PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
8-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
47-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2018 m. gruodžio 20 d. Nr. T3-12
Palanga
Posėdis įvyko 2018 m. gruodžio 20 d.
Posėdžio pradžia 9 val., pabaiga 9 val. 30 min.
Posėdžio pirmininkai – Šarūnas Vaitkus, Meras, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Mero
pavaduotojas.
Posėdžio sekretorė – Diana Kniukštienė, Palangos miesto savivaldybės
administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė.
Posėdyje dalyvavo 16 Tarybos narių: Arvydas Dočkus, Irena Galdikienė, Edmundas
Krasauskas, Sondra Kulikauskienė, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Ilona Pociuvienė, Aurelija
Podlipskytė, Antanas Sebeckas, Eugenijus Simutis, Saulius Simė, Vaidas Šimaitis, Irena Švanienė,
Bronius Vaitkus, Šarūnas Vaitkus, Dainius Želvys, Eimutis Židanavičius.
Posėdyje dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavo Tarybos nariai: Donatas Elijošius,
Aleksandras Jokūbauskas, Elena Kuznecova, Mindaugas Skritulskas, Julius Tomas Žulkus.
Posėdyje dalyvavo kviestieji ir kiti asmenys (sąrašas pridedamas).
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Meras paskelbė 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 47-ojo posėdžio
pradžią.
Meras pagarsino, jog į 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 47-ojo
posėdžio darbotvarkę įtraukti 8 klausimai.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar Tarybos nariai turi pasiūlymų dėl posėdžio
darbotvarkės.
Kadangi pasiūlymų nebuvo, 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.
Bronius Vaitkus ir Šarūnas Vaitkus informavo, kad nusišalins nuo 4 darbotvarkės
klausimo (Dėl pavedimo sudaryti vidaus sandorį) svarstymo ir balsavimo.
Meras perdavė pirmininkavimą Mero pavaduotojui Rimantui Antanui Mikalkėnui.
Posėdžio pirmininko pavaduotojas prašė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Broniaus
Vaitkaus ir Šarūno Vaitkaus, kurie nedalyvaus 4 darbotvarkės klausimo svarstyme, nusišalinimo
priėmimo.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
Tarybos narių nusišalinimas priimtas.
Meras perėmė pirmininkavimą.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, norinčių pasisakyti prieš pradedant
svarstyti darbotvarkės klausimus.
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Eimutis Židanavičius prašė bendromis jėgomis išspręsti Vanagupės gatvėje esančio
užtvaro, kuris gadina miesto vaizdą, klausimą.
Eimutis Židanavičius priminė, kad Meras yra pažadėjęs padaryti bendrą 100-mečio
Tarybos narių nuotrauką.
Kadangi daugiau pasisakymų nebuvo, posėdžio pirmininkas siūlė pradėti darbotvarkės
klausimų svarstymą.
1. SVARSTYTA. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjimo termino
atidėjimo UAB „Pajūrio Gabija“. Pranešėja – Eugenija Petravičienė.
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 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
2. SVARSTYTA. Dėl Aušros Kedienės perkėlimo į Palangos miesto savivaldybės
kontrolieriaus pavaduotojo pareigas. Pranešėjas – Raimondas Andziulis.
Tarybos narių klausimai.
Eimutis Židanavičius domėjosi, kokiu pagrindu Aušra Kedienė prašo ją perkelti į
žemesnes pareigas.
Raimondas Andziulis atsakė, kad tai asmens apsisprendimas.
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 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
3. SVARSTYTA. Dėl pareigybių aprašymų. Pranešėjas – Raimondas Andziulis.
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 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Meras perdavė pirmininkavimą Mero pavaduotojui.
Bronius Vaitkus ir Šarūnas Vaitkus išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 7 min. iki 9 val.
12 min.).
4. SVARSTYTA. Dėl pavedimo sudaryti vidaus sandorį. Pranešėjas – Kostas
Jakubauskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eugenijus Simutis kalbėjo, jog visų pirma reikėtų peržiūrėti UAB „Palangos
komunalinis ūkis“ teikiamų paslaugų įkainius, o tik tada juos teikti tvirtinti Tarybai. Tarybos narys
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pažymėjo, jog UAB „Palangos komunalinis ūkis“ daugelio darbų neatlieka, o samdo kitas įmones.
Tai ydinga praktika. Anot Tarybos nario, pati Palangos miesto savivaldybės administracija turėtų
skelbti konkursus darbams atlikti, o ne UAB „Palangos komunalinis ūkis“, kuris pasiima dalį
pinigų už darbų organizavimą. Tarybos narys pažymėjo, jog už panduso įrengimą UAB „Palangos
komunalinis ūkis“ pateikė 7 tūkst. Eur sąmatą, kai privati įmonė tokius darbus gali atlikti už 1
tūkst. Eur.
Eimutis Židanavičius pritarė Eugenijaus Simučio minčiai, kad reiktų peržiūrėti UAB
„Palangos komunalinis ūkis“ teikiamus įkainius, nes susidaro toks įspūdis, kad tos pačios įmonės
atlieka visus miesto darbus. Tarybos narys pabrėžė, kad reikalinga kontrolė, kad nesusidarytų
galimybė plisti korupcijai.
Posėdžio pirmininko pavaduotojas pagarsino, jog sprendimo projekte yra numatyta,
kad įkainiai turi būti peržiūrimi 2 kartus per metus.
Eugenijus Simutis pabrėžė, jog Palangos miesto savivaldybės administracijos pareiga
yra kontroliuoti įkainius ir veiklą.
Mero pavaduotojas 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).
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
5. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T2-139
papildymo ir pakeitimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
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 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
6. SVARSTYTA. Dėl VšĮ „Palangos investicijų valdymas“ vidaus kontrolės tvarkos
aprašo patvirtinimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eimutis Židanavičius kalbėjo, jog būtų gražu ir malonu, jei Tarybai būtų pristatomi
naujai priimti įstaigų vadovai.
Posėdžio pirmininkas 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.
7. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2018 metų biudžeto
patikslinimo. Pranešėja – Regina Garadauskienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
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Rimantas Antanas Mikalkėnas siūlė pakeisti sprendimo projekto 1.2 punktą, vietoj
skaičiaus „8757,2“ įrašyti skaičių „8758,4“; pakeisti 3, 4 priedus ir išdėstyti juos nauja redakcija
(pasiūlymas pridedamas prie posėdžio rengimo medžiagos).
Meras teikė balsavimui Mero pavaduotojo pasiūlymą.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 14 (vienbalsiai).
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
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 pakeisti sprendimo
projekto:
1. 1.2 punktą, vietoj skaičiaus „8757,2“ įrašyti skaičių „8758,4“.
2. 3, 4 priedus ir išdėstyti juos nauja redakcija.
8. SVARSTYTA Dėl pritarimo projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų
plėtra Palangos miesto savivaldybėje“ įgyvendinimui. 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 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas paskelbė posėdžio pabaigą.
Posėdžio pirmininkai

Šarūnas Vaitkus
Rimantas Antanas Mikalkėnas

Posėdžio sekretorė

Diana Kniukštienė

