PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
9-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
41-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2022 m. rugpjūčio 25 d. Nr. T3-9
Palanga
Posėdis įvyko 2022 m. rugpjūčio 25 d.
Posėdžio pradžia 9 val., pabaiga 10 val. 45 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 15 Tarybos narių: Arvydas Dočkus, Martynas Girininkas, Svetlana
Grigorian, Domininkas Jurevičius, Darius Kubilius, Sondra Kulikauskienė, Elena Kuznecova (iki 10
val. 30 min.), Rimantas Antanas Mikalkėnas, Ilona Pociuvienė (iki 10 val.), Paulius Rojus,
Eugenijus Simutis, Vaidas Šimaitis, Renata Štombergienė, Julius Tomas Žulkus, Vladas Žulkus.
Posėdyje dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavo Tarybos nariai: Andrius Bajoras,
Gediminas Gečas, Ilona Pociuvienė, Bronius Vaitkus, Šarūnas Vaitkus, Dainius Želvys, Justas
Žulkus.
Kviestieji asmenys: Aleksas Andrulevičius, Monciškių gyventojas, Laimonas Čičinis,
pareiškėjas, Daiva Dudėnienė, pareiškėja, Kostas Jakubauskas, Palangos miesto savivaldybės
administracijos Ūkio ir turto skyriaus vedėjas, Vytautas Indreika, Palangos miesto savivaldybės
administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas, Renata Jucienė,
Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vedėjo pavaduotoja,
Petras Kaminskas, Palangos miesto savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo skyriaus
vedėjas, Rasa Kazėnienė, pareiškėja, Gediminas Kazėnas, Monciškių gyventojas, Aušra Kedienė,
Palangos miesto savivaldybės administracijos Biudžeto skyriaus vedėja, Pranas Petryla,
suinteresuotas asmuo, Rimgaudas Raulinaitis, pareiškėjas, Violeta Staskonienė, Palangos miesto
savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, Algirdas Šatas, Mociškių gyventojas,
Robertas Trautmanas, Palangos miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjas,
Nijolė Vargonienė, Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo
pavaduotoja, Alvydas Ziabkus, žurnalistas.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Mero pavaduotojas pagarsino, jog į 9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės
tarybos 41-ojo posėdžio darbotvarkę įtrauktas 21 klausimas.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar Tarybos nariai turi pasiūlymų dėl posėdžio
darbotvarkės.
Kadangi pasiūlymų nebuvo, Rimantas Antanas Mikalkėnas prašė Tarybos narių
užsiregistruoti ir balsuoti dėl darbotvarkės tvirtinimo.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
Darbotvarkė patvirtinta.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, asmeniškai suinteresuotų šios
darbotvarkės klausimų svarstymu.
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Ilona Pociuvienė informavo, kad nusišalins nuo 13 (Dėl Palangos senosios gimnazijos
nuostatų patvirtinimo), 14 (Dėl Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų
aptarnavimo teritorijų priskyrimo), 15 (Dėl klasių ir mokinių skaičiaus Palangos miesto savivaldybės
bendrojo ugdymo mokyklose 2022–2023 mokslo metams patvirtinimo), 16 (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“ pakeitimo) ir 21
(Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Palangos senajai gimnazijai valdyti, naudoti ir
disponuoti juo patikėjimo teise) darbotvarkės klausimų svarstymo, nes sprendimų projektai susiję
su įstaiga, kurioje ji dirba.
Martynas Girininkas pagarsino, kad nusišalins nuo 5 (Dėl Palangos miesto savivaldybės
2021 metų biudžetinių įstaigų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo) klausimo svarstymo, nes
sprendimo projektas susijęs su įstaiga, kurioje jis dirba.
Arvydas Dočkus informavo, kad nusišalins nuo 14 (Dėl Palangos miesto savivaldybės
bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų priskyrimo), 15 (Dėl klasių ir mokinių skaičiaus
Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2022–2023 mokslo metams
patvirtinimo) ir 16 (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“ pakeitimo) klausimų svarstymo, nes jis dirba Palangos „Baltijos“
pagrindinėje mokykloje.
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui Arvydo Dočkaus nusišalinimą nuo 14, 15 ir 16
klausimų svarstymo.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
Arvydo Dočkaus nusišalinimui pritarta.
Mero pavaduotojas teikė balsavimui Ilonos Pociuvienės nusišalinimą nuo 13, 14, 15,
16 ir 21 klausimų svarstymo.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
Ilonos Pociuvienės nusišalinimui pritarta.
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui Martyno Girininko nusišalinimą nuo 5 klausimo
svarstymo.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 13, prieš – 1, susilaikė – nėra.
Martyno Girininko nusišalinimui pritarta.
Mero pavaduotojas siūlė Tarybos nariams apsispręsti, kiek laiko bus skiriama
pareiškėjams pasisakyti.
Tarybos nariai, atsižvelgdami į norinčių pasisakyti asmenų skaičių, bendru sutarimu
siūlė skirti pareiškėjų pasisakymams iki 30 min., kiekvienam atskirai skiriant pasisakyti po 3 min.
Pareiškėjas Laimonas Čičinis kalbėjo dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2021
m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T2-216 įteisintų specializuotų pliažų zonų ir jų išdėstymo
(kreipimasis pridėtas prie Tarybos posėdžio rengimo medžiagos).
Pareiškėja Rasa Kazėnienė pasisakė dėl pakeistų pliažų funkcinių zonų Monciškėse ir
Molo gatvės, kurią buvo numatyta įrengti pagal 2009 m. Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį.
Pareiškėja Daiva Dudėnienė kalbėjo dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2022 m.
birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-160 „Dėl UAB „Palangos Klevas“ teikiamų atlygintinų paslaugų
tarifų nustatymo“ pagrįstumo ir UAB „Palangos klevas“ veiklos efektyvumo (kreipimasis pridėtas
prie Tarybos posėdžio rengimo medžiagos).
Pareiškėjas Rimgaudas Raulinaitis pasisakė dėl S. Dariaus ir S. Girėno gatvės eismo
intensyvumo ribojimo, organizavimo pakeitimo.
Rimantas Antanas Mikalkėnas pažymėjo, jog reikia iš naujo grįžti prie pliažų funkcinių
zonų svarstymo, įtraukiant į procesą ir miesto bendruomenę. Mero pavaduotojas pabrėžė, jog reikia
sudaryti darbo grupę dėl UAB „Palangos klevas“ veiklos svarstymo ir turgaus teikiamų paslaugų
įkainių peržiūrėjimo.
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Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, norinčių pasiakyti prieš
darbotvarkės klausimų svarstymą.
Svetlana Grigorian pasisakė dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos
komunikacijos ir veiklos viešinimo. Tarybos narė pateikė žodinius paklausimus:
1. dėl buvusio kino teatro „Eldija“ pastato pardavimo ir Šventosios bibliotekos
perkėlimo;
2. dėl viešojo transporto maršruto Monciškėse;
3. dėl teikiamų viešųjų elektroninių paslaugų plėtros ir jų prieinamumo gerinimo,
elektroninės sistemos https://epaslaugos.palanga.lt/ įveiklinimo visa apimtimi;
4. dėl programėlės „Problemų žemėlapis“ įdiegimo Savivaldybės interneto svetainėje;
5. dėl naujo Sporto centro direktoriaus Sauliaus Simės veiklos strategijos ir jos
pristatymo;
6. dėl kompensacijos futbolo treneriui Marsel Balasanov išmokėjimo už neteisėtą
atleidimą iš Sporto centro;
7. dėl Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklos.
Administracijos direktoriaus pavaduotoja Violeta Staskonienė informavo, kad vyksta
buvusio kino teatro „Eldija“ pastato pardavimo aukcionai, iš kurių vienas neįvyko, o Šventosios
biblioteka toliau dirba.
Rimantas Antanas Mikalkėnas informavo, kad autobusas jau kursuoja į Monciškes ir
gruodžio mėn. pabaigoje bus vertinama šio maršruto paklausa ir poreikis.
Eugenijus Simutis domėjosi, kodėl šiame Tarybos posėdyje nėra pateiktas klausimas
numatantis išimtį ne sezono metu lankytis su augintiniais paplūdimyje.
Rimantas Antanas Mikalkėnas pažymėjo, kad klausimas, susijęs su pliažais ir jų
funkcinėmis zonomis, turėtų būti svarstomas iš esmės, nes nuomonių šiuo klausimu yra daug ir
įvairių.
Vaidas Šimaitis pasisakė dėl Molo gatvės įrengimo.
Darius Kubilius domėjosi dėl kompensacijos išmokėjimo Sporto centro futbolo
treneriui Marsel Balasanov.
Elena Kuznecova pastebėjo, kad Kontrolės ir audito tarnyba atliko išsamų Savivaldybės
administracijos sudaromų infrastruktūros plėtojimo (savanoriškos paramos Palangos miesto
infrastruktūrai plėtoti) sutarčių vykdymo auditą, o Kontrolės komitetas pateikė pastabas
Administracijai dėl infrastruktūros plėtros sutarčių vykdymo kontrolės.
Kadangi daugiau pasisakančiųjų nebuvo, posėdžio pirmininkas siūlė pradėti
darbotvarkės klausimų svarstymą.
Ilona Pociuvienė nedalyvavo Tarybos posėdyje nuo 10 val.
1. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2019 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T2-80 „Dėl
komitetų sudarymo“ pakeitimo. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 13 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 13 (vienbalsiai).
Eugenijus Simutis nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
2. SVARSTYTA. Dėl atstovo delegavimo į regioninę kultūros tarybą. Pranešėjas –
Robertas Trautmanas.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Švietimo, kultūros ir sporto komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 13 Tarybos narių (kvorumas buvo).
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BALSAVO: už – 12, prieš – nėra, susilaikė – nėra, nebalsavo – 1 (Svetlana Grigorian).
Eugenijus Simutis nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
3. SVARSTYTA. Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir gatvių geografinių
charakteristikų patvirtinimo. Pranešėjas – Vytautas Indreika.
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 13 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 13 (vienbalsiai).
Eugenijus Simutis nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
4. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų
ataskaitų rinkinio tvirtinimo. Pranešėja – Aušra Kedienė.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 13 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 12, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Darius Kubilius).
Eugenijus Simutis nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Martynas Girininkas nusišalino nuo sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2021
metų biudžetinių įstaigų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo“ projekto svarstymo.
5. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2021 metų biudžetinių įstaigų
finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo. Pranešėja – Aušra Kedienė.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir
sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 13 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 12, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Darius Kubilius).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
6. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-30 „Dėl
Palangos miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aušra
Kedienė.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui su pataisomis:
1. sprendimo projekto 1.1 punkte vietoj skaičiaus „45890,8“ įrašyti skaičių „45982,7“;
2. sprendimo projekto 1.2 punkte vietoj skaičiaus „45890,8“ įrašyti skaičių „45982,7“,
vietoj skaičiaus „18742,5“ įrašyti skaičių „18748,3“;
3. patikslinti 1 ir 6 priedus (pridedami prie Tarybos posėdžio rengimo medžiagos).
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl Ekonomikos ir
finansų komiteto pasiūlymo.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pataisomis.
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Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pataisomis:
1. sprendimo projekto 1.1 punkte vietoj skaičiaus „45890,8“ įrašyti skaičių „45982,7“;
2. sprendimo projekto 1.2 punkte vietoj skaičiaus „45890,8“ įrašyti skaičių „45982,7“,
vietoj skaičiaus „18742,5“ įrašyti skaičių „18748,3“;
3. patikslinti 1 ir 6 priedus.
7. SVARSTYTA. Dėl gyventojų pajamų mokesčio, mokamo už pajamas, gautas iš
veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų dydžių ir lengvatų nustatymo 2023
metams. Pranešėja – Aušra Kedienė.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto
ūkio komitetai pritarė sprendimo projektui.
Eugenijus Simutis siūlė pakeisti sprendimo projekto 1 punktu patvirtintą lentelę ir ją
išdėstyti nauja redakcija (pasiūlymas pridedamas prie Tarybos posėdžio rengimo medžiagos).
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl Eugenijaus
Simučio pasiūlymo.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
Eugenijaus Simučio pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą su pataisa.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pataisa: išdėstyti nauja redakcija
sprendimo projekto 1 punktu patvirtintą lentelę.
8. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-13 „Dėl
Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams, nemokamo maitinimo ir paramos mokinio
reikmenims įsigyti tvarkos“ pakeitimo. Pranešėja – Renata Jucienė.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir
sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas informavo, kad Administracijos direktoriaus pavaduotoja Violeta
Staskonienė pateikė pasiūlymą pakeisti sprendimo projekto 2 punktą, vietoj žodžių ir skaičiaus
„pakeisti 38 punktą ir jį išdėstyti taip:“ įrašyti žodžius ir skaičių „pakeisti 38.1 papunktį ir jį išdėstyti
taip:“.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl
Administracijos direktoriaus pavaduotojos pasiūlymo.
Užsiregistravo 12 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 12 (vienbalsiai).
Administracijos direktoriaus pavaduotojos pasiūlymui pritarta.
Mero pavaduotojas teikė balsavimui sprendimo projektą su pataisa.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pataisa: 2 punkte vietoj žodžių ir
skaičiaus „pakeisti 38 punktą ir jį išdėstyti taip:“ įrašyti žodžius ir skaičių „pakeisti 38.1 papunktį ir
jį išdėstyti taip:“.
9. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-14 „Dėl
piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams“ pakeitimo. Pranešėja – Renata Jucienė.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
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BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
10. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T2-293 „Dėl
Palangos miesto savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos
veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Renata Jucienė.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
11. SVARSTYTA. Dėl paslaugos lengvatos suteikimo Lietuvos kurčiųjų sporto
komitetui. Pranešėja – Nijolė Vargonienė.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Švietimo, kultūros ir sporto komitetas pritarė
sprendimo projektui, Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui su pasiūlymu
sprendžiamojoje dalyje vietoj skaičiaus „50“ įrašyti skaičių „60“.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl Ekonomikos ir
finansų komiteto pasiūlymo.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 5, prieš – 6, susilaikė – 3.
Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymui nepritarta.
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
12. SVARSTYTA. Dėl paslaugos lengvatos suteikimo Lietuvos krepšinio veteranų
lygai. Pranešėja – Nijolė Vargonienė.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Elena Kuznecova nedalyvavo Tarybos posėdyje nuo 10 val. 30 min.
13. SVARSTYTA. Dėl Palangos senosios gimnazijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja
– Nijolė Vargonienė.
Svetlana Grigorian prašė pagarsinti, kokie Senosios gimnazijos nuostatų pakeitimai
buvo atlikti lyginant su anksčiau galiojusiais nuostatais. Tarybos narė pažymėjo, jog nekiltų
klausimų, jei prie sprendimo projekto būtų pateiktas lyginamasis sprendimo projekto variantas.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir
sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas informavo, kad Administracijos direktoriaus pavaduotoja Violeta
Staskonienė pateikė pasiūlymą pakeisti sprendimo projekto 35.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„35.2. Gimnazijos taryba renkama kas dveji metai, esant poreikiui (išvykus Gimnazijos
tarybos nariui ir kt.) organizuojami Gimnazijos tarybos nario rinkimai į laisvą Gimnazijos tarybos
nario vietą. Gimnazijos tarybos kadencija – 2 metai, Gimnazijos tarybos nario kadencijų skaičius –
ne daugiau kaip 2;“.
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Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl
Administracijos direktoriaus pavaduotojos pasiūlymo.
Užsiregistravo 12 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 12 (vienbalsiai).
Administracijos direktoriaus pavaduotojos pasiūlymui pritarta.
Mero pavaduotojas teikė balsavimui sprendimo projektą su pataisa.
Užsiregistravo 12 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 12 (vienbalsiai).
Vaidas Šimaitis nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pataisa: pakeisti 35.2 papunktį ir jį
išdėstyti taip:
„35.2. Gimnazijos taryba renkama kas dveji metai, esant poreikiui (išvykus Gimnazijos
tarybos nariui ir kt.) organizuojami Gimnazijos tarybos nario rinkimai į laisvą Gimnazijos tarybos
nario vietą. Gimnazijos tarybos kadencija – 2 metai, Gimnazijos tarybos nario kadencijų skaičius –
ne daugiau kaip 2;“.
Arvydas Dočkus nusišalino nuo sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės
bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų priskyrimo“ projekto svarstymo.
14. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų
aptarnavimo teritorijų priskyrimo. Pranešėja – Nijolė Vargonienė.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir
sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 12 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 12 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Arvydas Dočkus nusišalino nuo sprendimo „Dėl klasių ir mokinių skaičiaus Palangos
miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2022–2023 mokslo metams patvirtinimo“
projekto svarstymo.
15. SVARSTYTA. Dėl klasių ir mokinių skaičiaus Palangos miesto savivaldybės
bendrojo ugdymo mokyklose 2022–2023 mokslo metams patvirtinimo. Pranešėja – Nijolė
Vargonienė.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir
sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 12 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 12 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Arvydas Dočkus nusišalino nuo sprendimo „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“ pakeitimo“ projekto svarstymo.
16. 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“ pakeitimo. Pranešėja – Nijolė Vargonienė.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir
sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 12 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 12 (vienbalsiai).
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NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
17. SVARSTYTA. Dėl priėmimo į Palangos sporto centrą ir sportinio ugdymo
organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Nijolė Vargonienė.
Darius Kubilius domėjosi, iš kokios programos finansuojamas 6 metų vaikų, kurie
mokosi pagal ikimokyklinio ugdymo programą, ugdymas įstaigoje.
Eugenijus Simutis teiravosi, kodėl Švietimo skyrius kuruoja Sporto centrą ir pristato
su šia įstaiga susijusį klausimą.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir
sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 13 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 11, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Darius Kubilius), nebalsavo – 1
(Svetlana Grigorian).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
18. SVARSTYTA. Dėl Palangos sporto centro grupių ir mokinių skaičiaus nustatymo
2022–2023 mokslo metams. Pranešėja – Nijolė Vargonienė.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir
sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 13 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 12, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Darius Kubilius).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
19. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir
formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų veiklos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
Pranešėja – Nijolė Vargonienė.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir
sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 13 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 12, prieš – nėra, susilaikė – nėra, nebalsavo – 1 (Darius Kubilius).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
20. SVARSTYTA. Dėl 2016 m. gruodžio 28 d. Savivaldybės ilgalaikio materialiojo
turto nuomos sutarties Nr. DB-70 atnaujinimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Svetlana Grigorian domėjosi dėl būtinybės atnaujinti Savivaldybės ilgalaikio
materialiojo turto nuomos sutartį.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto bei
Švietimo, kultūros ir sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 13 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 13 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
21. SVARSTYTA. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Palangos senajai
gimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir
sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
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Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 12 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 12 (vienbalsiai).
Eugenijus Simutis nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas paskelbė Tarybos 41-ojo posėdžio pabaigą.

Posėdžio pirmininkas

Rimantas Antanas Mikalkėnas

Posėdžio sekretorė

Renata Liaudanskytė

