PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
9-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
1-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2019 m. balandžio 16 d. Nr. T3-4
Palanga
Posėdis įvyko 2015 m. balandžio 16 d.
Posėdžio pradžia 9 val., pabaiga 10 val. 45 min.
Posėdžio pirmininkai – Diana Paliūnaitė, Palangos miesto savivaldybės rinkimų
komisijos Nr. 31 pirmininkė, Šarūnas Vaitkus, Meras, Mindaugas Skritulskas, Tarybos narys.
Posėdžio sekretorė – Diana Kniukštienė, Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė.
Posėdyje dalyvavo 21 Tarybos narys: Andrius Bajoras, Arvydas Dočkus, Gediminas
Gečas, Svetlana Grigorian, Domininkas Jurevičius, Akvilė Kilijonienė, Darius Kubilius, Sondra
Kulikauskienė, Elena Kuznecova, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Ilona Pociuvienė, Saulius Simė,
Eugenijus Simutis, Mindaugas Skritulskas, Renata Surblytė, Bronius Vaitkus, Šarūnas Vaitkus,
Pranas Žeimys, Dainius Želvys, Julius Tomas Žulkus, Justas Žulkus.
Posėdyje dalyvavo kviestieji ir kiti asmenys (sąrašas pridedamas).
Palangos miesto savivaldybės rinkimų komisijos Nr. 31 pirmininkė Diana Paliūnaitė
paskelbė 9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 1-ojo posėdžio pradžią.
Diana Paliūnaitė pakvietė visus susirinkusius sugiedoti Lietuvos Respublikos himną.
Rinkimų komisijos pirmininkė informavo, kad Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje reglamentuojama, jog pirmajam ir kitiems išrinktos naujos
savivaldybės tarybos posėdžiams, iki prisieks tarybos nariai, pirmininkauja savivaldybės rinkimų
komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas savivaldybės rinkimų komisijos narys.
Diana Paliūnaitė pranešė, jog į 9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos
1-ąjį posėdį susirinko 21 naujai išrinktas Tarybos narys, todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi, posėdis laikytinas teisėtu.
Posėdžio pirmininkė pranešė, kad darbotvarkė bus tvirtinama po Tarybos narių
priesaikos. Diana Paliūnaitė informavo, kad Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 22
straipsnyje nustatyta, jog ,,(...) išrinktos naujos savivaldybės tarybos nario įgaliojimai prasideda
(...) nuo tos dienos, kurią išrinkta nauja savivaldybės taryba susirenka į pirmąjį posėdį ir šios
tarybos narys jame prisiekia. Savivaldybės tarybos narys turi teisę pasirinkti vieną iš šių priesaikos
tekstų:
1) „Aš, (vardas, pavardė), prisiekiu gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos
Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti
nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus. Tepadeda man Dievas“.
2) „Aš, (vardas, pavardė), prisiekiu gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos
Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti
nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus.“
(...)
1) tarybos nario priesaiką priima apygardos rinkimų komisijos pirmininkas;
2) tarybos narys prisiekia stovėdamas priešais priimantį priesaiką asmenį – padėjęs
ranką ant Lietuvos Respublikos Konstitucijos, skaito priesaiką;
3) baigęs skaityti priesaiką, tarybos narys pasirašo vardinį priesaikos lapą;
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4) priesaikos tekstas netaisomas ir nekeičiamas. Šios nuostatos nesilaikymas, taip pat
atsisakymas pasirašyti vardinį priesaikos lapą arba pasirašymas su išlyga reiškia, kad savivaldybės
tarybos narys neprisiekė;
5) vardiniai priesaikos lapai perduodami priėmusiam priesaiką asmeniui (...).
Posėdžio pirmininkas prašė visų dalyvaujančių posėdyje atsistoti, kai Tarybos nariai
priims priesaikas.
Prisiekė 21 Tarybos narys: Andrius Bajoras, Arvydas Dočkus, Gediminas Gečas,
Svetlana Grigorian, Domininkas Jurevičius, Akvilė Kilijonienė, Darius Kubilius, Sondra
Kulikauskienė, Elena Kuznecova, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Ilona Pociuvienė, Saulius Simė,
Eugenijus Simutis, Mindaugas Skritulskas, Renata Surblytė, Bronius Vaitkus, Pranas Žeimys,
Dainius Želvys, Julius Tomas Žulkus, Justas Žulkus, Šarūnas Vaitkus.
Posėdžio pirmininkas pakvietė norinčius pasveikinti naujai išrinktą Merą ir Tarybos
narius.
Merą ir Tarybos narius pasveikino Seimo narys Antanas Vinkus, Vyriausybės atstovė
Klaipėdos apskrityje Daiva Kerekeš, Palangos kultūros ir jaunimo centras.
Diana Paliūnaitė perdavė pirmininkavimą posėdžiui Merui Šarūnui Vaitkui.
Šarūnas Vaitkus perėmė pirmininkavimą posėdžiui ir paskelbė 10 min. pertrauką, kad
pasirašyti potvarkius.
Po pertraukos Meras siūlė į Balsų skaičiavimo komisiją išrinkti Tarybos narius: Julių
Tomą Žulkų, Eleną Kuznecovą ir Eugenijų Simutį.
Posėdžio pirmininkas siūlė Komisijos nariams išsirinkti pirmininkaujantį.
Balsų skaičiavimo komisijos pirmininku išrinktas Julius Tomas Žulkus.
Meras siūlė posėdžio pirmininko pavaduotoju (padėjėju) skirti Tarybos narį
Mindaugą Skritulską.
Bendru sutarimu Mindaugas Skritulskas paskirstas posėdžio pirmininko pavaduotoju
(padėjėju).
Šarūnas Vaitkus siūlė į 9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 1-ojo
posėdžio darbotvarkę įrašyti šiuos klausimus:
1. Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus atleidimo iš pareigų.
Pranešėjas – Šarūnas Vaitkus.
2. Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo
atleidimo iš pareigų ir pavedimo eiti direktoriaus pareigas. Pranešėjas – Šarūnas Vaitkus.
3. Dėl Palangos miesto savivaldybės mero pavaduotojo paskyrimo. Pranešėjas –
Šarūnas Vaitkus.
Šarūnas Vaitkus prašė Tarybos narių užsiregistruoti prieš tvirtinant darbotvarkę.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas yra).
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui siūlomą posėdžio darbotvarkę.
BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
Darbotvarkė patvirtinta.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, asmeniškai suinteresuotų šios
darbotvarkės klausimų svarstymu.
Akvilė Kilijonienė informavo, kad nusišalins nuo 1 (Dėl Palangos miesto
savivaldybės administracijos direktoriaus atleidimo iš pareigų) ir 2 (Dėl Palangos miesto
savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo atleidimo iš pareigų ir pavedimo eiti
direktoriaus pareigas) darbotvarkės klausimų, kadangi jie susiję su ja, svarstymo ir balsavimo.
Posėdžio pirmininkas prašė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Akvilės Kilijonienės, kuri
nedalyvaus 1, 2 darbotvarkės klausimų svarstyme, nusišalinimo priėmimo.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
Tarybos narės nusišalinimas priimtas.
Šarūnas Vaitkus perdavė pirmininkavimą posėdžio pirmininko pavaduotojui
Mindaugui Skritulskui.
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1. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
atleidimo iš pareigų. Pranešėjas – Šarūnas Vaitkus.
Klausimų, pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas yra).
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Meras padėkojo Savivaldybės administracijos direktorei Akvilei Kilijonienei už darbą
ir įteikė prisiminimo dovanėlę.
Meras perdavė pirmininkavimą posėdžio pirmininko pavaduotojui Mindaugui
Skritulskui.
2. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojo atleidimo iš pareigų ir pavedimo eiti direktoriaus pareigas. Pranešėjas – Šarūnas
Vaitkus.
Klausimų, pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras perėmė pirmininkavimą posėdžiui.
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Šarūnas Vaitkus padėkojo Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai
Violetai Staskonienei už darbą ir įteikė prisiminimo dovanėlę.
Meras perdavė pirmininkavimą posėdžiui pavaduotojui Mindaugui Skritulskui.
3. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės mero pavaduotojo paskyrimo.
Pranešėjas – Šarūnas Vaitkus.
Šarūnas Vaitkus pagarsino Mero 2016 m. balandžio 19 d. potvarkį Nr. M3-52 ,,Dėl
Palangos miesto savivaldybės mero pavaduotojo kandidatūros teikimo“.
Meras priminė, kad pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą ir Palangos
miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, patvirtintą Tarybos 2011 m. rugsėjo 8 d.
sprendimo Nr. T2-151 1 punktu, pakeistą Tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-95 1
punktu, Mero pavaduotojas skiriamas slaptu balsavimu. Balsus skaičiuoja Tarybos sudaryta Slapto
balsavimo balsų skaičiavimo komisija, kurios pirmininką ir sekretorių išsirenka komisijos nariai.
Posėdžio pirmininkas siūlė Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisiją dėl Mero
pavaduotojo paskyrimo sudaryti iš 5 narių (iš kiekvienos politinės partijos po atstovą): Akvilės
Kilijonienės, Elenos Kuznecovos, Eugenijaus Simučio, Dariaus Kubiliaus, Renatos Surblytės.
Meras klausė, ar yra kitų pasiūlymų dėl Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos
sudėties.
Kadangi kitų pasiūlymų nebuvo, Meras siūlė balsuoti, kad Slapto balsavimo balsų
skaičiavimo komisija būtų sudaryta iš 5 narių.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas yra).
Balsavo: už – 21 (vienbalsiai).
Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisija sudaryta iš 5 narių: Akvilės Kilijonienės,
Elenos Kuznecovos, Eugenijaus Simučio, Dariaus Kubiliaus, Renatos Surblytės.
Posėdžio pirmininkas supažindino Tarybos narius su slapto balsavimo biuletenio
pavyzdžiu, kuriame parodyta, kaip reikia pažymėti biuletenį.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas yra).
Posėdžio pirmininkas siūlė patvirtinti slapto balsavimo biuletenį.
Balsavo: už – 21 (vienbalsiai).
Slapto balsavimo biuletenis patvirtintas.
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Meras siūlė slapto balsavimo trukmės laiką – 20 min., balsavimo pradžią paskelbiant
10 val. 20 min., pabaigą – 10 val. 40 min.
Šarūnas Vaitkus klausė, ar Tarybos nariai turi kitų pasiūlymų.
Kadangi kitų pasiūlymų nebuvo, Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas yra).
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui slapto balsavimo trukmės, pradžios ir pabaigos
laiką.
Balsavo: už – 21 (vienbalsiai).
Slapto balsavimo trukmė nustatyta 20 min., pradžia 10 val. 20 min., pabaiga – 10 val.
40 min.
Meras kvietė Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisiją pradėti darbą.
Paskelbta slapto balsavimo pradžia.
Po slapto balsavimo procedūros.
Posėdžio pirmininkas pakvietė Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkę Akvilę
Kilijonienę supažindinti su protokolais ir pranešti balsavimo rezultatus.
Akvilė Kilijonienė pagarsino ir perdavė Merui Slapto balsavimo balsų skaičiavimo
komisijos protokolą Nr. 1.
Akvilė Kilijonienė perskaitė Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos protokolą
Nr. 2: „Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisija išdavė 21 biuletenį „Dėl Palangos miesto
savivaldybės mero pavaduotojo paskyrimo“. Atidarius balsadėžę, rastas 21 biuletenis, iš kurių 21
galiojantis. Balsai pasiskirstė taip: už – 20, prieš – 1, susilaikė – nebuvo. Slapto balsavimo
rezultatai: Savivaldybės mero pavaduotoju išrinktas Rimantas Antanas Mikalkėnas“.
Meras pasveikino Mero pavaduotoją Rimantą Antaną Mikalkėną.
Rimantas Antanas Mikalkėnas padėkojo už pasitikėjimą.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas yra).
Šarūnas Vaitkus teikė balsavimui Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos
protokolą Nr. 1.
Balsavo: už – 21 (vienbalsiai).
Slapto balsavimo Balsų skaičiavimo komisijos protokolas Nr. 1 patvirtintas.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas yra).
Meras teikė balsavimui Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos protokolą Nr. 2.
Balsavo: už – 21 (vienbalsiai).
Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos protokolas Nr. 2 patvirtintas.
Šarūnas Vaitkus kvietė Tarybos narius užsiregistruoti prieš balsavimą.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas yra).
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą, kurio 1 ir 2 punktuose
įrašyta Rimanto Antano Mikalkėno vardas ir pavardė.
Balsavo: už – 21 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Šarūnas Vaitkus informavo, kad kiti Tarybos posėdžiai planuojami 2019 m. balandžio
24 d. ir gegužės 2 d.
Meras pakvietė Tarybos narius dirbti kartu Palangos labui.
Posėdžio pirmininkai

Diana Paliūnaitė
Šarūnas Vaitkus
Mindaugas Skritulskas

Posėdžio sekretorė

Diana Kniukštienė

