PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
9-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
25-OJO POSĖDŽIO, ĮVYKUSIO NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS
2021 m. vasario 25 d. Nr. T3-2
Palanga
Posėdis įvyko 2021 m. vasario 25 d.
Posėdžio pradžia 9 val., pabaiga 11 val.
Posėdžio pirmininkai – Šarūnas Vaitkus, Palangos miesto savivaldybės meras,
Rimantas Antanas Mikalkėnas, Palangos miesto savivaldybės mero pavaduotojas.
Posėdžio sekretorė – Renata Liaudanskytė, Palangos miesto savivaldybės
administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė.
Posėdyje dalyvavo 20 Tarybos narių: Andrius Bajoras, Arvydas Dočkus, Gediminas
Gečas, Svetlana Grigorian, Domininkas Jurevičius, Darius Kubilius, Sondra Kulikauskienė, Elena
Kuznecova, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Ilona Pociuvienė, Paulius Rojus, Saulius Simė,
Eugenijus Simutis, Vaidas Šimaitis, Bronius Vaitkus, Šarūnas Vaitkus, Dainius Želvys, Julius Tomas
Žulkus, Justas Žulkus, Vladas Žulkus.
Posėdyje nedalyvavo Tarybos narė Renata Surblytė.
Kviestieji asmenys: Kostas Jakubauskas, Palangos miesto savivaldybės administracijos
Ūkio ir turto skyriaus vedėjas, Petras Kaminskas, Palangos miesto savivaldybės administracijos
Juridinio ir personalo skyriaus vedėjas, Aušra Kedienė, Palangos miesto savivaldybės administracijos
Biudžeto skyriaus vedėja, Akvilė Kilijonienė, Palangos miesto savivaldybės administracijos
direktorė, Egidijus Palevičius, BĮ „Palangos investicijų valdymas“ direktorius, Virginija Paluckienė,
Palangos kurorto muziejaus vyriausioji fondų saugotoja, laikinai einanti direktoriaus pareigas,
Valdas Pakusas, Palangos miesto botanikos parko direktorius, Kęstutis Rudys, Palangos miesto
savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius, Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė, Palangos miesto
savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros skyriaus vedėja, Žydrūnas Žvirblis, Palangos
miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas.
Meras paskelbė 9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 25-ojo posėdžio
pradžią.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Posėdyje dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavo Tarybos narė Renata Surblytė.
Meras pagarsino, jog į 9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 25-ojo
posėdžio darbotvarkę įtraukta 16 klausimų.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar Tarybos nariai turi pasiūlymų dėl posėdžio
darbotvarkės.
Kadangi pasiūlymų nebuvo, Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl
darbotvarkės su pakeitimais.
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.
Ilona Pociuvienė informavo, kad nusišalins nuo 1 (Dėl pritarimo Palangos miesto
botanikos parko 2020 metų veiklos ataskaitai), 4 (Dėl pritarimo BĮ „Palangos investicijų valdymas“
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2020 metų veiklos ataskaitai) ir 13 (Dėl pritarimo projekto „Palangos senosios gimnazijos sporto
aikštyno rekonstrukcija“ rengimui, įgyvendinimui, finansavimui ir tęstinumo užtikrinimui)
klausimų svarstymo.
Gediminas Gečas pagarsino, kad nedalyvaus 3 (Dėl pritarimo Palangos miesto
savivaldybės viešosios bibliotekos 2020 metų veiklos ataskaitai) klausimo svarstyme.
Bronius Vaitkus informavo, kad nusišalins nuo 4 (Dėl pritarimo BĮ „Palangos
investicijų valdymas“ 2020 metų veiklos ataskaitai) ir 9 (Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų
suteikimo) klausimų svarstymo.
Justas Žulkus pagarsino, kad nedalyvaus 13 klausimo (Dėl pritarimo projekto
„Palangos senosios gimnazijos sporto aikštyno rekonstrukcija“ rengimui, įgyvendinimui,
finansavimui ir tęstinumo užtikrinimui) svarstyme, kadangi jis susijęs su įstaiga, kurioje dirba.
Rimantas Antanas Mikalkėnas informavo, kad nusišalins nuo 14 klausimo (Dėl
Palangos miesto savivaldybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo
patvirtinimo) svarstymo.
Šarūnas Vaitkus pagarsino, kad nedalyvaus 4 (Dėl pritarimo BĮ „Palangos investicijų
valdymas“ 2020 metų veiklos ataskaitai) ir 9 (Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų suteikimo)
klausimų svarstyme.
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui Ilonos Pociuvienės, Broniaus Vaitkaus ir Šarūno
Vaitkaus, Gedimino Gečo, Rimanto Antano Mikalkėno, Justo Žulkaus nusišalinimą nuo
darbotvarkės klausimų svarstymo.
Tarybos narių bendru sutarimu aukščiau minimų Tarybos narių nusišalinimai buvo
priimti.
Meras klausė, ar yra Tarybos narių, norinčių pasisakyti prieš pradedant svarstyti
darbotvarkės klausimus.
Eugenijus Simutis atkreipė dėmesį, kad Tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. posėdyje buvo
svarstomas 15 klausimas (Dėl Tarybos 2019 m. spalio 17 d. sprendimo Nr. T2-217 pakeitimo) ir
prie sprendimo projekto rengimo dokumentų nebuvo pateiktas Vyriausybės atstovo Klaipėdos ir
Tauragės apskrityse teikimas dėl teismo sprendimo ir su juo iki šiol nėra supažindinti Tarybos nariai.
Administracijos direktorė atsakė į Eugenijaus Simučio pasisakymą.
Domininkas Jurevičius pagarsino gyventojo paklausimą dėl neveikiančių tualetų prie
miesto kapinių. Tarybos narys taip pat prašė į paklausimus ir prašymus, pateiktus raštu, atsakyti
tiksliai ir aiškiai, be išvedžiojimų.
Posėdžio pirmininkas siūlė pradėti darbotvarkės klausimų svarstymą.
Tarybos narė Ilona Pociuvienė nusišalino nuo sprendimo „Dėl pritarimo Palangos
miesto botanikos parko 2020 metų veiklos ataskaitai“ projekto svarstymo (nuo 9 val. 17 min. iki 9
val. 31 min.).
1. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Palangos miesto botanikos parko 2020 metų veiklos
ataskaitai. Pranešėjas – Valdas Pakusas.
Darius Kubilius prašė plačiau pakomentuoti apie ataskaitoje minimus Palangos
botanikos parko ateities klausimus.
Svetlana Grigorian domėjosi dėl įstaigos valdomo turto nuomos.
Eugenijus Simutis iškėlė klausimą dėl parko įveiklinimo siūlant paslaugas ar sukuriant
erdves, kurios pritrauktų lankytojus.
Svetlana Grigorian klausė, kam priklauso Mėlynosios vėliavos statusą turinčių
paplūdimių priežiūra ir kokia lėšų suma tam skiriama.
Pasisakė Darius Kubilius, Svetlana Grigorian ir Eugenijus Simutis.
Meras 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).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
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2. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Palangos kurorto muziejaus 2020 metų veiklos
ataskaitai. Pranešėja – Virginija Paluckienė.
Posėdžio pirmininkas 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 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos narys Gediminas Gečas nusišalino nuo sprendimo „Dėl pritarimo Palangos
miesto savivaldybės viešosios bibliotekos 2020 metų veiklos ataskaitai“ projekto svarstymo (nuo 9
val. 33 min. iki 9 val. 43 min.).
3. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Palangos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos
2020 metų veiklos ataskaitai. pranešėjas – Kęstutis Rudys.
Svetlana Grigorian domėjosi, ar yra numatyta, į kokias patalpas bus perkelta Šventosios
biblioteka.
Darius Kubilius prašė įvardinti, kas sudaro 8 skyriaus „Finansavimas“ minimas kitas
išlaidas, susijusias su projektų lėšomis.
Pasisakė Svetlana Grigorian, Ilona Pociuvienė, Eugenijus Simutis ir Elena Kuznecova.
Posėdžio pirmininkas 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.
Tarybos nariai Ilona Pociuvienė, Bronius Vaitkus ir Šarūnas Vaitkus nusišalino nuo
sprendimo „Dėl pritarimo BĮ „Palangos investicijų valdymas“ 2020 metų veiklos ataskaitai“
projekto svarstymo (nuo 9 val. 43 min. iki 10 val. 8 min.). Šarūnas Vaitkus perdavė pirmininkavimą
posėdžiui Mero pavaduotojui Rimantui Antanui Mikalkėnui.
4. SVARSTYTA. Dėl pritarimo BĮ „Palangos investicijų valdymas“ 2020 metų
veiklos ataskaitai. Pranešėjas – Egidijus Palevičius.
Elena Kuznecova teiravosi dėl įstaigos išlaidų ir jų dalies, skiriamos valdymui. Tarybos
narė klausė, kas suteikė teisę atleisti nuo nuomos mokesčio už parodų paviljoną „Kupeta“ vasaros
sezono metu. Elena Kuznecova prašė išvardyti išlaidas, patirtas valdant apartamentų kompleksą
„Tenisas“.
Domininkas Jurevičius prašė detalizuoti, kokios kitos prekės ir paslaugos buvo įsigytos
už 62203 Eur.
Elena Kuznecova klausė, kokį lėšų likutį perdavė įstaiga iš viešosios tapusi biudžetine.
Svetlana Grigorian teiravosi, kiek darbuotojų buvo išleista į prastovas ar dalines
prastovas karantino laikotarpiais.
Pasisakė Eugenijus Simutis, Elena Kuznecova ir Svetlana Grigorian.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad visi Tarybos komitetai pritarė sprendimo
projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 12, prieš – 1 (Svetlana Grigorian), susilaikė – 4 (Domininkas
Jurevičius, Darius Kubilius, Elena Kuznecova, Eugenijus Simutis).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Meras perėmė pirmininkavimą posėdžiui.
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5. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2019 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T2-98
pakeitimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Meras 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.
6. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T2-181
pakeitimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Meras 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 su pasiūlymu.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
7. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo.
Pranešėja – Aušra Kedienė.
Svetlana Grigorian domėjosi, kodėl Savivaldybės biudžete nėra detalizuota, kokiai
programai ir priemonei bei kokia lėšų suma skiriama. Tarybos narė teiravosi, ar biudžetas buvo
paskelbtas Tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka vietinėje spaudoje ir interneto svetainėje
miesto bendruomenės svarstymui ir ar buvo gauta pasiūlymų.
Pasisakė Svetlana Grigorian, Eugenijus Simutis, Dainius Želvys ir Šarūnas Vaitkus.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui su
pasiūlymu:
1. sprendimo projekto:
1.1 punkte vietoj skaičiaus „31387,2“ įrašyti skaičių „31385,4“;
1.2 punkte vietoj skaičiaus „31387,2“ įrašyti skaičių „31385,4“ ir vietoj skaičiaus
„15200“ įrašyti skaičių „15198,3“;
2. 1 priedo 10, 11, 12, 13, 36 eilutes išdėstyti taip:
„10 DOTACIJOS 10 806,4“;
„11 Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų 10 806,4“;
„12 Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams 7 755,7“;
„13 Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams 6 573,0“;
„36 BIUDŽETO PAJAMOS, IŠ VISO 31 385,4“.
3. 6 priedo 1, 6 ir 22 eilutes išdėstyti taip:
„1 Palangos miesto savivaldybės administracija – iš viso, iš jų: 413,1 179,1 16,1 234,0“;
„6 Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų
vaikams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimo užtikrinimas 16,3 16,3 16,1“;
„22 IŠ VISO ASIGNAVIMŲ 619,1 366,4 163,9 252“.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Ekonomikos ir
finansų komiteto pasiūlymo.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 20 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto su
pataisomis.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18, prieš – 1 (Svetlana Grigorian), susilaikė – 1 (Eugenijus Simutis).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pataisomis:
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1. sprendimo projekto:
1.1 punkte vietoj skaičiaus „31387,2“ įrašyti skaičių „31385,4“;
1.2 punkte vietoj skaičiaus „31387,2“ įrašyti skaičių „31385,4“ ir vietoj skaičiaus
„15200“ įrašyti skaičių „15198,3“;
2. 1 priedo 10, 11, 12, 13, 36 eilutes išdėstyti taip:
„10 DOTACIJOS 10 806,4“;
„11 Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų 10 806,4“;
„12 Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams 7 755,7“;
„13 Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams 6 573,0“;
„36 BIUDŽETO PAJAMOS, IŠ VISO 31 385,4“.
3. 6 priedo 1, 6 ir 22 eilutes išdėstyti taip:
„1 Palangos miesto savivaldybės administracija – iš viso, iš jų: 413,1 179,1 16,1 234,0“;
„6 Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų
vaikams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimo užtikrinimas 16,3 16,3 16,1“;
„22 IŠ VISO ASIGNAVIMŲ 619,1 366,4 163,9 252“.
8. SVARSTYTA. Dėl ilgalaikės paskolos 2021 metais paėmimo. Pranešėja – Aušra
Kedienė.
Svetlana Grigorian teiravosi, kas sudarinėjo Palangos senosios gimnazijos atnaujinimo
(modernizavimo) darbų sąmatą ir kokie konkrečiai darbai bus atliekami už paskolos lėšas.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas 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.
Tarybos narys Bronius Vaitkus ir Meras Šarūnas Vaitkus nusišalino nuo sprendimo
„Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų suteikimo“ projekto svarstymo (nuo 10 val. 34 min.
iki 10 val. 36 min.). Šarūnas Vaitkus perdavė pirmininkavimą Mero pavaduotojui Rimantui Antanui
Mikalkėnui.
9. SVARSTYTA. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų suteikimo. Pranešėja –
Aušra Kedienė.
Mero pavaduotojas 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 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Eugenijus Simutis nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Meras perėmė pirmininkavimą posėdžiui.
10. SVARSTYTA. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo.
Pranešėja – Aušra Kedienė.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas 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.
11. SVARSTYTA. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo
UAB „Sveikatos uostas“. Pranešėja – Aušra Kedienė.
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Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas 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.
12. SVARSTYTA. Dėl pritarimo projekto „Gatvių apšvietimo modernizavimas
Palangos mieste, II etapas“ įgyvendinimui. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
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.
Tarybos nariai Ilona Pociuvienė ir Justas Žulkus nusišalino nuo sprendimo „Dėl
pritarimo projekto „Palangos senosios gimnazijos sporto aikštyno rekonstrukcija“ rengimui,
įgyvendinimui, finansavimui ir tęstinumo užtikrinimui“ projekto svarstymo (10 val. 40 min. iki 10
val. 43 min.).
13. SVARSTYTA. Dėl pritarimo projekto „Palangos senosios gimnazijos sporto
aikštyno rekonstrukcija“ rengimui, įgyvendinimui, finansavimui ir tęstinumo užtikrinimui.
Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
Pasisakė Eugenijus Simutis.
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 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos narys Rimantas Antanas Mikalkėnas nusišalino nuo sprendimo „Dėl Palangos
miesto savivaldybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ projekto svarstymo (nuo 10 val. 43 min. iki 10 val. 50 min.).
14. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės valdomų įmonių vadovų darbo
užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
Eugenijus Simutis teiravosi, ar Savivaldybės valdomų įmonių vadovus pagal šį Tvarkos
aprašą vertins Administracijos direktorė ir ar tai neprieštaraus teisės aktams.
Pasisakė Eugenijus Simutis ir Elena Kuznecova.
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 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
15. SVARSTYTA. Dėl finansavimo prisidėjimo. Pranešėjas – Žydrūnas Žvirblis.
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.
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16. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės infrastruktūros pripažinimo
prioritetine kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas – Žydrūnas Žvirblis.
Meras informavo, kad Administracijos direktorius 2021 m. vasario 24 d. pateikė
pasiūlymą dėl šio sprendimo projekto pakeitimo:
„1. pakeisti sprendimo projekto 1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„1. Patvirtinti Palangos miesto savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine
kriterijų – infrastruktūra, kuri yra numatyta kaip prioritetinė Palangos miesto savivaldybės
strateginiame veiklos plane, nuo strateginio veiklos plano patvirtinimo Palangos miesto savivaldybės
tarybos sprendimu dienos“.
2. išbraukti sprendimo projekto 2 punktu tvirtinamo Palangos miesto savivaldybės
infrastruktūros pripažinimo prioritetine tvarkos aprašo 5 punktą ir atitinkamai pakeisti punktų
numeraciją.“
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Administracijos
direktoriaus pasiūlymo.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 20 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
Meras 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 su pataisomis.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pataisomis:
1. pakeisti sprendimo projekto 1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„1. Patvirtinti Palangos miesto savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine
kriterijų – infrastruktūra, kuri yra numatyta kaip prioritetinė Palangos miesto savivaldybės
strateginiame veiklos plane, nuo strateginio veiklos plano patvirtinimo Palangos miesto savivaldybės
tarybos sprendimu dienos“.
2. išbraukti sprendimo projekto 2 punktu tvirtinamo Palangos miesto savivaldybės
infrastruktūros pripažinimo prioritetine tvarkos aprašo 5 punktą ir atitinkamai pakeisti punktų
numeraciją.
Posėdžio pirmininkai

Šarūnas Vaitkus
Rimantas Antanas Mikalkėnas

Posėdžio sekretorė

Renata Liaudanskytė

