PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
9-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
36-OJO POSĖDŽIO, ĮVYKUSIO NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS
2022 m. kovo 24 d. Nr. T3-4
Palanga
Posėdis įvyko 2022 m. kovo 24 d.
Posėdžio pradžia 9 val., pabaiga 10 val.
Posėdžio pirmininkas – Rimantas Antanas Mikalkėnas, Palangos miesto savivaldybės
mero pavaduotojas.
Posėdžio sekretorė – Diana Andrijauskė, Palangos miesto savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė.
Posėdyje dalyvavo 17 Tarybos narių: Arvydas Dočkus, Gediminas Gečas, Svetlana
Grigorian, Domininkas Jurevičius (dalyvavo nuo 9 val. 5 min.), Darius Kubilius, Sondra
Kulikauskienė, Elena Kuznecova, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Ilona Pociuvienė, Paulius Rojus,
Eugenijus Simutis, Vaidas Šimaitis, Bronius Vaitkus (dalyvavo nuo 9 val. 5 min.), Dainius Želvys,
Julius Tomas Žulkus, Justas Žulkus (dalyvavo nuo 9 val. 3 min.), Vladas Žulkus.
Posėdyje dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavo Tarybos nariai: Andrius Bajoras,
Saulius Simė, Renata Štombergienė ir Šarūnas Vaitkus.
Kviestieji asmenys: Inga Juozapaitienė, Palangos miesto savivaldybės administracijos
Ekonominės plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoja, Akvilė Kilijonienė, Palangos miesto savivaldybės
administracijos direktorė, Robertas Trautmanas, Palangos miesto savivaldybės administracijos
Kultūros skyriaus vedėjas, Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė, Palangos miesto savivaldybės
administracijos Ekonominės plėtros skyriaus vedėja, Laima Valužienė, Palangos miesto savivaldybės
administracijos Švietimo skyriaus vedėja.
Mero pavaduotojas paskelbė 9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 36ojo posėdžio pradžią.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Mero pavaduotojas pagarsino, jog į 9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės
tarybos 35-ojo posėdžio darbotvarkę įtraukta 10 klausimų.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar Tarybos nariai turi pasiūlymų dėl posėdžio
darbotvarkės.
Kadangi pasiūlymų nebuvo, Mero pavaduotojas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir
balsuoti dėl darbotvarkės tvirtinimo.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
Darbotvarkė patvirtinta.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, asmeniškai suinteresuotų šios
darbotvarkės klausimų svarstymu.
Ilona Pociuvienė, Arvydas Dočkus ir Justas Žulkus informavo, kad nusišalins nuo 5
(Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T2-146 „Dėl
Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“
pakeitimo), 6 (Dėl išlyginamųjų klasių ir išlyginamųjų mobiliųjų grupių komplektavimo bendrojo
ugdymo mokyklose 2021–2022 mokslo metais), 7 (Dėl klasių ir mokinių skaičiaus Palangos miesto
savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2022–2023 mokslo metams nustatymo), Vaidas Šimaitis
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– nuo 11 (Dėl pritarimo teikti vietos projektą pagal žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros
strategijos „Šventosios žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“
priemonę „Žvejybos verslo gyvybingumo didinimas, kuriant palankią žvejybos verslui aplinką“)
darbotvarkės klausimų svarstymo ir balsavimo.
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui aukščiau minėtų Tarybos narių nusišalinimus
nuo darbotvarkės klausimų svarstymo.
Tarybos narių bendru sutarimu Tarybos narių nusišalinimai buvo priimti.
Mero pavaduotojas klausė, ar yra Tarybos narių, norinčių pasisakyti prieš pradedant
svarstyti darbotvarkės klausimus.
Eugenijus Simutis pasisakė dėl medžių ir krūmų sodinimo tvarkos, dėl leidimų jiems
sodinti, dėl medžių iškirtimo ir pušelių apsodinimo Meideinės gatvėje, dėl prie Medūzos esančios
gatvės, Palangoje, apsodinimo eglutėmis. Taip pat Tarybos narys pasisakė dėl Juridinio ir personalo
bei Biudžeto skyrių pastabų derinant jo (kartu su Svetlana Grigorian) parengtą sprendimo (dėl
Eldijos“ pastato išbraukimo iš Aukcione parduodamo Palangos miesto savivaldybės nekilnojamojo
turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo) projektą. Tarybos narys tai pat siūlė neįtraukti į
parduodamų objektų sąrašą negyvenamo patalpos-slėptuvės, esančios J. Biliūno g. 3, Palangoje.
Mero pavaduotojas atsakė, kad medžiai sodinami, atsižvelgiant į ekologo suderinimus.
Rimantas Antanas Mikalkėnas pažymėjo, jog problemų kyla tada, kai gyventojai savavališkai sodina
medžius, o norint juos pašalinti, reikia Savivaldybės leidimo. Jis siūlė Eugenijui Simučiui raštu
kreiptis dėl medžių sodinimo neleistinose (arba neturint tam leidimų) vietose. Posėdžio pirmininkas
pažymėjo, jog Eldijos klausimas bus svarstomas kitame Tarybos posėdyje.
Dainius Želvys pažymėjo, jog negyvenamoji patalpa-slėptuvė, esanti J. Biliūno g. 3,
Palangoje, jau yra parduota.
Svetlana Grigorian domėjosi dėl finansavimo sutarčių, numatytų pagal valstybės
įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus įsakymą „Dėl kelių priežiūros ir plėtros
programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams Birštono, Druskininkų, Palangos miesto ir
Neringos savivaldybėms paskirstymo 2022 metais“.
Rimantas Antanas Mikalkėnas atsakė, kad Palangos miesto savivaldybės susisiekimo
infrastruktūros objektų, kuriuos numatoma finansuoti Kelių priežiūros ir plėtros programos
finansavimo lėšomis, prioritetinis sąrašas bus tvirtinamas kitame Tarybos posėdyje.
Svetlana Grigorian taip pat klausė, kokios procedūros yra vykdomos dėl Šventosios
autobusų stotelės, esančios prie degalinės.
Posėdžio pirmininkas paaiškino, jog yra gautas leidimas iš valstybės įmonės Lietuvos
automobilių kelių direkcijos atlikti viešuosius pirkimus darbų pirkimui.
Darius Kubilius klausė, ar yra sudaryta Administracijos darbo grupė dėl faktų ištyrimo,
atsižvelgiant į trenerio Marselio Balasanovo laišką.
Administracijos direktorė pažymėjo, jog pateiktą informaciją nagrinėja Juridinis ir
personalo skyrius.
Svetlana Grigorian domėjosi dėl Trenerių tarybos, kuri numatyta Sporto centro
nuostatuose, veiklos ir kontrolės.
Eugenijus Simutis pažymėjo, jog Trenerių taryba turėtų rinktis savarankiškai ir
neturėtų būti jokios kontrolės iš Savivaldybės administracijos pusės.
Elena Kuznecova pažymėjo, jog Centralizuotas vidaus audito skyrius Administracijos
direktoriaus prašymu ar įsakymu turi galimybę patikrinti (surinkti objektyvią informaciją), kaip yra
vykdomi Sporto centro patvirtinti įsakymai, tvarkos ir pan. ir gavus objektyvius duomenis būtų
galima atlikti vertinimus.
Kadangi pasisakančiųjų daugiau nebuvo, posėdžio pirmininkas siūlė pradėti
darbotvarkės klausimų svarstymą.
1. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d.
sprendimo Nr. T2-12 „Dėl Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių
skaičiaus nustatymo normų patvirtinimo“ 1.1 punkto pakeitimo. Pranešėja – Laima Valužienė.
Mero pavaduotojas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir
sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
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Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
2. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d.
sprendimo Nr. T2-12 „Dėl Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių
skaičiaus nustatymo normų patvirtinimo“ 1.3 punkto pakeitimo. 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 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
3. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-180 „Dėl
Vaikų priėmimo į Palangos miesto savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programas vykdančias mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Laima
Valužienė.
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 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
4. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2021 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. T2-77 „Dėl
mokesčio už vaiko išlaikymą Palangos miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo
mokyklose“ pakeitimo. Pranešėja – Laima Valužienė.
Svetlana Grigorian domėjosi dėl įkainių, nurodytų sprendimo projekte.
Eugenijus Simutis klausė, kiek Palangos miesto savivaldybė skiria lėšų
priešmokyklinio ugdymo grupių maitinimui.
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 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Svetlana Grigorian).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos nariai Arvydas Dočkus, Ilona Pociuvienė ir Justas Žulkus nusišalino nuo
klausimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T2146 „Dėl Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus
patvirtinimo“ pakeitimo“ svarstymo ir balsavimo.
5. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d.
sprendimo Nr. T2-146 „Dėl Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino
pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Laima Valužienė.
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.
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Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos nariai Arvydas Dočkus, Ilona Pociuvienė ir Justas Žulkus nusišalino nuo
klausimo „Dėl išlyginamųjų klasių ir išlyginamųjų mobiliųjų grupių komplektavimo bendrojo
ugdymo mokyklose 2021–2022 mokslo metais“ svarstymo ir balsavimo.
6. SVARSTYTA. Dėl išlyginamųjų klasių ir išlyginamųjų mobiliųjų grupių
komplektavimo bendrojo ugdymo mokyklose 2021–2022 mokslo metais. Pranešėja – Laima
Valužienė.
Mero pavaduotojas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo
projektui, o Švietimo, kultūros ir sporto komitetas pritarė su pasiūlymu (pridedamas prie posėdžio
rengimo medžiagos).
Mero pavaduotojas teikė balsavimui Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pasiūlymą.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių.
Balsavo: už – 14 (vienbalsiai).
Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymais.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu sprendimo projekto 2.2
punkte vietoj skaičiaus ir žodžio „5 mokinių“ įrašyti skaičius ir žodžius „15 mokinių“.
Tarybos nariai Arvydas Dočkus, Ilona Pociuvienė ir Justas Žulkus nusišalino nuo
klausimo „Dėl klasių ir mokinių skaičiaus Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo
mokyklose 2022–2023 mokslo metams nustatymo“ svarstymo ir balsavimo.
7. SVARSTYTA. Dėl klasių ir mokinių skaičiaus Palangos miesto savivaldybės
bendrojo ugdymo mokyklose 2022–2023 mokslo metams nustatymo. Pranešėja – Laima Valužienė.
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 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
8. SVARSTYTA Dėl Palangos sporto centro darbuotojų pareigybių skaičiaus
nustatymo normų ir didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo. Pranešėja – Laima
Valužienė.
Svetlana Grigorian domėjosi, kokių pareigybių mažinamas trenerių ir neformaliojo
švietimo mokytojų skaičius.
Elena Kuznecova klausė, kas vykdys neformalųjį asmenų sportinį ugdymą Sporto
centre.
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 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
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9. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2017 m. lapkričio 2 d. sprendimo Nr. T2-228 „Dėl
Palangiškio kortelės išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo. Pranešėja –
Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
Svetlana Grigorian domėjosi dėl kortelių išdavimo ukrainiečiams, apsistojusiems
Šventosios gyvenvietėje.
Elena Kuznecova informavo, kad Šventojoje yra susikūrusi grupė, kuri padeda
įvairiausiais klausimais bei pildant dokumentus ukrainiečiams.
Mero pavaduotojas informavo, kad visi komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas pagarsino Administracijos direktorės pasiūlymą dėl sprendimo
projekto (pridedamas prie posėdžio rengimo medžiagos).
Mero pavaduotojas teikė balsavimui Administracijos direktorės pasiūlymą.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių.
Balsavo: už – 16, prieš – nėra, susilaikė – 1.
Pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu papildyti sprendimo
projekto 2.3 punktą ir išdėstyti jį taip:
„2.3. 101 punktu ir išdėstyti jį taip:
„101. Pažyma išduodama iškart Palangos TIC pateikus Migracijos departamento ir
sutarties dėl gyvenamosios vietos Palangoje dokumentus.“;
Pakeisti sprendimo projekto 2.4 punktą ir išdėstyti jį taip:
„2.4. 171 punktu ir išdėstyti jį taip:
„171. Pažyma galioja tik sutarties dėl gyvenamosios vietos Palangoje nurodytu
laikotarpiu. Pratęsus nuomos sutartį Palangoje – pažyma išduodama iš naujo Palangos TIC.“.
10. SVARSTYTA Dėl Darnaus judrumo Palangos mieste plano koregavimo.
Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
Eugenijus Simutis iškėlė klausimą dėl Naglio alėjos pėsčiųjų tako atkarpos praplėtimo
(nuo Žvejų g. iki „Lino“ tako).
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto
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).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos narys Vaidas Šimaitis nusišalino nuo klausimo „Dėl pritarimo teikti vietos
projektą pagal žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos „Šventosios žvejybos ir
akvakultūros regiono vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ priemonę „Žvejybos verslo
gyvybingumo didinimas, kuriant palankią žvejybos verslui aplinką“ svarstymo ir balsavimo.
11. SVARSTYTA Dėl pritarimo teikti vietos projektą pagal žvejybos ir akvakultūros
regiono vietos plėtros strategijos „Šventosios žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros
strategija 2016–2023 m.“ priemonę „Žvejybos verslo gyvybingumo didinimas, kuriant palankią
žvejybos verslui aplinką“. Pranešėja – Inga Juozapaitienė.
Eugenijus Simutis domėjosi, kodėl Tarybos narys Vaidas Šimaitis nusišalino nuo
klausimo svarstymo ir balsavimo.
Vaidas Šimaitis paaiškino, kad jis yra Savivaldybės tarybos deleguotas į Šventosios
žuvininkystės vietos veiklos grupę ir yra šios asociacijos pirmininkas.
Svetlana Grigorian klausė, kaip būtų atrenkamas vietos projekto vykdytojas.
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Direktorė paaiškino, jog šiuo Tarybos sprendimu bus teikiama paraiška Šventosios
žuvininkystės vietos veiklos grupei, kuri vykdo konkursus ir paraiškos vertinimus. Savivaldybė
vertinime nedalyvauja.
Svetlana Grigorian klausė, kodėl Ekonominės plėtros skyriaus vedėja Ramunė
Olšauskaitė-Urbonienė nepristatė sprendimo projekto Tarybai.
Akvilė Kilijonienė atsakė, kad Ekonominės plėtros skyriaus vedėja yra deleguota nuo
Savivaldybės į Šventosios žuvininkystės vietos veiklos grupę kaip savivaldybės atstovas.
Darius Kubilius domėjosi dėl 1,25 etato darbo vietos sukūrimo.
Akvilė Kilijonienė atsakė, kad Šventosios uosto direkcija turės įsipareigoti įkurti
papildomą etatą darbui su įsigyta transporto priemone (kad būtų įgyvendintas projektas).
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto
komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Svetlana Grigorian nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
12. SVARSTYTA Dėl didžiausio leistino darbuotojų pareigybių skaičiaus Palangos
kultūros ir jaunimo centre patvirtinimo. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
Svetlana Grigorian domėjosi, kokias funkcijas vykdys jaunimo darbuotojas.
Ilona Pociuvienė pasisakė dėl papildomo etato jaunimo erdvėje „be stogo“.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros
sporto 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).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
13. SVARSTYTA Dėl Palangos kurorto muziejaus ir Palangos miesto savivaldybės
viešosios bibliotekos nemokamų teikiamų paslaugų karo pabėgėliams iš Ukrainos sąrašo
patvirtinimo. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros
sporto 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).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas skelbė Tarybos posėdžio pabaigą.

Posėdžio pirmininkas

Rimantas Antanas Mikalkėnas

Posėdžio sekretorė

Diana Andrijauskė

