Skritulskas, Julius Tomas Žulkus).
NUSPRĘSTA. Nepritarti sprendimo projektui.
8. SVARSTYTA. Dėl Mokesčių lengvatų teikimo taisyklių pakeitimo. Pranešėja –
Eugenija Petravičienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto
ūkio komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
9. SVARSTYTA. Dėl žemės mokesčio tarifų 2019 metams nustatymo. Pranešėja –
Regina Garadauskienė.
Tarybos narių klausimai.
Aleksandras Jokūbauskas klausė, ar žemės mokesčių tarifų procentinė išraiška yra
didesnė lyginant su 2018 m.

6
Regina Garadauskienė atsakė, kad naujos žemės vertės buvo nustatytos nuo 2018 m.
5 metams. Vertės sumažėjo apie 1-2 proc.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad visi komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Julius Tomas Žulkus.
BALSAVO: už – 18, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Eugenijus Simutis).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
10. SVARSTYTA. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2019 metams
nustatymo. Pranešėja – Regina Garadauskienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio, Švietimo, kultūros ir
sporto bei Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugo komitetas pritarė sprendimo projektui, o
Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui su pasiūlymu.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti už Ekonomikos ir
finansų komiteto pasiūlymą.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 16, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Eugenijus Simutis).
Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Užsiregistravo, bet nebalsavo šiuo klausimu Vaidas Šimaitis.
BALSAVO: už – 18, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Eugenijus Simutis).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu sprendimo projekto 1.1.2
punkte vietoj skaičiaus „0,2“ įrašyti skaičių „0,3“.
11. SVARSTYTA. Dėl neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio 2018 metams
nustatymo. Pranešėja – Regina Garadauskienė.
Tarybos narių klausimai.
Elena Kuznecova kalbėjo, jog yra gautas 2017 m. spalio 30 d. gyventojo siūlymas (el.
paštu buvo išsiųstas visiems Tarybos nariams) dėl žemės mokesčių lengvatos neapmokestinamojo
žemės sklypo dydžiui nustatyti, t. y. siūloma „nustatyti 2018 metams Palangos miesto savivaldybės
teritorijoje žemės savininkams – fiziniams asmenims, kuriems nustatytas 0–40 procentų
darbingumo lygis ir, kurie yra sulaukę senatvės pensijos amžiaus, kai minėtų asmenų šeimoje nėra
darbingų asmenų – nustatyti neapmokestinamojo žemės sklypo dydį Palangos mieste – 0,2 ha“.
Tarybos narė klausė, ar buvo šis siūlymas pateiktas Komisijai fizinių ir juridinių asmenų mokesčių
lengvatų prašymams nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti.
Regina Garadauskienė atsakė, kad ji tokio pasiūlymo nematė.
Elena Kuznecova siūlė atsižvelgti į gyventojo pasiūlymą ir už jį balsuoti.
Regina Garadauskienė pažymėjo, kad žemės mokestį administruoja Mokesčių
inspekcija. Sprendimo projekte įrašytas punktas, remiantis Lietuvos Respublikos žemės mokesčio
įstatymu.
Aleksandras Jokūbauskas pažymėjo, jog siūloma asmenims, kuriems nustatytas 0–40
procentų darbingumo lygis (I ir II grupės invalidai), asmenims, sulaukusiems pensijos amžiaus, kai
minėtų asmenų šeimose nėra darbingų asmenų, nustatyti neapmokestinamojo žemės sklypo dydį
Palangos mieste – 0,2 ha.
Rimantas Antanas Mikalkėnas pažadėjo šį pasiūlymą apsvarstyti Komisijos fizinių ir
juridinių asmenų mokesčių lengvatų prašymams nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti
posėdyje ir esant reikalui koreguoti sprendimo projektą.

7
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas 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 fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų asmenims,
įsigyjantiems 2019 metams verslo liudijimus vykdomai veiklai, nustatymo ir patvirtinimo.
Pranešėja – Regina Garadauskienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Eugenijus Simutis).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
13. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2018 metų biudžeto
patikslinimo. Pranešėja – Regina Garadauskienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas pagarsino Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymą dėl
sprendimo projekto ir teikė jį balsavimui.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 18 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu patikslinti sprendimo
projekto:
1. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 punktus ir išdėstyti juos nauja redakcija.
2. 1, 3, 4, 5, 7 priedus ir išdėstyti juos nauja redakcija.
14. SVARSTYTA. Dėl pritarimo paraiškos teikimui. Pranešėja – Veronika
Skeberdytė.
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 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
15. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-4
pakeitimo. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
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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 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Edmundas Krasauskas.
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Arvydas Dočkus, Saulius Simė, Elena Kuznecova ir Irena Švanienė išėjo iš posėdžių
salės (nuo 9 val. 53 min. iki 9 val. 55 min.).
16. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2017 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-51 1.6
punkto pakeitimo. Pranešėja – Nijolė Vargonienė.
Tarybos narių klausimai.
Eugenijus Simutis priminė, kad svarstant biudžetinių įstaigų ataskaitas, Moksleivių
klubas taip pat prašė padidinti etatų skaičių pagal kontaktines valandas. Kodėl šiuo sprendimo
projektu didinimas pedagoginių valandų skaičius tik Sporto centrui?
Nijolė Vargonienė atsakė, kad Moksleivių klubas nepateikė prašymo antrą kartą.
Eimutis Židanavičius domėjosi, kokiu pagrindu yra atrinktos 4 sporto šakos.
Nijolė Vargonienė atsakė, kad tiksliai dar nežinoma, kokios bus parinktos sporto šakų
sekcijos.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
17. SVARSTYTA. Dėl pritarimo UAB „Palangos renginiai“ vadovo 2017 metų
ataskaitai. Pranešėjas – Paulius Henrikas Sangavičius.
Tarybos narių klausimai.
Elena Kuznecova priminė, kad ši bendrovė buvo įkurta kaip atsvara Palangos
koncertų salės koncesininkui. Tarybos narė citavo iš 2017 m. Valstybinio audito ataskaitos apie
savivaldybių kontroliuojamų įmonių valdyseną ištrauką: „Savivaldybė steigia naujus viešųjų
paslaugų teikėjus tik tais atvejais, kai kiti teikėjai viešųjų paslaugų neteikia arba negali jų teikti
gyventojams ekonomiškai ir geros kokybės. Šios įmonės steigiamos mokesčių mokėtojų lėšomis, o
kai nepakanka nuosavų lėšų, jomis daromos investicijos, padengiami nuostoliai. Savivaldybės
kontroliuojamos įstaigos yra visų Lietuvos žmonių turtas, todėl svarbu ne tik užtikrinti nuolatinį
viešųjų paslaugų teikimą – įmonių pasiekiami rezultatai turi nešti naudą visiems“. Elena
Kuznecova, išanalizavusi įmonės finansinę ataskaitą, pastebėjo, kad įmonės nuostoliai padidėjo du
kartus lyginant su 2016 m. Nuostoliams padengti Taryba savo sprendimu padidino įstatinį kapitalą
(Savivaldybė skyrė 100 tūkst. Eur.). Tarybos narė klausė, kas sudaro nuostolius ir kodėl jie nėra
mažinami.
UAB „Palangos renginiai“ direktorius Paulius Henrikas Sangavičius atsakė, kad
nuostolius sudarė 2016 m. kelių mėnesių bei šių metų darbuotojų atlyginimai, ūkinės dalies
išlaidos.
Elena Kuznecova pasitikslino, ar įmonė nuo gaunamų pajamų gali skirti minimalias
išlaidas įmonės išlaikymui.
Paulius Henrikas Sangavičius atsakė, kad ataskaitiniais metais tokių pajamų neužteko.
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Elena Kuznecova kalbėjo, jog įstaiga buvo įsteigta 2015 m., 2016 m. įmonė pajamų
neuždirbo, 2017 m. visos gautos pajamos buvo išleistos (43,7 tūkst. Eur.). Tarybos narė analizavo,
kaip buvo atlikti viešieji pirkimai įsigyjant paslaugas. Paaiškėjo, kad daugiau kaip pusė gautų
pajamų (57,4 proc.) yra iš Savivaldybės lėšų pripažinus įmonę renginio laimėtoja apklausos būdu.
Tai sudaro 25,1 tūkst. Eur, o pusė šių lėšų skirta tik dviem Savivaldybės priemonėms: eglės
įžiebimo Palangoje ir Šventojoje šventei. Tarybos narės nuomone, šias funkcijas gali atlikti
Kultūros ir jaunimo centro specialistai be papildomų Savivaldybės administravimo išlaidų viešųjų
pirkimo procedūroms. Įmonė surinko 18,6 tūkst. Eur iš kitų šaltinių, iš kurių 6,9 tūkst. surinkta iš
verslininkų Palangos stalo mugės metu. Iš tiesioginės veiklos per visus metus uždirbta 11,7 tūkst.
Eur. Gautų pajamų neužtenka net darbo užmokesčiui (nustebino, kad jis ataskaitoje pateiktas be
mokesčių). Metinė darbo užmokesčio suma sudarytų apie 25 tūkst. Eur paskaičiavus pagal darbo
užmokestį. Taryba 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T2-219 patvirtino UAB „Palangos
renginiai“ teikiamų paslaugų kainas. Tarybos narė klausė, kokias pajamas pavyko sugeneruoti iš
veiklos pritaikius šiuos įkainius, kiek kartų buvo teikiamos paslaugos ir kokia pajamų suma buvo
gauta iš reklamos plotų nuomos, renginių organizavimo, konsultavimo.
Paulius Henrikas Sangavičius pažymėjo, kad įmonė pradėjo dirbti tik nuo 2017 m.
liepos mėn. jam pradėjus vadovauti. Buvo suorganizuoti Baltų vienybės bei naujametiniai
renginiai. Pusmetis buvo skirtas įmonės pristatymui. Šiuo metu apyvartinės lėšos yra 8300 Eur
(gautos pajamos yra iš šių metų vykusių renginių). Įmonės veikla stabilizavosi.
Elena Kuznecova domėjosi, kokie reklamos plotai priklauso bendrovei ir kokios
pajamos yra gautos už reklamą.
Paulius Henrikas Sangavičius atsakė, kad bendrovei niekas nepriklauso.
Elena Kuznecova pažymėjo, kad tokiu atveju reikėtų patikslinti Tarybos sprendimą
dėl reklaminių plotų.
Paulius Henrikas Sangavičius kalbėjo, jog vienas iš įmonės tikslų ir yra surasti būdų
kaip valdyti ir administruoti reklaminius plotus ir gauti pajamų įmonei.
Eimutis Židanavičius klausė, kokiu adresu yra įregistruota bendrovė, nes iškabos ant
pastato nėra.
Paulius Henrikas Sangavičius atsakė, kad būstinė yra adresu S. Dariaus ir S. Girėno g.
27A, Palanga (buvusių Gintaro galerijos dirbtuvių patalpose).
Julius Tomas Žulkus pažymėjo, jog nebuvo atsižvelgta į asmenis, kurie vykdė veiklą
Tarybos nustatytose viešosiose vietose (kadangi jie yra sumokėję didelę vietinę rinkliavą už
leidimų prekiauti išdavimą) Palangos kurorto atidarymo šventės metu. Kodėl nebuvo derinta ir
atsižvelgta neleisti prekiauti atvažiavusiems verslininkams tomis dienomis Tarybos nustatytose
viešosiose vietose.
Paulius Henrikas Sangavičius pažadėjo atsižvelgti į iškilusius nesusipratimus ir
suderinti vietas, skirtas prekiauti su privatininkais bei asmenimis, kurie vykdo veiklą Tarybos
nustatytose viešosiose vietose.
Saulius Simė kalbėjo, kad reikėtų apsvarstyti galimybę Kermošiaus mugę daryti kitoje
miesto vietoje. Tarybos narys palaikė kažkada išsakytą Eimučio Židanavičiaus idėją dėl leidimo
prekiauti Senojo Turgaus gatvėje.
Paulius Henrikas Sangavičius atsakė, kad yra svarstomi visokie variantai: prekiauti
centrinėje aikštėje, buvusioje autobusų stoties aikštelėje ir kt.
Julius Tomas Žulkus pasitikslino, ar įstaigoje dirba direktorius ir šeima.
Paulius Henrikas Sangavičius atsakė, kad taip.
Aleksandras Jokūbauskas klausė, kam priklauso ir kokiu pagrindu naudojamasi
patalpomis, kuriose yra įstaigos būstinė.
Paulius Henrikas Sangavičius atsakė, kad patalpos priklauso Palangos miesto
savivaldybei, kuriomis patikėjimo teise naudojasi įstaiga.
Aleksandras Jokūbauskas klausė, ar dėl viso pastato yra sudaryta turto patikėjimo
sutartis.
Paulius Henrikas Sangavičius atsakė, kad taip.
Aleksandras Jokūbauskas domėjosi, ar įstaiga turi sutartinius santykius su UAB
„Ambercat“.
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UAB „Palangos renginiai“ direktorius nežinojo, kokia tai bendrovė, tačiau įtarė, kad
šis klausimas buvo užduotas dėl reklaminės afišos ant pastato stiklo.
Aleksandras Jokūbauskas prašė paaiškinti šią situaciją.
Paulius Henrikas Sangavičius patikino, kad UAB „Palangos renginiai“ neturi jokių
sutartinių santykių su minima bendrove. Tai laikinas nukreipimas į galerijos įsikūrimo vietą.
Aleksandras Jokūbauskas klausė, ar UAB „Ambercat“ yra Savivaldybės, ar privati
įstaiga.
Paulius Henrikas Sangavičius atsakė, kad greičiausiai privati ir Tarybos narys tikrai
žino atsakymą į savo klausimą.
Eimutis Židanavičius klausė, kokios yra gaunamos pajamos iš UAB „Ambercat“ už
reklaminį plotą.
Paulius Henrikas Sangavičius pabrėžė, kad tai ne reklaminis plotas, o informacinio
pobūdžio afiša, ir pajamos už tai nėra gaunamos.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eugenijus Simutis apgailestavo, kad buvo įkurta tokia įstaiga ir kad buvęs UAB
„Palangos renginiai“ direktorius neatsiskaitė Tarybai už savo veiklą. Tarybos narys kalbėjo, jog
Savivaldybė galėtų skelbti renginių organizavimo viešuosius pirkimus, kad laimėjusios įmonės
galėtų teikti kokybiškesnes paslaugas. Eugenijus Simutis pabrėžė, kad renginiai ir Savivaldybės
lėšos, skirtos jiems, turi būti planuojami.
Aleksandras Jokūbauskas kalbėjo, jog šios įmonės stebėtojų tarybos pirmininkė yra
Ilona Pociuvienė, UAB „Ambercat“ direktorius – Algis Pocius. Kalbantysis pažymėjo, jog frakcija
„Vieninga Palanga“ įžvelgia negerus dalykus. Tarybos narys dėstė, kad privati įmonė yra
reklamuojama iš Savivaldybės pastato, kuris patikėjimo teise yra perduotas UAB „Palangos
renginiai“. Privačios įmonės veikla (gintarų pardavimas) vykdoma Botanikos parko namuke, kurį
Savivaldybė taip pat yra perdavusi patikėjimo teise privačiai įstaigai. Gal dėl to ir siekiama, kad nei
frakcija egzistuotų, nei Kontrolės komiteto sudėtyje būtų opozicijos atstovų. Tarybos nario
nuomone, Ilona Pociuvienė turėjo nusišalinti nuo šio klausimo svarstymo. Aleksandras
Jokūbauskas kalbėjo, jog frakcija „Vieninga Palanga“ pasisako prieš ataskaitos tvirtinimą, nes UAB
„Palangos renginiai“ yra Savivaldybės biudžeto išlaikytoja.
Ilona Pociuvienė pabrėžė, kad ji būtų nusišalinusi nuo klausimo svarstymo, jei jis
tiesiogiai būtų susijęs su UAB „Ambercat“. Tarybos narė pažymėjo, kad jos vyras yra laimėjęs
konkursą naudotis Botanikos parko sodininko nameliu ir jame vystyti veiklą. Tarybos narės
žiniomis, kadangi seniau UAB „Palangos renginiai“ patalpose buvo vykdomas gintaro apdirbimas,
tai neapsikentę darbuotojai pakabino afišą, kad žmonės žinotų, kaip rasti gintarų galeriją. Tarybos
narė dar kartą patikino, kad UAB „Palangos renginiai“ reklaminių plotų neturi.
Elena Kuznecova, reaguodama į Ilonos Pociuvienės pasisakymą, pastebėjo, kad UAB
„Palangos renginiai“ vadovo 2017 metų ataskaitoje yra pažymėta, kad yra vykdomas
bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis, tačiau tarp jų nėra paminėtas UAB „Gintarinis
katinas“. Atsižvelgiant į Vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 8 punktą, kad Savivaldybei yra
priskirtos viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijos, ir 9 straipsnio 2 dalį, kad
Savivaldybė steigia naujus viešųjų paslaugų teikėjus tik tais atvejais, kai kiti teikėjai viešųjų
paslaugų neteikia arba negali jų teikti gyventojams ekonomiškai ir geros kokybės, frakcijos
„Vieninga Palanga“ nuomone, viešąsias paslaugas galėtų teikti tiek Kultūros ir jaunimo centras,
tiek rinkoje esančios įmonės. Kadangi UAB „Palangos renginiai“ yra PVM mokėtojas, tai
Savivaldybės paslaugos dar labiau brangsta. Tarybos narė atkreipė Savivaldybės dėmesį į tai, kad
lėšos turi būti naudojamos ekonomiškai, objektyviai ir rezultatyviai. Elena Kuznecova priminė,
kad įstaigos tikslas yra vystyti ir plėtoti ūkinę, komercinę veiklą siekiant pelno.
Eimutis Židanavičius kalbėjo, jog šios įmonės sukūrimas yra pats blogiausias politikų
valia steigiamos įmonės pavyzdys, kurios veikla tampa našta Savivaldybės biudžetui. Tokių įmonių
įkūrimas tenkina tik miesto vadovų ambicijas. Ši UAB dubliuoja Kultūros ir jaunimo centro
funkcijas ir papildomai mokami pinigai iš Savivaldybės biudžeto, t. y. iš visų palangiškių kišenės.
Tai didelis skandalas ir apie tai turėtų žinoti Palangos bendruomenė. Tarybos narys siūlė nepritarti
sprendimo projektui ir spręsti klausimą apie įmonės likvidavimą.
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Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir
sporto komitetai pritarė sprendimo projektui su pasiūlymu.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15, prieš – 3 (Aleksandras Jokūbauskas, Elena Kuznecova, Eimutis
Židanavičius), susilaikė – 1 (Eugenijus Simutis).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
18. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2010 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. T2-227
papildymo. Pranešėjas – Vytautas Indreika.
Tarybos narių klausimai.
Aleksandras Jokūbauskas klausė, ar Savivaldybės administracija turi informacijos, kiek
mieste yra vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų. Ar Palangos mieste yra numatytos teritorijos
infrastruktūros (komercijai, ūkinei veiklai) vystymui? Kokia yra Savivaldybės strategija dėl
Bendrovių g.?
Vytautas Indreika atsakė, kad šiuo sprendimo projektu Nacionalinės žemės tarnybos
prašymu papildomas Tarybos patvirtintas detalusis planas dėl žemės sklypo Bendrovių g. 11.
Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas pabrėžė, kad Bendrajame plane
yra nurodyta: teritoriniai reglamentai, kuriuose nurodyti žemės naudojimo apribojimai
planuojamai veiklai; rekreacinės, poilsiavimo infrastruktūros, verslo ir gamybos teritorijų
naudojimo ir tvarkymo reglamentai. Vytautas Indreika pažymėjo, kad Bendrasis planas bus
koreguojamas ir bus įvertintos kitos teritorijos, kuriose bus galima vykdyti daugiau komercinės ir
kitų veiklų.
Aleksandras Jokūbauskas klausė, ar pranešėjas žino vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų
pastatų skaičių.
Vytautas Indreika atsakė, kad nežino.
Aleksandras Jokūbauskas klausė, koks yra Malūno g. ir Pirties g. teritorijų naudojimo
būdas. Tarybos narys pastebėjo, kad ūkinės paskirties zonose statomi daugiabučiai. Jis klausė, ar
tai yra normalu.
Vytautas Indreika atsakė, kad miesto planavimas vykdomas kompleksiškai pagal
Bendrojo plano sprendinius. Statistika dėl vienbučių ir dvibučių pastatų skaičiaus nėra vedama.
Elena Kuznecova replikavo, kodėl tokia statistika nėra vedama.
Vytautas Indreika atsakė, kad nebuvo tokio poreikio.
Julius Tomas Žulkus, reaguodamas į Aleksandro Jokūbausko klausimus, teigė
nemanantis, kad būtų gerai, jei būtų pastatytas dar vienas žuvies fabrikas Malūno g. ar Pirties g.
Tokius dalykus reglamentuoja Bendrasis planas. Tarybos narys pažymėjo, jog suskaičiuoti, kiek
yra vienbučių ir daugiabučių, reikalauja labai daug darbo ir laiko sąnaudų.
Elena Kuznecova replikavo, kad kiekvienas Tarybos narys turi teisę klausti ir
diskutuoti.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Aleksandras Jokūbauskas aiškino, jog nėra Savivaldybės, kurioje Architektūros skyriui
nevadovautų miesto architektas, išskyrus Palangos miesto savivaldybę, kurioje Architektūros ir
teritorijos planavimo skyriui vadovauja STT pensininkas, neturintis teritorijų planavimo srityje
atitinkamos kompetencijos. Tai parodo, kiek svarbu miesto vadovams, kad Palangos mieste būtų
įvairovė. Tarybos narys atkreipė Juliaus Tomo Žulkaus dėmesį, kad be žuvies fabriko yra ir kitos
verslo rūšys. Aleksandras Jokūbauskas siūlė „įleisti gaivaus vėjo“ į miesto plėtros planavimą ir
teritorijų planavimo klausimus spręsti daug atsakingiau. Kalbantysis dėstė, kad žemės sklypo
Bendrovių g. 11 detalusis planas buvo patvirtintas 2010 m., iki šiol nieko nebuvo daroma, o tik
laukiama, kada galės būti pradedamos vienbučių bei dvibučių pastatų statybos. Julius Tomas
Žulkus replikavo, kad Aleksandrui Jokūbauskui trys raidės „STT“ yra nesvetimos.
Dainius Želvys siūlė pritarti sprendimo projektui, dar siūlė Aleksandrui Jokūbauskui
dažniau lankytis Statybos ir miesto ūkio komiteto posėdžiuose.
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Elena Kuznecova priminė, kad Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas
buvo priimtas į Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo pareigas.
Vaidas Šimaitis pažymėjo, jog Bendrajame plane pažymėtos teritorijos, kurioje
nurodyta, kiek proc. gali būti gyvenamosios, komercinės ir kt. rūšies naudojimo teritorijos.
Įstatyme yra aiškiai pažymėta, kad pramoninės paskirties teritorijos turėtų būti iškeltos iš miesto
centro.
Eimutis Židanavičius replikavo, kad Julius Tomas Žulkus kalba neetiškai.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymą.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16, prieš – nėra, susilaikė – 3 (Aleksandras Jokūbauskas, Elena
Kuznecova, Eimutis Židanavičius).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Sondra Kulikauskienė išėjo iš posėdžių salės (nuo 10 val. 38 min. iki 10 val. 39 min.).
19. SVARSTYTA. Dėl pritarimo projekto „Pirminės asmens sveikatos priežiūros
veiklos efektyvumo didinimas VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centre“ įgyvendinimui“.
Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Donatas Elijošius siūlė pakeisti sprendimo projekto pavadinimą ir jį išdėstyti taip:
„Dėl pritarimo projekto „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas
Palangos mieste“ įgyvendinimui“.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Turizmo, sveikatos
ir socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui Donato Elijošiaus pasiūlymą.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 18 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Edmundas Krasauskas ir Julius Tomas
Žulkus.
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu pakeisti sprendimo
projekto pavadinimą ir jį išdėstyti taip: „Dėl pritarimo projekto „Pirminės asmens sveikatos
priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Palangos mieste“ įgyvendinimui“.
Posėdžio pirmininkas paskelbė posėdžio pabaigą.

Posėdžio pirmininkas

Rimantas Antanas Mikalkėnas

Posėdžio sekretorė

Diana Kniukštienė

