PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
8-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
38-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2018 m. vasario 28 d. Nr. T3-3
Palanga
Posėdis įvyko 2018 m. vasario 28 d.
Posėdžio pradžia 9 val., pabaiga 9 val. 15 min.
Posėdžio pirmininkas – Šarūnas Vaitkus, Meras.
Posėdžio sekretorė – Diana Kniukštienė, Palangos miesto savivaldybės
administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė.
Posėdyje dalyvavo 18 Tarybos narių: Vaidotas Bacevičius, Arvydas Dočkus, Donatas
Elijošius, Irena Galdikienė, Aleksandras Jokūbauskas, Edmundas Krasauskas, Rimantas Antanas
Mikalkėnas, Ilona Pociuvienė, Antanas Sebeckas, Saulius Simė, Eugenijus Simutis, Mindaugas
Skritulskas, Vaidas Šimaitis, Bronius Vaitkus, Šarūnas Vaitkus, Dainius Želvys, Eimutis
Židanavičius, Julius Tomas Žulkus.
Posėdyje dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavo Tarybos nariai: Sondra
Kulikauskienė, Elena Kuznecova ir Gediminas Valinevičius.
Posėdyje dalyvavo kviestieji ir kiti asmenys (sąrašas pridedamas).
Meras kvietė į tribūną pasisakyti buvusį Tarybos narį Daną Palucką.
Danas Paluckas tarė padėkos žodį Tarybos nariams, savivaldybės administracijos
darbuotojams, miesto gyventojams už bendrą darbą ir kartu praleistus metus. Jis apgailestavo, kad
yra žmonių, kurie žino jo gyvenimo istoriją geriau nei jis pats. „Neteisk ir nebūsi teisiamas“ –
tokiais žodžiais pabaigė savo kalbą buvęs Tarybos narys.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad į posėdį yra atvykusi LR vyriausiosios rinkimų
komisijos narė Jonė Valčiukienė, kuri priims Tarybos nario priesaiką iš Aleksandro Jokūbausko.
Šarūnas Vaitkus pakvietė LR vyriausiosios rinkimų komisijos narę į tribūną.
Jonė Valčiukienė pagarsino, kad LR vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko
pavedimu ji yra įpareigota priimti priesaiką iš išrinkto Palangos miesto savivaldybės tarybos nario
Aleksandro Jokūbausko ir priminė, kad, remiantis LR vietos savivaldos įstatymu, išrinktas
savivaldybės tarybos narys visas savo teises ir pareigas įgyja davęs priesaiką. Priesaikos procedūra
yra paprasta – pasirinktą priesaikos tekstą išrinktas Tarybos narys perskaito arba pasako atsistojęs,
padėjęs ranką ant LR Konstitucijos, ir minėtą priesaiką pasirašo. Jonė Valčiukienė į tribūną kvietė
Aleksandrą Jokūbauską.
Aleksandras Jokūbauskas perskaitė priesaikos tekstą padėjęs ranką ant LR
Konstitucijos ir ją pasirašė.
LR vyriausiosios rinkimų komisijos narė bei posėdžio pirmininkas pasveikino
Aleksandrą Jokūbauską, tapusį Palangos miesto savivaldybės tarybos nariu.
Meras paskelbė 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 38-ojo posėdžio
pradžią.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Meras pagarsino, jog į 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 38-ojo
posėdžio darbotvarkę įtrauktas 1 klausimas.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar Tarybos nariai turi pasiūlymų dėl posėdžio
darbotvarkės.
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Kadangi pasiūlymų nebuvo, Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl
darbotvarkės tvirtinimo.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
Darbotvarkė patvirtinta.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, asmeniškai suinteresuotų šios
darbotvarkės klausimų svarstymu.
Tarybos narių, asmeniškai suinteresuotų šios darbotvarkės klausimų svarstymu,
nebuvo.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, norinčių pasisakyti prieš pradedant
svarstyti darbotvarkės klausimus.
Eimutis Židanavičius perskaitė 2018 m. vasario 28 d. pranešimą, kuriame pažymima,
kad Tarybos nariai Aleksandras Jokūbauskas, Elena Kuznecova ir Eimutis Židanavičius,
atsižvelgdami į rinkėjų valią ir vadovaudamiesi Vietos savivaldos įstatymu bei Tarybos veiklos
reglamentu, įsteigė opozicijos frakciją „Vieninga Palanga“ ir jos pirmininku išrinko Aleksandrą
Jokūbauską, pavaduotoju – Eimutį Židanavičių. Taip pat Tarybos narys pažymėjo, jog pareiškimu
prašoma paskirti Eleną Kuznecovą Kontrolės komiteto pirmininke.
Posėdžio pirmininkas siūlė pradėti darbotvarkės klausimų svarstymą.
SVARSTYTA. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą. Pranešėjas – Kostas
Jakubauskas.
Tarybos narių klausimai.
Eugenijus Simutis domėjosi, ar buvo atlikti skaičiavimai dėl Šventosios jūrų uosto
atstatymo.
Kostas Jakubauskas atsakė, kad šiuo sprendimu yra išreiškiama Tarybos narių valia dėl
Šventosios jūrų uosto atgaivinimo, kad Susisiekimo ministerijai parengtų ir Vyriausybei pateiktų
LR Šventosios valstybinio jūrų uosto įstatymo pakeitimo projektą.
Eimutis Židanavičius klausė, ar Savivaldybė finansiškai nenukentės perėmus
Šventosios jūrų uosto žemę, akvatoriją ir uosto infrastruktūrą valdyti, naudoti ir disponuoti
patikėjimo teise.
Kostas Jakubauskas pakartojo, kad šiuo sprendimu Taryba apsispręs, ar ji sutinka
perimti Šventosios jūrų uosto žemę, akvatoriją ir uosto infrastruktūrą valdyti, naudoti ir
disponuoti patikėjimo teise. Tolimesni veiksmai priklausys nuo Seimo sprendimų.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė
sprendimo projektui, o Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui su
pasiūlymu.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti už Ekonomikos ir finansų
komiteto pasiūlymą.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 18 (vienbalsiai).
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pataisymais.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu sprendimo projekto
preambulėje vietoj skaičiaus „38“ įrašyti skaičių „39“.
Posėdžio pirmininkas paskelbė posėdžio pabaigą.
Posėdžio pirmininkas

Šarūnas Vaitkus

Posėdžio sekretorė

Diana Kniukštienė

