PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
9-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
4-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2019 m. gegužės 30 d. Nr. T3-7
Palanga
Posėdis įvyko 2019 m. gegužės 30 d.
Posėdžio pradžia 9 val., pabaiga 10 val. 30 min.
Posėdžio pirmininkai – Šarūnas Vaitkus, Meras, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Mero
pavaduotojas.
Posėdžio sekretorė – Renata Liaudanskytė, Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė.
Posėdyje dalyvavo 21 Tarybos narys: Andrius Bajoras, Arvydas Dočkus, Gediminas
Gečas, Svetlana Grigorian, Domininkas Jurevičius, Darius Kubilius, Sondra Kulikauskienė, Elena
Kuznecova, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Ilona Pociuvienė, Saulius Simė, Eugenijus Simutis,
Mindaugas Skritulskas (nuo 9 val. 30 min.), Renata Surblytė, Vaidas Šimaitis, Bronius Vaitkus,
Šarūnas Vaitkus, Dainius Želvys, Julius Tomas Žulkus, Justas Žulkus, Vladas Žulkus.
Posėdyje dalyvavo kviestieji ir kiti asmenys (sąrašas pridedamas).
Meras paskelbė 9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 4-ojo posėdžio
pradžią.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Meras pagarsino, jog į 9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 4-ojo
posėdžio darbotvarkę įtraukti 23 klausimai.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar Tarybos nariai turi pasiūlymų dėl posėdžio
darbotvarkės.
Kadangi pasiūlymų nebuvo, Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl
darbotvarkės.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19, prieš – nėra, susilaikė – nėra, nebalsavo – 1.
Darbotvarkė patvirtinta.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, asmeniškai suinteresuotų šios
darbotvarkės klausimų svarstymu.
Eugenijus Simutis informavo, kad nusišalins nuo 17 darbotvarkės klausimo (Dėl
Tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T2-138 pakeitimo), kadangi jis susijęs su įstaiga,
kurioje dirba.
Saulius Simė pagarsino, kad nedalyvaus 9 (Dėl Tarybos 2017 m. lapkričio 2 d.
sprendimo Nr. T2-233 1 punkto pakeitimo), 10 (Dėl Palangos miesto savivaldybę
reprezentuojančių aukšto meistriškumo sporto komandų sąrašo patvirtinimo) ir 21 (Dėl
nekilnojamojo ir kito ilgalaikio materialiojo turto, esančio Gėlių a. 1A, Palangoje, perdavimo
valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise) klausimų svarstymuose, nes dirba Palangos
sporto centre.
Dainius Želvys pagarsino, kad nusišalins nuo 22 klausimo (Dėl paviršinių nuotekų
tvarkytojo paskyrimo) svarstymo.
Arvydas Dočkus informavo, kad nedalyvaus 9 (Dėl Tarybos 2017 m. lapkričio 2 d.
sprendimo Nr. T2-233 1 punkto pakeitimo) ir 10 (Dėl Palangos miesto savivaldybę
reprezentuojančių aukšto meistriškumo sporto komandų sąrašo patvirtinimo) klausimų
svarstymuose, nes jie susiję su įstaigomis, kuriose dirba.
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Rimantas Antanas Mikalkėnas pranešė, kad nusišalins nuo 22 klausimo (Dėl
paviršinių nuotekų tvarkytojo paskyrimo), nes jo žmona turi akcijų vandens tiekimo įmonėje.
Bronius Vaitkus ir Šarūnas Vaitkus informavo, kad nusišalins nuo 15 (Dėl
nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise viešajai įstaigai
,,Palangos investicijų valdymas“) ir 23 (Dėl Savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo
turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise UAB „Palangos komunalinis
ūkis“) klausimų svarstymo.
Elena Kuznecova pagarsino, kad nedalyvaus 22 klausimo (Dėl paviršinių nuotekų
tvarkytojo paskyrimo), nes turi akcijų UAB ,,Palangos vandenys“.
Andrius Bajoras informavo, kad nedalyvaus 9 (Dėl Tarybos 2017 m. lapkričio 2 d.
sprendimo Nr. T2-233 1 punkto pakeitimo), 10 (Dėl Palangos miesto savivaldybę
reprezentuojančių aukšto meistriškumo sporto komandų sąrašo patvirtinimo) ir 21 (Dėl
nekilnojamojo ir kito ilgalaikio materialiojo turto, esančio Gėlių a. 1A, Palangoje, perdavimo
valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise) klausimų svarstymuose, nes dirba Palangos
sporto centre.
Ilona Pociuvienė pranešė, kad nedalyvaus 7 klausimo (Dėl Tarybos 2018 m. kovo 29
d. sprendimo Nr. T2-59 pakeitimo) svarstyme, nes dirba Senojoje gimnazijoje.
Justas Žulkus informavo, kad nusišalins nuo 7 klausimo (Dėl Tarybos 2018 m. kovo
29 d. sprendimo Nr. T2-59 pakeitimo) svarstymo, nes dirba Senojoje gimnazijoje.
Posėdžio pirmininkas prašė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Eugenijaus Simučio, kuris
nedalyvaus 17 darbotvarkės klausimo svarstyme, nusišalinimo priėmimo.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
Tarybos nario nusišalinimas priimtas.
Meras prašė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Sauliaus Simės, kuris nedalyvaus 9, 10 ir 21
darbotvarkės klausimų svarstymuose, nusišalinimo priėmimo.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
Tarybos nario nusišalinimas priimtas.
Posėdžio pirmininkas prašė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Elenos Kuznecovos,
Rimanto Antano Mikalkėno ir Dainiaus Želvio, kurie nedalyvaus 22 darbotvarkės klausimo
svarstyme, nusišalinimo priėmimo.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
Tarybos narių nusišalinimas priimtas.
Meras prašė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Arvydo Dočkaus, kuris nedalyvaus 7 ir 10
darbotvarkės klausimų svarstymuose, nusišalinimo priėmimo.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
Tarybos nario nusišalinimas priimtas.
Posėdžio pirmininkas prašė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Broniaus Vaitkaus ir Šarūno
Vaitkaus, kurie nedalyvaus 15 ir 23 darbotvarkės klausimų svarstymuose, nusišalinimo priėmimo.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18, prieš – nėra, susilaikė – nėra.
Tarybos narių nusišalinimas priimtas.
Meras prašė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Andriaus Bajoro, kuris nedalyvaus 9, 10 ir
21 darbotvarkės klausimų svarstymuose, nusišalinimo priėmimo.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
Tarybos nario nusišalinimas priimtas.
Posėdžio pirmininkas prašė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Ilonos Pociuvienės ir Justo
Žulkaus, kurie nedalyvaus 7 darbotvarkės klausimo svarstymo, nusišalinimo priėmimo.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
Tarybos narių nusišalinimas priimtas.
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Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, norinčių pasisakyti prieš pradedant
darbotvarkės klausimų svarstymą.
Svetlana Grigorian perskaitė 2019 m. gegužės 30 d. pranešimą dėl frakcijos sukūrimo,
adresuotą Merui Šarūnui Vaitkui, ir Palangos miesto savivaldybės tarybos opozicijos narių
pasirašytą frakcijos pranešimą (pridedami prie rengimo medžiagos).
Posėdžio pirmininkas siūlė pradėti darbotvarkės klausimų svarstymą.
Meras perdavė pirmininkavimą posėdžiui pavaduotojui Rimantui

Antanui

Mikalkėnui.
1. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojo paskyrimo. Pranešėjas – Šarūnas Vaitkus.
Meras pagarsino 2019 m. gegužės 2 d. pasirašytą potvarkį Nr. M3-62 ,,Dėl Palangos
miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo kandidatūros teikimo“:
,,Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2
dalies 4 punktu, 29 straipsnio 3 dalimi, atsižvelgdamas į Palangos miesto savivaldybės
administracijos direktorės Akvilės Kilijonienės 2019-05-02 pasiūlymą, Violetos Staskonienės
2019-05-02 sutikimą,
t e i k i u Palangos miesto savivaldybės tarybai Violetos Staskonienės kandidatūrą į
Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas 9-ojo šaukimo
Palangos miesto savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui.“
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras perėmė pirmininkavimą posėdžiui.
Posėdžio pirmininkas priminė, kad pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymą ir Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, Administracijos direktoriaus
pavaduotojas Mero teikimu yra skiriamas (priimamas) balsuojant slaptai. Balsus skaičiuoja Tarybos
sudaryta Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisija, kurios pirmininką ir sekretorių išsirenka
komisijos nariai.
Meras siūlė Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisiją sudaryti iš 5 narių (iš
kiekvienos politinės partijos po atstovą): Elenos Kuznecovos, Vlado Žulkaus, Eugenijaus Simučio,
Dariaus Kubiliaus ir Renatos Surblytės.
Šarūnas Vaitkus klausė, ar yra kitų pasiūlymų dėl Slapto balsavimo balsų skaičiavimo
komisijos sudėties.
Kadangi kitų pasiūlymų nebuvo, Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti,
kad Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisija būtų sudaryta iš 5 išvardintų narių.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 18, prieš – nėra susilaikė – 1.
Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisija sudaryta iš 5 narių – Elenos
Kuznecovos, Vlado Žulkaus, Eugenijaus Simučio, Dariaus Kubiliaus ir Renatos Surblytės.
Posėdžio pirmininkas supažindino Tarybos narius su slapto balsavimo biuletenio
pavyzdžiu, kuriame parodyta, kaip reikia pažymėti biuletenį.
Meras paršė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl slapto balsavimo biuletenio
pavyzdžio patvirtinimo.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 20 (vienbalsiai).
Slapto balsavimo biuletenio pavyzdys patvirtintas.
Posėdžio pirmininkas siūlė slapto balsavimo trukmės laiką – 15 min., balsavimo
pradžią paskelbiant 9 val. 15 min., o pabaigą – 9 val. 30 min.
Kadangi kitų pasiūlymų nebuvo, Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir
balsuoti dėl slapto balsavimo trukmės, pradžios ir pabaigos laiko patvirtinimo.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 20 (vienbalsiai).
Slapto balsavimo trukmė nustatyta 15 min., pradžia 9 val. 15 min., pabaiga – 9 val.
30 min.
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Posėdžio pirmininkas kvietė Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisiją pradėti
darbą.
Elena Kuznecova supažindino su Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos 2019
m. gegužės 30 d. protokolu Nr. 1: ,,9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 4-ajame
posėdyje į Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisiją išrinkti 5 nariai: Elena Kuznecova, Renata
Surblytė, Eugenijus Simutis, Darius Kubilius, Vlado Žulkaus. Slapto balsavimo balsų skaičiavimo
komisijos pirmininke išrinkta Elena Kuznecova, sekretore – Renata Surblytė. Balsavimo pradžia –
9 val. 15 min. Pasirašė Komisijos nariai.“
Elena Kuznecova pagarsino Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos 2019 m.
gegužės 30 d. protokolą Nr. 2: ,,Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisija išdavė 21 biuletenį
,,Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo paskyrimo“: atidarius
balsadėžę, rasta 21 biuletenis, galiojančių – 21, negaliojančių – nėra. Balsai pasiskirstė taip: už –
16, prieš – 2, susilaikė – 3. Slapto balsavimo rezultatai: Savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotoja išrinkta Violeta Staskonienė. Balsavimo pabaiga 9 val. 30 min.“
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Slapto
balsavimo balsų skaičiavimo komisijos protokolo Nr. 1 patvirtinimo.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
Balsų skaičiavimo komisijos protokolas Nr. 1 patvirtintas.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl Slapto balsavimo balsų
skaičiavimo komisijos protokolo Nr. 2 patvirtinimo.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
Balsų skaičiavimo komisijos protokolas Nr. 2 patvirtintas.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Meras pasveikino išrinktą Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotoją Violetą Staskonienę.
2. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2018 metų strateginio plėtros ir
veiklos planų įgyvendinimo ataskaitos tvirtinimo. Pranešėja – Odeta Maldarienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos,
Švietimo, kultūros ir sporto, Statybos ir miesto ūkio, Ekonomikos ir finansų bei komitetai pritarė
sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
3. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2019 metų biudžeto
patikslinimo. Pranešėja – Eugenija Petravičienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininko pavaduotojas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas
pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

5
4. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T2-151
pakeitimo. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad visi Tarybos komitetai svarstė šį klausimą ir jam
pritarė.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
5. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų
tarybos nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
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.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
6. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2019 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T2-80
pakeitimo. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad visi Tarybos komitetai svarstė šį klausimą ir jam
pritarė.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos nariai Arvydas Dočkus, Ilona Pociuvienė ir Justas Žulkus nusišalino nuo šio
sprendimo projekto svarstymo palikdami posėdžių salę (nuo 9 val. 44 min. iki 9 val. 49 min.).
7. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-59
pakeitimo. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
Tarybos narių klausimai.
Elena Kuznecova klausė, ar šis sprendimo projektas buvo derintas su Švietimo
skyriumi ir ar jis nepateikė jokių pastabų.
Pranešėjas atsakė, kad sprendimo projektą parengė Juridinis ir personalo skyrius
Administracijos direktoriaus pavedimu.
Svetlana Grigorian teiravosi, kodėl ant sprendimo projekto nėra Švietimo skyriaus
vedėjos Laimos Valužienės parašo.
Petras Kaminskas atsakė, kad administracijai vadovauja Direktorius, kuris gali teikti
sprendimo projektą Tarybai svarstyti.
Eugenijus Simutis pastebėjo, kad sprendimo projekte numatyta, jog mokykla turi
paskelbti nuasmenintus mokinių sąrašus suteikiant kiekvienam mokiniui numerį.
Petras Kaminskas sakė, kad buvo gautas Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos
išaiškinimas, jog viešai skelbiami vardiniai mokinių sąrašai yra prieinami neribotam ratui asmenų,
todėl neaišku, kokiu pagrindu ir kokiais tikslais ši informacija yra skelbiama. Juridinio ir personalo
skyriaus vedėjas paaiškino, kad mokyklos paskelbs tėvų prašymų registracijos numerius, pagal
kuriuos bus galima sužinoti, kokią mokyklą ir klasę vaikas lankys.
Eugenijus Simutis domėjosi, kas nagrinės ginčus, susijusius su mokinių priėmimu į
Senąją gimnaziją.
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Pranešėjas atsakė, kad ginčų dėl priėmimo neturėtų kilti, nes į Senąją gimnaziją
priimami visi mokiniai, pateikę prašymus.
Eugenijus Simutis pastebėjo, kad ginčai gali kilti dėl paskyrimo į vieną ar kitą klasę, o
juos sprendžia sudaryta komisija. Tarybos narys domėjosi, ar šiuo atveju Senosios gimnazijos
direktorius pats spręs ginčytinus atvejus.
Petras Kaminskas atsakė, kad nuostatos dėl ginčų sprendimo nekeičiamos.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16, prieš – 2 (Svetlana Grigorian, Eugenijus Simutis), susilaikė –
nėra.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
8. SVARSTYTA. Dėl nenaudojamų, apleistų kitos paskirties žemės sklypų
nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Inga Šileikienė.
Tarybos narių klausimai.
Eugenijus Simutis domėjosi, ar bus taikomos baudos žemės sklypų, kurie yra nutolę
nuo gatvių ir neturi privažiavimų (nėra suformuotos gatvės), savininkams už žolės nenupjovimą.
Pranešėja atsakė, kad visų pirma asmuo yra įspėjamas ir jam duodamas terminas
susitvarkyti, o įtraukimas į neprižiūrimų žemės sklypų sąrašą yra kraštutinė priemonė. Inga
Šileikienė pastebėjo, kad ši tvarka nesprendžia žolės nupjovimo klausimo ir Viešosios tvarkos
skyrius atsižvelgia į visas objektyvias aplinkybes, dėl kurių žemės sklypas negali būti sutvarkytas.
Elena Kuznecova klausė, ar imamasi priemonių užkirsti kelią Sosnovskio barščių
plitimui.
Inga Šileikienė atsakė, kad iki liepos 1 d., bendradarbiaujant su seniūnaičiais,
įvertinama situacija ir teikiami įspėjimai susitvarkyti.
Elena Kuznecova pastebėjo, kad reikėtų operatyviau reaguoti, siekiant užkirsti kelią
Sosnovskio barščių plitimui, kol jie nepradėjo žydėti.
Julius Tomas Žulkus teiravosi, kiek žemės sklypų yra priskirtų prie nenaudojamų,
apleistų.
Pranešėja atsakė, kad iki 20 žemės sklypų.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eugenijus Simutis pastebėjo, kad šiuo atveju siūloma priimti sprendimą, kuris nebus
realiai įgyvendintas.
Pranešėja paaiškino, kad tvarkos aprašas buvo patvirtintas 2013 m. Direktoriaus
įsakymu ir jis buvo taikomas, o šiuo atveju teikiama nauja redakcija atsižvelgiant į Viešosios
tvarkos skyriaus 6 metų darbo patirtį ir siekiant efektyviau bei objektyviau dirbti.
Posėdžio pirmininko pavaduotojas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas
pritarė sprendimo projektui, Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui su
pasiūlymu: iš Nenaudojamų, apleistų kitos paskirties žemės sklypų nustatymo tvarkos aprašo
išbraukti 5.1, 5.2 ir 5.3 punktus.
Meras siūlė balsuoti dėl Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymo.
Užsiregistravo 21 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 21 (vienbalsiai).
Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pataisa.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pataisa: iš Nenaudojamų, apleistų
kitos paskirties žemės sklypų nustatymo tvarkos aprašo išbraukti 5.1, 5.2 ir 5.3 punktus.
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Tarybos nariai Andrius Bajoras ir Saulius Simė nusišalino nuo šio sprendimo
projekto svarstymo palikdami posėdžių salę (nuo 9 val. 59 min. iki 10 val. 6 min.).
9. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2017 m. lapkričio 2 d. sprendimo Nr. T2-233 1
punkto pakeitimo. Pranešėja – Laima Valužienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Elena Kuznecova siūlė, siekiant sukonkretinti taikomų lengvatų asmenų grupes ir
taikomas lengvatas su palangiškio kortele, pakeisti sprendimo projektu keičiamų Palangos sporto
centro teikiamų paslaugų įkainių 8 punktą ir jį išdėstyti taip:
,,8. Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams,
pensininkams, asmenims, turintiems negalią, pateikus teisę į lengvatą suteikiantį dokumentą
taikoma 25 % ir 20 % asmenims su palangiškio kortele mokesčio lengvata už Universalios sporto
salės (Sporto g. 3, Palanga) treniruoklių salių paslaugas, teniso aikštyno (Gėlių a. 1, Palanga)
valandinius įkainius.“
Eugenijus Simutis siūlė iš sprendimo projektu keičiamų Palangos sporto centro
teikiamų paslaugų įkainių išbraukti 7.9 ,,Teniso kortų vidaus reklaminis plotas“ ir 7.10 ,,Teniso
kortų vidaus reklaminis plotas“ punktus.
Meras siūlė balsuoti dėl Elenos Kuznecovos pasiūlymo pakeisti Palangos sporto
centro teikiamų paslaugų įkainių 8 punktą.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 19 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad yra gautas Administracijos direktoriaus
pasiūlymas dėl sprendimo projekto pakeitimo:
,,S i ū l a u išbraukti iš sprendimo projekto „Dėl Tarybos 2017 m. lapkričio 2 d.
sprendimo Nr. T2-233 1 punkto pakeitimo“ keičiamų Palangos sporto centro teikiamų paslaugų
įkainių 6 punkto „Universalios sporto salės (Sporto g. 3, Palanga) paslaugų įkainiai“ 6.14 eilutę.“
Meras siūlė balsuoti dėl Administracijos direktoriaus pateikto pasiūlymo.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 16, prieš – 1, susilaikė – 2.
Pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti dėl Eugenijaus Simučio pasiūlymo išbraukti iš
Palangos sporto centro teikiamų paslaugų įkainių 7.9 ir 7.10 punktus.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 4, prieš – 9, susilaikė – 5.
Pasiūlymui nepritarta.
Meras informavo, kad Švietimo, kultūros ir sporto komitetas pritarė sprendimo
projektui su pasiūlymu iš Palangos sporto centro teikiamų paslaugų įkainių 7.3 ir 7.6 punktų
išbraukti žodžius skliausteliuose ,,(birželio, rugsėjo, spalio mėn.)“.
Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti dėl Švietimo, kultūros ir sporto komiteto
pasiūlymo.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 17, prieš – nėra, susilaikė – 2.
Pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pataisomis.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su šiomis pataisomis:
1. pakeisti sprendimo projektu keičiamų Palangos sporto centro teikiamų paslaugų
įkainių 8 punktą ir jį išdėstyti taip:
,,8. Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams,
pensininkams, asmenims, turintiems negalią, pateikus teisę į lengvatą suteikiantį dokumentą
taikoma 25 % ir 20 % asmenims su palangiškio kortele mokesčio lengvata už Universalios sporto
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salės (Sporto g. 3, Palanga) treniruoklių salių paslaugas, teniso aikštyno (Gėlių a. 1, Palanga)
valandinius įkainius.“;
2. išbraukti iš sprendimo projektu keičiamų Palangos sporto centro teikiamų paslaugų
įkainių 6 punkto „Universalios sporto salės (Sporto g. 3, Palanga) paslaugų įkainiai“ 6.14 eilutę.“;
3. iš sprendimo projektu keičiamų Palangos sporto centro teikiamų paslaugų įkainių
7.3 ir 7.6 punktų išbraukti žodžius skliausteliuose ,,(birželio, rugsėjo, spalio mėn.)“.
Tarybos nariai Andrius Bajoras, Arvydas Dočkus ir Saulius Simė nusišalino nuo šio
sprendimo projekto svarstymo palikdami posėdžių salę (nuo 10 val. 7 min. iki 10 val. 8 min.).
10. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybę reprezentuojančių aukšto
meistriškumo sporto komandų sąrašo patvirtinimo. Pranešėja – Laima Valužienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir
sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras informavo, kad yra gautas Administracijos direktoriaus pasiūlymas dėl
sprendimo projekto pakeitimo:
,,Atsižvelgdama į Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos pastabas,
s i ū l a u pakeisti sprendimo projekto „Dėl Palangos miesto savivaldybę reprezentuojančių aukšto
meistriškumo sporto komandų sąrašo patvirtinimo“ preambulę ir ją išdėstyti taip:
„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 29
punktu, Palangos miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:“.
Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti dėl Administracijos direktoriaus pateikto
pasiūlymo.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 17, prieš – nėra, susilaikė – 1.
Pasiūlymui pritarta.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto su
pataisa.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17, prieš – nėra, susilaikė – 1.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pataisa: pakeisti preambulę ir ją
išdėstyti taip:
„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 29
punktu, Palangos miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:“.
11. SVARSTYTA. Dėl mokesčio už ilgalaikę socialinę globą. Pranešėja – Renata
Jucienė.
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.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
12. SVARSTYTA. Dėl maksimalaus trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos
išlaidų finansavimo dydžio nustatymo. Pranešėja – Renata Jucienė.
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.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
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BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
13. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto garbės piliečio vardo suteikimo Vidmantui
Griciui. Pranešėja – Jūratė Mitkevičiūtė.
Tarybos narių klausimų nebuvo
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Švietimo, kultūros ir sporto komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Meras informavo, kad yra gautas Administracijos direktoriaus pasiūlymas dėl
sprendimo projekto pakeitimo:
,,S i ū l a u pakeisti Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Palangos
miesto garbės piliečio vardo suteikimo Vidmantui Griciui“ projekto preambulę ir ją išdėstyti taip:
„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2
dalies 45 punktu, Palangos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. T223 „Dėl Palangos miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo“, Palangos miesto
garbės piliečio vardo suteikimo komisijos posėdžio 2019 m. gegužės 8 d. protokolu Nr. 1 ir
atsižvelgdama į Palangos miesto bendruomenės atstovų 2019 m. balandžio 24 d. kreipimąsi (Reg.
2019-04-25 Nr. (8.15.)-D5-3-T), Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:“
Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti dėl Administracijos direktoriaus pateikto
pasiūlymo.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 20 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto su
pataisa.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pataisa: pakeisti preambulę ir ją
išdėstyti taip:
„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2
dalies 45 punktu, Palangos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. T223 „Dėl Palangos miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo“, Palangos miesto
garbės piliečio vardo suteikimo komisijos posėdžio 2019 m. gegužės 8 d. protokolu Nr. 1 ir
atsižvelgdama į Palangos miesto bendruomenės atstovų 2019 m. balandžio 24 d. kreipimąsi (Reg.
2019-04-25 Nr. (8.15.)-D5-3-T), Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:“
14. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto garbės piliečio vardo suteikimo Mikui
Kostui Balčiui. Pranešėja – Jūratė Mitkevičiūtė.
Tarybos narių klausimų nebuvo
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Švietimo, kultūros ir sporto komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Meras informavo, kad yra gautas Administracijos direktoriaus pasiūlymas dėl
sprendimo projekto pakeitimo:
,,S i ū l a u pakeisti Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Palangos
miesto garbės piliečio vardo suteikimo Mikui Kostui Balčiui“ projekto preambulę ir ją išdėstyti
taip:
„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2
dalies 45 punktu, Palangos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. T223 „Dėl Palangos miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo“, Palangos miesto
garbės piliečio vardo suteikimo komisijos posėdžio 2019 m. gegužės 8 d. protokolu Nr. 1 ir
atsižvelgdama į Šventosios seniūnijos bendruomenės 2017 m. gruodžio 14 d. kreipimąsi (Reg.
2017-12-14 Nr. (4.20.)-D11-1271), Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:“
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Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti dėl Administracijos direktoriaus pateikto
pasiūlymo.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 19 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto su
pataisa.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pataisa: pakeisti preambulę ir ją
išdėstyti taip:
„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2
dalies 45 punktu, Palangos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. T223 „Dėl Palangos miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo“, Palangos miesto
garbės piliečio vardo suteikimo komisijos posėdžio 2019 m. gegužės 8 d. protokolu Nr. 1 ir
atsižvelgdama į Šventosios seniūnijos bendruomenės 2017 m. gruodžio 14 d. kreipimąsi (Reg.
2017-12-14 Nr. (4.20.)-D11-1271), Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:“
Meras perdavė pirmininkavimą posėdžiui pavaduotojui Rimantui Antanui Mikalkėnui
ir išėjo iš posėdžių salės (nuo 10 val. 14 min. iki 10 val. 15 min.).
Tarybos narys Bronius Vaitkus nusišalino nuo šio sprendimo projekto svarstymo
palikdamas posėdžių salę (nuo 10 val. 14 min. iki 10 val. 15 min.).
15. SVARSTYTA. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir
disponuoti juo patikėjimo teise viešajai įstaigai ,,Palangos investicijų valdymas“. 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.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
16. SVARSTYTA. Dėl socialinių būstų gyvenamųjų patalpų (butų) pirkimo.
Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
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.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Meras perėmė pirmininkavimą posėdžiui.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos narys Eugenijus Simutis nusišalino nuo šio sprendimo projekto svarstymo
palikdamas posėdžių salę (nuo 10 val. 17 min. iki 10 val. 18 min.).
17. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T2-138
pakeitimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
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Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto
ūkio komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
18. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-124
pakeitimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos
komitetas pritarė sprendimo projektui, Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo
projektui su pasiūlymu: sprendimo projekto preambulėje vietoj žodžių ir skaičių „16 straipsnio 2
dalies 18 punktu“ įrašyti žodžius ir skaičius „16 straipsnio 2 dalies 26 punktu“.
Meras siūlė balsuoti dėl Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymo.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 21 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pataisa.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pataisa: preambulėje vietoj žodžių ir
skaičių „16 straipsnio 2 dalies 18 punktu“ įrašyti žodžius ir skaičius „16 straipsnio 2 dalies 26
punktu“.
19. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto botanikos parko teikiamų atlygintinų
paslaugų tarifų ir realizuojamos produkcijos kainų nustatymo. 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 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21(vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
20. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto botanikos parko nuostatų patvirtinimo.
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 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21(vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos nariai Andrius Bajoras ir Saulius Simė nusišalino nuo šio sprendimo
projekto svarstymo palikdami posėdžių salę (nuo 10 val. 21 min. iki 10 val. 25 min.).
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21. SVARSTYTA. Dėl nekilnojamojo ir kito ilgalaikio materialiojo turto, esančio
Gėlių a. 1A, Palangoje, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėjas –
Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimai.
Eugenijus Simutis domėjosi, ar kartu su šiuo sprendimo projektu neturėjo būti
teikiamas sprendimo projektas dėl etatų tvirtinimo.
Pranešėjas atsakė, kad tai nėra susiję su šiuo sprendimo projektu.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eugenijus Simutis kalbėjo, kad keista, jog tik dalis turto perduodama Sporto centrui,
ir nėra aišku, ką Savivaldybės administracija darys su jai perduota turto dalimi.
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 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18, prieš – nėra, susilaikė – 1
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos nariai Elena Kuznecova, Rimantas Antanas Mikalkėnas ir Dainius Želvys
nusišalino nuo šio sprendimo projekto svarstymo palikdami posėdžių salę (nuo 10 val. 25 min. iki
10 val. 26 min.).
22. SVARSTYTA. Dėl paviršinių nuotekų tvarkytojo paskyrimo. 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.
Meras 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 pavaduotojui Rimantui Antanui Mikalkėnui.
23. SVARSTYTA. Dėl Savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto
perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise UAB „Palangos komunalinis ūkis“.
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.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Meras paskelbė 9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 4-ojo posėdžio
pabaigą.
Posėdžio pirmininkai

Šarūnas Vaitkus
Rimantas Antanas Mikalkėnas

Posėdžio sekretorė

Renata Liaudanskytė

