PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
9-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
18-OJO POSĖDŽIO, ĮVYKUSIO NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS
2020 m. liepos 9 d. Nr. T3-7
Palanga
Posėdis įvyko 2020 m. liepos 9 d.
Posėdžio pradžia 9 val., pabaiga 10 val. 15 min.
Posėdžio pirmininkas – Rimantas Antanas Mikalkėnas, Palangos miesto savivaldybės
mero pavaduotojas.
Posėdžio sekretorė – Renata Liaudanskytė, Palangos miesto savivaldybės
administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė.
Posėdyje dalyvavo 19 Tarybos narių: Andrius Bajoras, Arvydas Dočkus, Gediminas
Gečas, Svetlana Grigorian, Domininkas Jurevičius, Sondra Kulikauskienė, Elena Kuznecova,
Rimantas Antanas Mikalkėnas, Ilona Pociuvienė, Saulius Simė, Eugenijus Simutis, Mindaugas
Skritulskas, Renata Surblytė (dalyvavo iki 9 val. 55 min.), Vaidas Šimaitis, Bronius Vaitkus, Dainius
Želvys, Julius Tomas Žulkus, Justas Žulkus, Vladas Žulkus.
Posėdyje dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavo Meras Šarūnas Vaitkus ir Tarybos
narys Darius Kubilius.
Kviestieji asmenys: Renata Jucienė, Palangos miesto savivaldybės administracijos
Socialinės rūpybos skyriaus vedėjo pavaduotoja, laikinai einanti vedėjo pareigas, Aušra Kedienė,
Palangos miesto savivaldybės Biudžeto skyriaus vedėja, Akvilė Kilijonienė, Palangos miesto
savivaldybės administracijos direktorė, Alma Mockevičienė, Palangos miesto savivaldybės
administracijos Ūkio ir turto skyriaus vedėjo pavaduotoja, Vytautas Indreika, Palangos miesto
savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas,
Alina Skaisgiraitė, Palangos miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus
vyriausioji specialistė, Laima Valužienė, Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo
skyriaus vedėja, Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė, Palangos miesto savivaldybės administracijos
Ekonominės plėtros skyriaus vedėja.
Mero pavaduotojas paskelbė 9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 18ojo posėdžio pradžią.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Rimantas Antanas Mikalkėnas pagarsino, kad posėdyje dėl pateisinamų priežasčių
nedalyvauja Meras Šarūnas Vaitkus ir Tarybos narys Darius Kubilius.
Posėdžio pirmininkas pagarsino, jog į 9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės
tarybos 18-ojo posėdžio darbotvarkę įtraukta 10 klausimų.
Mero pavaduotojas informavo, kad yra gautas 8 Tarybos narių pasirašytas prašymas į
šios dienos Tarybos posėdžio darbotvarkę įtraukti papildomą klausimą „Dėl pritarimo projekto
„Gatvių apšvietimo modernizavimas Palangos mieste“ įgyvendinimui“ (Pranešėja – Ramunė
Olšauskaitė-Urbonienė).
Rimantas Antanas Mikalkėnas informavo, kad yra gautas 7 Tarybos narių pasirašytas
prašymas į šios dienos Tarybos posėdžio darbotvarkę įtraukti papildomą klausimą „Dėl trišalės
sutarties ir įsipareigojimo užtikrinti mokytojo darbo vietą ne mažiau kaip dvejus metus po projekto
pabaigos“ (Pranešėja – Laima Valužienė).
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Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
„Dėl pritarimo projekto „Gatvių apšvietimo modernizavimas Palangos mieste“ įgyvendinimui“
projekto įtraukimo į Tarybos posėdžio darbotvarkę.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 19 (vienbalsiai).
Klausimas įtrauktas į darbotvarkę 11 klausimu.
Mero pavaduotojas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo „Dėl
trišalės sutarties ir įsipareigojimo užtikrinti mokytojo darbo vietą ne mažiau kaip dvejus metus po
projekto pabaigos“ projekto įtraukimo į Tarybos posėdžio darbotvarkę.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 19 (vienbalsiai).
Klausimas įtrauktas į darbotvarkę 12 klausimu.
Rimantas Antanas Mikalkėnas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl
darbotvarkės su pakeitimais tvirtinimo.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
Darbotvarkė patvirtinta.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, asmeniškai suinteresuotų šio
Tarybos posėdžio darbotvarkės klausimų svarstymu.
Arvydas Dočkus informavo, kad nusišalins nuo 3 (Dėl Palangos miesto savivaldybės
2020 metų biudžeto patikslinimo) ir 5 (Dėl mokinių priėmimo į Palangos miesto savivaldybės
bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo) darbotvarkės klausimų svarstymo, kadangi
dirba Palangos „Baltijos“ pagrindinėje mokykloje.
Elena Kuznecova pranešė, kad nedalyvaus 10 darbotvarkės klausimo (Dėl sutikimo
priimti dovanojamą žemės sklypą, kurio kadastrinis Nr. 2501/0033:356 Palangoje) svarstyme,
kadangi dovanojamas žemės sklypas ribojasi su jai priklausančiu žemės sklypu.
Saulius Simė pagarsino, kad nusišalins nuo 2 (Dėl Tarybos 2020 m. sausio 30 d.
sprendimo Nr. T2-19 pakeitimo) ir 3 (Dėl Palangos miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto
patikslinimo) darbotvarkės klausimų svarstymo, nes Palangos baseine dirba Sporto centro, kuriame
jis dirba, treneriai.
Ilona Pociuvienė informavo, kad nedalyvaus 2 (Dėl Tarybos 2020 m. sausio 30 d.
sprendimo Nr. T2-19 pakeitimo) ir 5 (Dėl mokinių priėmimo į Palangos miesto savivaldybės
bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo) darbotvarkės klausimų ir 2 papildomo
klausimo (Dėl trišalės sutarties ir įsipareigojimo užtikrinti mokytojo darbo vietą ne mažiau kaip
dvejus metus po projekto pabaigos) svarstyme.
Bronius Vaitkus pagarsino, kad nedalyvaus 2 (Dėl Tarybos 2020 m. sausio 30 d.
sprendimo Nr. T2-19 pakeitimo) ir 3 (Dėl Palangos miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto
patikslinimo) darbotvarkės klausimų svarstyme, kadangi VšĮ „Palangos investicijų valdymas“ dirba
jo giminaitis.
Justas Žulkus pranešė, kad nusišalins nuo 5 darbotvarkės klausimo (Dėl mokinių
priėmimo į Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo)
ir 2 papildomo klausimo (Dėl trišalės sutarties ir įsipareigojimo užtikrinti mokytojo darbo vietą ne
mažiau kaip dvejus metus po projekto pabaigos) svarstymo, kadangi jie susiję su įstaiga, kurioje
dirba.
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui Arvydo Dočkaus nusišalinimą nuo 3 ir 5
darbotvarkės klausimų svarstymo.
Balsavo: už – 19 (vienbalsiai).
Arvydo Dočkaus nusišalinimas priimtas.
Mero pavaduotojas teikė balsavimui Elenos Kuznecovos nusišalinimą nuo 10
darbotvarkės klausimo svarstymo.
Balsavo: už – 19 (vienbalsiai).
Elenos Kuznecovos nusišalinimas priimtas.
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui Sauliaus Simės nusišalinimą nuo 2 ir 3
darbotvarkės klausimų svarstymo.
Balsavo: už – 19 (vienbalsiai).

3
Sauliaus Simės nusišalinimas priimtas.
Mero pavaduotojas teikė balsavimui Ilonos Pociuvienės nusišalinimą nuo 2, 5 ir 2
papildomo klausimų svarstymo.
Balsavo: už – 19 (vienbalsiai).
Ilonos Pociuvienės nusišalinimas priimtas.
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui Broniaus Vaitkus nusišalinimą nuo 2 ir 3
darbotvarkės klausimų svarstymo.
Balsavo: už – 19 (vienbalsiai).
Broniaus Vaitkaus nusišalinimas priimtas.
Mero pavaduotojas teikė balsavimui Justo Žulkaus nusišalinimą nuo 5 ir 2 papildomo
klausimų svarstymo.
Balsavo: už – 19 (vienbalsiai).
Justo Žulkaus nusišalinimas priimtas.
Svetlana Grigorian prašė informuoti, kokioje stadijoje yra autobusų stotelės su peronu
Elijos gatvėje, Šventojoje, įrengimo klausimas, dėl kurio Taryba priėmė sprendimą 2020 m. gegužės
12 d. Tarybos narė prašė atsakyti, kas yra atsakingi ir kontroliuoja, kad į Tarybos narių paklausimus
būtų atsakyta per 10 darbo dienų, kaip tai numatyta Tarybos veiklos reglamente.
Administracijos direktorė informavo, kad sutartis su Lietuvos automobilių kelių
direkcija prie Susisiekimo ministerijos dėl stotelės įrengimo yra pasirašyta ir išsiųsti raštai visoms
institucijoms, kurios turi pateikti projektavimo sąlygas. Akvilė Kilijonienė pastebėjo, kad, gavus
minėtus atsakymus, bus rengiamas Direktoriaus įsakymas dėl viešojo pirkimo.
Svetlana Grigorian prašė raštu supažindinti ją su visais procesiniais veiksmais,
susijusiais su autobusų stotelės su peronu Elijos g., Šventojoje, įrengimu, kurie buvo atlikti ir
kuriuos planuojama atlikti dėl šio klausimo.
Administracijos direktorė apgailestavo, jog laiku nebuvo atsakyta į Tarybos narės raštus
ir patikino, kad tai bus padaryta, bei informavo, kad atsakymų į raštus kontrolė yra vykdoma –
kiekvieną mėnesį pateikiama atsakymų į raštus ataskaita.
1. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2019 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. T2-155 pakeitimo.
Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
Mero pavaduotojas 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 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Ilona Pociuvienė, Saulius Simė ir Bronius Vaitkus nusišalino nuo sprendimo „Dėl
Tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-19 pakeitimo“ projekto svarstymo.
2. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-19 pakeitimo.
Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
Eugenijus Simutis informavo, kad susilaikys balsuojant dėl šio klausimo, kadangi, jo
nuomone, nereikėtų didinti iš biudžeto išlaikomų įstaigų skaičiaus.
Mero pavaduotojas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio, Švietimo, kultūros ir sporto
bei Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui, o Ekonomikos
ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui su pasiūlymu: 1.1 punkte lentelės pavadinime
ištaisyti korektūros klaidą vietoj skaičių „2020-2020“ įrašyti skaičius „2020-2022“.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl Ekonomikos
ir finansų komiteto pasiūlymo.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 16 (vienbalsiai).
Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymui pritarta.
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Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pataisa.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14, prieš – nėra, susilaikė – 2.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pataisa: 1.1 punkte lentelės
pavadinime ištaisyti korektūros klaidą vietoj skaičių „2020-2020“ įrašyti skaičius „2020-2022“.
Arvydas Dočkus, Saulius Simė ir Bronius Vaitkus nusišalino nuo sprendimo „Dėl
Palangos miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto patikslinimo“ projekto svarstymo.
3. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto patikslinimo.
Pranešėja – Aušra Kedienė.
Mero pavaduotojas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo
projektui su pasiūlymu, kuris nebėra aktualus, nes Administracijos direktorius 2020 m. liepos 8 d.
pateikė patikslintą jo pasiūlymo variantą.
Posėdžio pirmininkas siūlė nepritarti Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymui.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 16 (vienbalsiai).
Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymui nepritarta.
Mero pavaduotojas teikė balsavimui Administracijos direktoriaus pasiūlymą
(pridedamas prie sprendimo projekto rengimo medžiagos).
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 16 (vienbalsiai).
Administracijos direktoriaus pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pataisomis.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pataisomis (pridedama prie sprendimo
projekto rengimo medžiagos).
4. SVARSTYTA. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Palangos miesto savivaldybės
nuosavybėn ir patikėjimo teise. Pranešėja – Alma Mockevičienė.
Mero pavaduotojas 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).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Arvydas Dočkus, Ilona Pociuvienė ir Justas Žulkus nusišalino nuo sprendimo „Dėl
mokinių priėmimo į Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo
patvirtinimo“ projekto svarstymo.
5. SVARSTYTA. Dėl mokinių priėmimo į Palangos miesto savivaldybės bendrojo
ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Laima Valužienė.
Mero pavaduotojas 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.
6. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-75 pripažinimo
netekusiu galios. Pranešėja – Laima Valužienė.
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Mero pavaduotojas 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 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
7. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-13 pakeitimo.
Pranešėja – Renata Jucienė.
Eugenijus Simutis pastebėjo, jog nemokamus pietus gaus tik tie priešmokyklinio
amžiaus vaikai ir 1 klasės mokiniai, kurių tėvai bus pateikę prašymus, nors Lietuvos Respublikos
socialinės paramos mokiniams įstatyme numatyta, kad nemokami pietūs skiriami visiems minėtiems
mokiniams nevertinant gaunamų šeimos pajamų.
Mero pavaduotojas 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 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
8. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės saugaus elgesio paviršinių
vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo. Pranešėja
– Alina Skaisgiraitė.
Elena Kuznecova teiravosi dėl paplūdimio Monciškėse, kuriame aktyviai vystomas
jėgos aitvarų sportas, įtraukimo į fizinio aktyvumo zoną.
Svetlana Grigorian domėjosi, kada numatoma spręsti privažiavimo prie minėtos vietos
klausimą.
Eugenijus Simutis iškėlė klausimą dėl gelbėtojų darbo nakties metu ir jų turimų
priemonių, reikalingų darbui tamsiu paros metu.
Rimantas Antanas Mikalkėnas siūlė pritarti Elenos Kuznecovos pasiūlymui.
Domininkas Jurevičius iškėlė klausimą dėl viešųjų tualetų pliažuose.
Dainius Želvys pastebėjo, kad minėtas paplūdimys Monciškėse, kuriame jau daug metų
vystomas jėgos aitvarų sportas, turėjo būti numatytas teritorijų planavimo dokumentuose ir siūlė
pritarti Elenos Kuznecovos pasiūlymui.
Vaidas Šimaitis pažymėjo, jog minėta vieta pritaikyta sportui, joje įrengta sporto bazė,
ir siūlė pritarti Elenos Kuznecovos pasiūlymui.
Saulius Simė ir Mindaugas Skritulskas siūlė pritarti pasiūlymui įtraukti paplūdimį
Monciškėse į fizinio aktyvumo zoną.
Eugenijus Simutis atkreipė dėmesį į Tarybos sprendimo projektu siūlomus patvirtinti
paplūdimių informacinius ženklus.
Elena Kuznecova siūlė papildyti Palangos miesto savivaldybės saugaus elgesio
paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių 20 punktą ir
jį išdėstyti taip:
„20. Ekstremaliomis pramogomis (jėgos aitvarai, plaukiojimai banglentėmis,
burvaltėmis) galima užsiimti teritorijų planavimo dokumentuose nustatytose teritorijose. Palangos
miesto savivaldybės teritorijoje numatytos ekstremalių pramogų teritorijos: Nemirsetoje – šiauriau
buvusios laivų gelbėjimo stoties (apie 420 m), piečiau Šventosios uosto, šiaurinėje Būtingės dalyje
(apie 450 m), Monciškėse – piečiau nuo pagrindinio tako į paplūdimį ties Ošupio tak. 6A, Palanga
(apie 500 m), išskyrus Savivaldybės maudyklų teritorijas.“
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui Elenos Kuznecovos pasiūlymą.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
Elenos Kuznecovos pasiūlymui pritarta.
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Mero pavaduotojas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio bei Turizmo, sveikatos ir
socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pataisa.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pataisa: papildyti Palangos miesto
savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių
ledo taisyklių 20 punktą ir jį išdėstyti taip:
„20. Ekstremaliomis pramogomis (jėgos aitvarai, plaukiojimai banglentėmis,
burvaltėmis) galima užsiimti teritorijų planavimo dokumentuose nustatytose teritorijose. Palangos
miesto savivaldybės teritorijoje numatytos ekstremalių pramogų teritorijos: Nemirsetoje – šiauriau
buvusios laivų gelbėjimo stoties (apie 420 m), piečiau Šventosios uosto, šiaurinėje Būtingės dalyje
(apie 450 m), Monciškėse – piečiau nuo pagrindinio tako į paplūdimį ties Ošupio tak. 6A, Palanga
(apie 500 m), išskyrus Savivaldybės maudyklų teritorijas.“
9. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2018 m. liepos 19 d. sprendimo Nr. T2-146
pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja – Alina Skaisgiraitė.
Mero pavaduotojas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio bei Turizmo, sveikatos ir
socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
Nesiregistravo ir nebalsavo Mindaugas Skritulskas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Elena Kuznecova nusišalino nuo sprendimo „Dėl sutikimo priimti dovanojamą žemės
sklypą, kurio kadastrinis Nr. 2501/0033:356 Palangoje“ projekto svarstymo.
10. SVARSTYTA. Dėl sutikimo priimti dovanojamą žemės sklypą, kurio kadastrinis
Nr. 2501/0033:356 Palangoje. Pranešėjas – Vytautas Indreika.
Domininkas Jurevičius domėjosi dėl žemės sklypų skaičiaus.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė
sprendimo projektui, o Ekonomikos ir finansų komitetas šio klausimo nesvarstė, nes nebuvo
kvorumo.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
Nesiregistravo ir nebalsavo Mindaugas Skritulskas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
11. SVARSTYTA. Dėl pritarimo projekto „Gatvių apšvietimo modernizavimas
Palangos mieste“ įgyvendinimui. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
Elena Kuznecova teiravosi dėl gatvių apšvietimo modernizavimo Šventojoje.
Eugenijus Simutis domėjosi dėl apšvietimo įrengimo Gedimino g. Palangoje.
Svetlana Grigorian teiravosi dėl galimybės įtraukti Būtingės g. į gatvių modernizavimo
sąrašą.
Elena Kuznecova siūlė ištaisyti sprendimo projekte įsivėlusią techninio pobūdžio
klaidą: 5 punkte vietoj žodžių ,,Klaipėdos rajono“ įrašyti žodį „Palangos“.
Mero pavaduotojas teikė balsavimui Elenos Kuznecovos pasiūlymą.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 18 (vienbalsiai).
Elenos Kuznecovos pasiūlymui pritarta.
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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 su pataisa.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pataisa: 5 punkte vietoj žodžių
,,Klaipėdos rajono“ įrašyti žodį „Palangos“.
Ilona Pociuvienė ir Justas Žulkus nusišalino nuo sprendimo ,,Dėl trišalės sutarties ir
įsipareigojimo užtikrinti mokytojo darbo vietą ne mažiau kaip dvejus metus po projekto pabaigos“
projekto svarstymo.
12. SVARSTYTA. Dėl trišalės sutarties ir įsipareigojimo užtikrinti mokytojo darbo
vietą ne mažiau kaip dvejus metus po projekto pabaigos. Pranešėja – Laima Valužienė.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Švietimo, kultūros ir sporto komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas 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

Rimantas Antanas Mikalkėnas

Posėdžio sekretorė

Renata Liaudanskytė

