PALANGOS MIESTO TERITORIJOS IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2021 m. sausio 4 d. Nr. 5
Posėdis vyko 2021 m. sausio 4 d.
Posėdžio pradžia 12.00 val., pabaiga 13.00 val.
Posėdžio pirmininkas – Arūnas Grigalauskas Palangos seniūnaitis.
Posėdžio sekretorė – Palmira Skirpstė Kunigiškių seniūnaitė.
Dalyvavo: Palmira Skirpstė Kunigiškių seniūnaitė, Inga Drakšaitė Virbališkės –
Medvalakio seniūnaitė, Virginija Steponkienė Nemirsetos seniūnaitė, Arūnas Grigalauskas Palangos
seniūnaitis, Jonas Jukna – Vilimiškės seniūnaitis, Daina Eimanavičienė, Eugenijus Čilinskas,
Pranciškus Samauskas.
Visi išplėstinės seniūnaičių sueigos posėdžio dalyviai prisijungė nuotoliniu būdu per
„Zoom“ programą su vaizdu. Nariai, kurie neturėjo tokios galimybės, dalyvavo per telefoninį ryšį.
DARBOTVARKĖ
1. Projektų Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 m. veiksmų
plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“
įgyvendinimo projektų ataskaitų susipažinimas, vertinimas ir tvirtinimas.
2. Dėl atstovo iš Palangos miesto ir Šventosios teritorijų išplėstinės seniūnaičių sueigos į
Palangos miesto savivaldybės bendruomenės iniciatyvų vertinimo ir atrankos komisijos
sudarymo.
3. Susipažinimas su Palangos miesto strateginiu planu, skirtu ateinantiems trims metams.
4. Sueigos posėdyje dalyvaujančių asmenų pasisakymai, klausimai, pageidavimai, siūlymai.

SVARSTYTA:
1. Sueigos pirmininkas Arūnas Grigalauskas visiems nariams el. paštu išsiuntinėjo ataskaitas gautas
iš organizacijų (ataskaitos pridedamos prie protokolo), kurios įgyvendino projektus, informavo
apie visus gautus susirašinėjimus ir patikslinimus. Papildomų klausimų nariai neturėjo.
Balsavimas:
1.1.

Už asociacija verslo ir lyderystės akademija „In corpore“ su projektu „Atvira

bendruomenė“ balsuota vienbalsiai už, viso 8 balsai.
1.2.

Už asociacija Bendruomenė „Palangos santarvė“ su projektu „Žvalus rytas“ balsuota

vienbalsiai už, viso 7 balsai (Daina Eimanavičiene nusisalino).

1.3.

Už VŠĮ „Užtaisas“ su projektu „Teatro edukacijų ciklas šeimoms“ balsuota vienbalsiai

už, viso 8 balsai.
1.4.

Asociacija Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Palangos viltis“ su projektu

„Šypsenų oazė“ balsuota vienbalsiai už, viso 8 balsai.
1.5.

Asociacija

Palangos miesto krepšinio klubas „Palangos lokiai“ su projektu

„Dalyvavimas Lietuvos veteranų krepšinio lygos 40+ čempionate“ projekto nevykdė, dėl
susiklosčiusių karantino apribojimų.
Palangos miesto teritorijos išplėstinės seniūnaičių sueigos nariai tvirtino visus projektus vienbalsiai.
2. Sueigos pirmininkas Arūnas Grigalauskas visiems nariams el. paštu išsiuntinėjo kreipimosi
dokumentą (pridedamas) susipažinimui dėl atstovų skyrimo iš Palangos miesto ir Šventosios
teritorijų išplėstinės seniūnaičių sueigos į Palangos miesto savivaldybės bendruomenės iniciatyvų
vertinimo ir atrankos komisiją. Sueigos pirmininkas paaiškino situaciją, priežastis ir visi nariai

vienbalsiai nusprendė kreiptis į Palangos miesto merą, administracijos direktorę ir į visus tarybos
narius, kaip ypatingai svarbų sprendimą, kuris turės įtakos bendruomeninių organizacijų
projektų įgyvendinimui. Visi nariai vienbalsiai nusprendė, kad reikia skirti vieną atstovą iš
Šventosios seniūnaitijos, kitą iš Palangos seniūnaitijos ir vieną iš bendruomeninių organizacijų
atstovą.
Arūnas Grigalauskas pasiūlė kandidatus: Eugenijų Čilinską, Palmirą Skirpstę. Eugenijus Čilinskas
pasiūlė Arūną Grigalauską.
Už Eugenijų Čilinską balsavo 5, susilaikė 3, pritarta.
Už Arūną Grigalauską balsavo 5, susilaikė 3, pritarta.
Už Palmirą Skirpstę balsavo 3, susilaikė 5, nepritarta.
3. Arūnas Grigalauskas visus narius paragino susipažinti su Palangos miesto strateginiu planu 20212023 metams ir kito posėdžio metu tai aptarti.
4. Arūnas Grigalauskas paragino, kad nariai aktyviai bendrautų su gyventojais ir juos skatintų kurti
bendruomenines organizacijas. Jos galėtų rašyti ir įgyvendinti įdomius, apgalvotus projektus,
kurie turėtų prasmę, tęstinumą ir paliestų kuo didesnes bendruomenės grupes. Visi nariai pritarė
šiai idėjai.

Posėdžio pirmininkas
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