PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
8-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
18-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2016 m. liepos 28 d. Nr. T3-18
Palanga
Posėdis įvyko 2016 m. liepos 28 d.
Posėdžio pradžia 9 val., pabaiga 10 val. 30 min.
Posėdžio pirmininkai – Šarūnas Vaitkus, Meras, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Mero
pavaduotojas.
Posėdžio sekretorė – Diana Kniukštienė, Palangos miesto savivaldybės
administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė.
Posėdyje dalyvavo 20 Tarybos narių: Vaidotas Bacevičius, Donatas Elijošius, Irena
Galdikienė, Edmundas Krasauskas, Sondra Kulikauskienė, Elena Kuznecova, Rimantas Antanas
Mikalkėnas, Danas Paluckas, Ilona Pociuvienė, Antanas Sebeckas, Saulius Simė, Eugenijus
Simutis, Mindaugas Skritulskas, Vaidas Šimaitis, Bronius Vaitkus, Šarūnas Vaitkus, Gediminas
Valinevičius, Dainius Želvys, Eimutis Židanavičius (dalyvavo nuo 9 val. 17 min.), Julius Tomas
Žulkus.
Posėdyje dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavo Arvydas Dočkus.
Posėdyje dalyvavo kviestieji ir kiti asmenys (sąrašas pridedamas).
Meras paskelbė 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 18-ojo posėdžio
pradžią.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Meras pagarsino, jog į 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 18-ojo
posėdžio darbotvarkę įtraukti 20 klausimų.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar Tarybos nariai turi kitų pasiūlymų dėl posėdžio
darbotvarkės.
Meras informavo, kad rengėjas atsiėmė sprendimo ,,Dėl leidimo Šventosios
pagrindinės mokyklos direktorei Valdai Šarkienei dirbti pagal antrą darbo sutartį“ projektą, kuris
įtrauktas į darbotvarkę 5 klausimu, todėl siūlė jį išbraukti iš darbotvarkės.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad yra gautas 12 Tarybos narių (Vaido Šimaičio,
Juliaus Tomo Žulkaus, Dainiaus Želvio, Rimanto Antano Mikalkėno, Dano Palucko, Sauliaus
Simės, Gedimino Valinevičiaus, Irenos Galdikienės, Elenos Kuznecovos, Sondros Kulikauskienės,
Eimučio Židanavičiaus ir Ilonos Pociuvienės) pasirašytas prašymas į šios dienos Tarybos posėdžio
darbotvarkę įtraukti papildomą klausimą ,,Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2015 m.
liepos 2 d. sprendimo Nr. T2-206 pripažinimo netekusiu galios“ (Pranešėjas – Vytautas Korsakas)
ir jį svarstyti pirmuoju darbotvarkės klausimu.
Mindaugas Skritulskas siūlė 17 darbotvarkės klausimą „Dėl žemės sklypo J. Simpsono
g. 21, Palangoje, detaliojo plano netvirtinimo“ svarstyti 2 darbotvarkės klausimu.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl pasiūlymo išbraukti 5
darbotvarkės klausimą.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
Klausimas išbrauktas iš darbotvarkės.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl pasiūlymo
papildomai įtraukti į posėdžio darbotvarkę sprendimo ,,Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos
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2015 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. T2-206 pripažinimo netekusiu galios“ projektą ir svarstyti jį
pirmuoju darbotvarkė klausimu.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17, prieš – nėra, susilaikė – 1.
Klausimas įtrauktas į posėdžio darbotvarkę.
Meras teikė balsavimui Mindaugo Skritulsko pasiūlymą.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18, prieš – nėra, susilaikė – nėra.
Nuspręsta sprendimo projektą „Dėl žemės sklypo J. Simpsono g. 21, Palangoje,
detaliojo plano netvirtinimo“ svarstyti 2 darbotvarkės klausimu.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl darbotvarkės tvirtinimo.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
Darbotvarkė patvirtinta.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, asmeniškai suinteresuotų šios
darbotvarkės klausimų svarstymu.
Sondra Kulikauskienė pagarsino, kad nusišalins nuo 10 darbotvarkės klausimo (Dėl
pritarimo VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centro paraiškos teikimui Interreg Latvija–
Lietuva 2014–2020 metų bendradarbiavimo per sieną programos finansavimui gauti), kadangi
klausimas susijęs su jos įmonės konkuruojančia įstaiga.
Julius Tomas Žulkus informavo, kad nusišalina nuo 13 (Dėl Tarybos 2008 m. kovo
27 d. sprendimo Nr. T2-58 pakeitimo) bei nuo 14 (Dėl Tarybos 2014 m. balandžio 24 d.
sprendimo Nr. T2-139 papildymo ir pakeitimo) darbotvarkės klausimų svarstymo, nes klausimas
susijęs su darboviete, kurioje jis dirba.
Bronius Vaitkus ir Šarūnas Vaitkus pagarsino, kad nedalyvaus 8 darbotvarkės
klausimo (Dėl pritarimo projekto ,,Turistinio patrauklumo didinimas per botaninio paveldo
išsaugojimą Vakarų Lietuvos – Kuršo regione“ teikimui Interreg Latvija–Lietuva 2014–2020 metų
bendradarbiavimo per sieną programos finansavimui gauti) svarstyme ir balsavime, kadangi
Palangos botanikos parke dirba jo sesuo.
Danas Paluckas informavo, kad nusišalina nuo 11 darbotvarkės klausimo (Dėl
pritarimo Palangos kurorto muziejaus paraiškos teikimui Interreg Latvija–Lietuva 2014–2020
metų bendradarbiavimo per sieną programos finansavimui gauti) svarstymo.
Antanas Sebeckas pažymėjo, jog jis nusišalins nuo 8 darbotvarkės klausimo (Dėl
pritarimo projekto ,,Turistinio patrauklumo didinimas per botaninio paveldo išsaugojimą Vakarų
Lietuvos – Kuršo regione“ teikimui Interreg Latvija–Lietuva 2014–2020 metų bendradarbiavimo
per sieną programos finansavimui gauti) svarstymo ir balsavimo, nes klausimas susijęs su įstaiga,
kurioje jis dirba.
Saulius Simė informavo, kad nusišalins nuo 13 darbotvarkės klausimo (Dėl Tarybos
2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-58 pakeitimo) svarstymo ir balsavimo.
Meras priminė, kad Tarybos nariai, pagal Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos
rekomendacijas, turi nurodyti, dėl kokios priežasties ir nuo kokio klausimo nusišalina ir balsuojant
dėl jo nusišalinimo priėmimo turi išeiti iš salės.
Meras siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Sondros Kulikauskienės nusišalinimo
priėmimo.
Sondra Kulikauskienė išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 9 min. iki 9 val. 10 min.).
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
Sondros Kulikauskienės nusišalinimas priimtas.
Meras siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Juliaus Tomo Žulkaus ir Sauliaus Simės
nusišalinimo priėmimo.
Saulius Simė ir Julius Tomas Žulkus išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 10 min. iki 9
val. 10 min.).
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
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Sauliaus Simės ir Juliaus Tomo Žulkaus nusišalinimas priimtas.
Posėdžio pirmininkas siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Dano Palucko nusišalinimo
priėmimo.
Danas Paluckas išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 10 min. iki 9 val. 10 min.).
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
Dano Palucko nusišalinimas priimtas.
Meras perdavė pirmininkavimą Mero pavaduotojui Rimantui Antanui Mikalkėnui.
Mero pavaduotojas siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Antano Sebecko, Broniaus
Vaitkaus ir Šarūno Vaitkaus nusišalinimo priėmimo.
Antanas Sebeckas, Bronius Vaitkus ir Šarūnas Vaitkus išėjo iš posėdžių salės (nuo 9
val. 11 min. iki 9 val. 11 min.).
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
Antano Sebecko, Broniaus Vaitkaus ir Šarūno Vaitkaus nusišalinimas priimtas.
Meras perėmė pirmininkavimą.
Posėdžio pirmininkas priminė dėl Tarybos posėdžio darbo eigos: pagal Tarybos
veiklos reglamentą kas 1,5 val. daroma 30 min. pertrauka, o po 3 darbo valandų – 1,5 val. pietų
pertrauka.
Meras pagarsino, kad 2 darbotvarkės klausimu (Dėl žemės sklypo J. Simpsono g. 21,
Palangoje, detaliojo plano netvirtinimo) yra užsirašę pasisakyti Evaldas Klimas, Raimondas
Lideika, Daiva Makutėnaitė.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, norinčių pasisakyti prieš pradedant
svarstyti darbotvarkės klausimus.
Elena Kuznecova perskaitė 2016 m. liepos 28 d. kreipimąsi į Merą Šarūną Vaitkų ir
Etikos komisijos pirmininką Arvydą Dočkų dėl Tarybos nario Vaido Šimaičio Etikos įvertinimo
(pridėtas prie posėdžio rengimo medžiagos).
Taip pat Tarybos narė Elena Kuznecova perskaitė 2016 m. liepos 28 d. paklausimą
„Dėl UAB „Palangos komunalinis ūkis“ buvusio direktoriaus Vido Misiukonio paskyrimo ir
veiklos įvertinimo“ (pridėtas prie posėdžio rengimo medžiagos).
Meras siūlė pradėti darbotvarkės klausimų svarstymą.
1. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 2 d.
sprendimo Nr. T2-206 pripažinimo netekusiu galios. Pranešėjas – Vytautas Korsakas.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymai ir pasisakymai.
Meras informavo, kad šiuo klausimu yra užsirašęs pasisakyti Raimondas Lideika.
Raimondas Lideika klausė, ar neeiline tvarka svarstomas klausimas nepažeidžia kitų
asmenų teisių ir interesų. Sprendimo projekto teikime pažymėta, kad priėmus sprendimą
neigiamų pasekmių nenumatoma, tačiau priimamo sprendimo tikslas nurodytas kaip detaliojo
plano persvarstymas iš naujo, todėl derinimo klausimai turi būti sprendžiami teisės aktų nustatyta
tvarka. Raimondas Lideika priminė, kad pagal Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio
nuostatas, jei per įstatymo nustatytą 30 dienų terminą nebuvo išspręstas detaliojo plano klausimas,
tai Savivaldybė nebeturi teisės spręsti klausimus, susijusius su detaliuoju planu. Šiuo atveju
detaliojo plano klausimas sprendžiamas kitu būdu. Raimondas Lideika pažymėjo, jog detaliojo
plano rengėjai apie papildomą klausimą sužinojo likus vienai valandai iki Tarybos posėdžio
pradžios. Kalbėtojas dėstė, kad Vietos savivaldos įstatymo nuostatose pažymėta, kad darbotvarkės
klausimai turi būti įtraukiami per tam tikrą laiko tarpą. Jis tvirtino, jog šis klausimas nebuvo
paskelbtas savivaldybės tinklalapyje Tarybos posėdžio išvakarėse. Raimondo Lideikos nuomone,
Taryba turėtų atsižvelgti į Vietos savivaldos įstatymo nuostatas dėl terminų ir skubos tvarka
nesvarstyti šio klausimo. Jis pabrėžė, jog Taryba patvirtino žemės sklypo J. Simpsono g. 21,
Palangoje, detaliojo plano koncepciją, todėl turėtų būti baigtos visos detaliojo plano derinimo
procedūros. Savivaldybės teisės aktų panaikinimas gali sukelti pasekmes ir pašaliniams asmenims.
Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad Savivaldybė neturėtų spręsti šio klausimo, nes ji
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įsiterpė į kitų asmenų teises ir pareigas. Raimondas Lideika kreipėsi į Vyriausybės atstovę
klausdamas, ar Taryba, skubotai įtraukdama klausimą dėl žemės sklypo J. Simpsono g. 21,
Palangoje, detaliojo plano koncepcijos naikinimo, nepažeidžia teisės aktų. Jis siūlė atidėti klausimo
svarstymą iki kito Tarybos posėdžio, kad būtų suteikta galimybė visiems suinteresuotiems
asmenims išsiaiškinti, ar detaliojo plano koncepcijos atšaukimas neprieštarauja teisės aktams.
Vyriausybės atstovė Klaipėdos apskrityje Daiva Kerekeš priminė, kad Valstybinė
teritorijų planavimo ir statybos inspekcija yra atsakinga už Teritorijų planavimo įstatymo
įgyvendinimą, priežiūrą ir kontrolę. Daiva Kerekeš pacitavo Vietos savivaldos įstatymo 13
straipsnio 7 dalį, kad „Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė gali būti papildyta ar pakeista
savivaldybės tarybos sprendimu komiteto, komisijos, frakcijos ar 1/3 dalyvaujančių posėdyje
tarybos narių siūlymu, jei dėl šių siūlymų sprendimų projektai įregistruoti ne vėliau kaip prieš 24
valandas iki posėdžio pradžios“. Vyriausybės atstovė pažymėjo, jog sprendimo projektas buvo
užregistruotas 2016 m. liepos 26 d., ir daugiau nei 1/3 dalyvaujančių posėdyje tarybos narių
siūlymu buvo gautas prašymas papildyti posėdžio darbotvarkę sprendimo ,,Dėl Palangos miesto
savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. T2-206 pripažinimo netekusiu galios“
projektu, todėl procedūros dėl sprendimo projekto įtraukimo į posėdžio darbotvarkę nebuvo
pažeistos. Daiva Kerekeš aiškino, kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija gali
pasisakyti, ar gali Taryba naikinti koncepciją. Ji pabrėžė, kad Vyriausybės atstovo veiklos
koordinavimo tvarkos aprašas numato, kad Vyriausybės atstovas, nustatęs, kad teisės akto
projektas ar teisės aktas gali prieštarauti įstatymui ar Vyriausybės sprendimui, už kurių
įgyvendinimo kontrolę ir priežiūrą yra atsakinga atitinkama valstybės institucija, apie galimus
pažeidimus praneša įstatymo įgyvendinimo kontrolę ir priežiūrą vykdančiai valstybės institucijai.
Meras klausė Administracijos Bendrojo skyriaus vyriausiosios specialistės, ar
sprendimo projektas buvo užregistruotas vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo bei Tarybos
veiklos reglamento nuostatomis.
Administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė Renata Liaudanskytė
paaiškino, kad sprendimo projektas buvo užregistruotas gavimo dieną (t. y. liepos 26 d.) ir
paskelbtas Savivaldybės tinklalapyje prie parengtų sprendimo projektų. Gavus Tarybos narių
prašymą svarstyti jį papildomu darbotvarkės klausimu, sprendimo projektas buvo patalpintas prie
Tarybos posėdžio darbotvarkės klausimų ir apie tai buvo informuoti visi Tarybos nariai sms
žinute.
Meras informavo, kad Statybos ir miesto komitetas pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
2. SVARSTYTA. Dėl žemės sklypo J. Simpsono g. 21, Palangoje, detaliojo plano
netvirtinimo. Pranešėjas – Vytautas Korsakas.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymai ir pasisakymai.
Meras informavo, kad šiuo klausimu nori pasisakyti Evaldas Klimas, Raimondas
Lideika, Daiva Makutėnaitė.
Raimondas Lideika kalbėjo, jog Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 5 dalis
numato, kad Savivaldybės taryba, atsisakiusi tvirtinti detalųjį planą ar priėmus kitą analogiško
pobūdžio sprendimą dėl detaliojo plano netvirtinimo, privalo per 20 darbo dienų nuo detaliojo
plano pateikimo dienos pateikti raštu motyvuotą atsakymą planavimo organizatoriui. Jei
savivaldybės taryba detaliojo plano per nustatytą terminą nepatvirtina ir nepateikia motyvuoto
atsakymo dėl netvirtinimo, detalusis planas patvirtinamas Vyriausybės nustatyta tvarka. Dėl
nustatytu terminu nepatvirtinto detaliojo plano planavimo organizatoriui atsiradusią žalą atlygina
savivaldybė įstatymų nustatyta tvarka. Raimondas Lideika pažymėjo, jog detaliojo plano rengėjas
2016 m. birželio 3 d. kreipėsi į Tarybą dėl detaliojo plano patvirtinimo, tačiau per 20 darbo dienų
nebuvo pateiktas jos atsakymas, todėl detaliojo plano rengėjas kreipėsi į Savivaldybę, kad būtų
grąžintas detalusis planas (jis grąžintas š. m. liepos 3 d.). Kalbėtojas aiškino, kad pagal aukščiau
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paminėtą įstatymo nuostatą, detaliojo plano tvirtinimo ir netvirtinimo klausimai yra sprendžiami
Vyriausybės nustatyta tvarka, t. y. pagal kompetenciją šiuos klausimus sprendžia Valstybinė
teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, todėl Taryba šios dienos posėdyje neturi teisės spręsti
klausimų, susijusių su detaliuoju planu.
Raimondas Lideika priminė, kad pagal Vietos savivaldos įstatymo nuostatas,
Savivaldybės tarybos nariai prisiekė „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“. Ji aiškino, kad Taryba, netvirtindama
detaliojo plano, pažeidžia Teritorijų planavimo įstatymą. Raimondas Lideika ragino Tarybos narius
prisiminti priesaiką, kad nebūtų priimtas neteisėtas sprendimas, ir Savivaldybei netektų atlyginti
žalą detaliojo plano organizatoriui įstatymų nustatyta tvarka. Jis priminė, kad detalusis planas yra
suderintas su valstybinėmis institucijomis ir jokių neteisėtų pastabų nebuvo pateikta. Taryba
neapgalvotais sprendimais daro žalą juridiniams asmenims, kurie nori vykdyti sąžiningą veiklą.
Evaldas Klimas priminė Tarybos nariams, kad Vyriausybės atstovė Klaipėdos
apskrityje 2016 m. liepos 26 d. rašte „Dėl žemės sklypo J. Simpsono g. 21, Palangoje, detaliojo
plano“ siūlė nesvarstyti sprendimo projekto, kol nebus gautos Valstybinės teritorijų planavimo ir
statybos inspekcijos išvados. Kalbėtojas pažymėjo, jog Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos
inspekcija pateikė išvadą, kad detalusis planas yra teisėtas.
Vytautas Korsakas pabrėžė, jog statytojo (užsakovo) interesų tenkinimas neturi kenkti
visuomenės interesams architektūros ir urbanistikos, paveldo apsaugos, kraštovaizdžio, ekologijos
ir kitose svarbiose srityse. Šiuo detaliuoju planu siekiama didinti užstatymo tankumą ir
intensyvumą, todėl būtų naikinama žalioji zona.
Vaidas Šimaitis pažymėjo, jog UAB „Gaumista“ kreipėsi į Klaipėdos apygardos
administracinį teismą dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos uždraudimo atlikti neteisėtus
veiksmus, susijusius su žemės sklypo J. Simpsono g. 21 detaliuoju planu, tačiau teismas 2016 m.
liepos 28 d. nutartimi nutarė „pareiškėjo UAB „Gaumista“ skundą atsakovams Palangos miesto
savivaldybės administracijai ir Palangos miesto savivaldybės tarybai dėl uždraudimo atlikti
neteisėtus veiksmus, atsisakyti priimti“ (pridedama prie posėdžio rengimo medžiagos). Tarybos
narys kalbėjo, jog Palangos miesto savivaldybės taryba siekia išsaugoti gamtinį ir urbanistinį
unikalumą bei unikalų miesto kraštovaizdį, kurio niekas nedrįso iškirsti net sovietmečiu. Jis siūlė
pritarti parengtam sprendimo projektui.
Saulius Simė aiškino, jog Tarybos nariai tam ir davė priesaiką, kad atstovautų
bendruomenės interesus, todėl šiuo sprendimu tikimąsi išsaugoti gamtos paveldą. Jis siūlė
rekonstruoti esamą pastatą, nekeičiant užstatymo ploto, aukštingumo bei tankumo.
Elena Kuznecova pažymėjo, jog Taryba, išlaikydama savo pareigą ir rinkėjų
pasitikėjimą, vadovaująsi savo sąžine ir protu, priima demokratiškus sprendimus bendruomenės
naudai, todėl šiuo atveju, tik statytojas (užsakovas) patirs nuostolį.
Šarūnas Vaitkus kalbėjo, jog minima teritorija yra Palangos Birutės parko tęsinys. Jis
klausė Juridinio ir personalo skyriaus vedėjo pavaduotojo Vytauto Korsako, jeigu Valstybinė
teritorijų planavimo ir statybos inspekcija patvirtintų detalųjį planą, kiek būtų iškertama medžių.
Vytautas Korsakas atsakė, kad įgyvendinant parengtame detaliajame plane numatytus
sprendinius, sklype būtų iškirsti 37 medžiai.
Daiva Kerekeš pažymėjo, kad jos kaip Vyriausybės atstovės pareiga, yra informuoti
Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją apie Tarybos priimtą sprendimą.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
3. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-37
pakeitimo. Pranešėjas – Vygantas Rekašius.
Klausimai.
Eimutis Židanavičius domėjosi, kad vykdys apraše nurodytos kavinės veiklą.
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Vygantas Rekašius atsakė, kad apraše nurodyta vieta, kurioje nuomininkas,
išsinuomojęs visą pastatą, gali vykdyti kavinės veiklą.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Ilona Pociuvienė ir Eugenijus Simutis nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
4. SVARSTYTA. Dėl bendradarbiavimo sutarties su Lietuvos nacionaline
filharmonija. Pranešėjas – Vygantas Rekašius.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Švietimo, kultūros ir sporto komitetas pritarė sprendimo
projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Eugenijus Simutis nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
5. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2011 m. liepos 14 d. sprendimo Nr. T2-101
pakeitimo. Pranešėja – Nijolė Vargonienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras 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 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Eugenijus Simutis nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
6. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-24
pakeitimo. Pranešėja – Nijolė Vargonienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Švietimo, kultūros ir sporto komitetas pritarė sprendimo
projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
Saulius Simė nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
7. SVARSTYTA. Dėl lengvatos suteikimo Palangos balandininkų klubui. Pranešėja
– Nijolė Vargonienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymai ir pasisakymai.
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Elena Kuznecova siūlė Palangos balandininkų klubui suteikti 100 proc. Palangos
sporto centro teikiamų paslaugų įkainių lengvatą 2016 m. lapkričio 18-20 d. už naudojimąsi
universaliąja sporto sale, išskyrus mokesčius, susijusius su komunalinių atliekų surinkimu ir
tvarkymu.
Eugenijus Simutis pritarė Elenos Kuznecovos pasiūlymui.
Meras informavo, kad Švietimo, kultūros ir sporto komitetas pritarė sprendimo
projektui.
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui Elenos Kuznecovos pasiūlymą.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 19 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo Saulius Simė.
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu sprendimo projekto
sprendžiamojoje dalyje vietoj skaičiaus „50“ įrašyti skaičių „100“.
Meras perdavė pirmininkavimą Mero pavaduotojui Rimantui Antanui Mikalkėnui.
Tarybos nariai Antanas Sebeckas, Bronius Vaitkus ir Šarūnas Vaitkus išėjo iš posėdžių
salės (9 val. 45 min. iki 9 val. 47 min.).
8. SVARSTYTA. Dėl pritarimo projekto ,,Turistinio patrauklumo didinimas per
botaninio paveldo išsaugojimą Vakarų Lietuvos – Kuršo regione“ teikimui Interreg Latvija–
Lietuva 2014–2020 metų bendradarbiavimo per sieną programos finansavimui gauti. Pranešėja –
Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Švietimo, kultūros ir
sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininko pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl
sprendimo projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Edmundas Krasauskas nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Meras perėmė pirmininkavimą.
9. SVARSTYTA. Dėl pritarimo paraiškos projekto ,,Jaunimo sveikos gyvensenos
skatinimas vystant viešąsias aktyvaus laisvalaikio ir sporto paslaugas Vakarų Lietuvos – Kuršo
regione“ teikimui Interreg Latvija–Lietuva 2014–2020 metų bendradarbiavimo per sieną
programos finansavimui gauti. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
Klausimai.
Elena Kuznecova domėjosi, iš kur kilo programos pavadinimas.
Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė atsakė, kad programos „Interreg Latvija–Lietuva
2014–2020 metų bendradarbiavimo per sieną“ idėją pateikė Europos Sąjungos komisija.
Saulius Simė klausė, ar savivaldybė turės apmokės visas projekto išlaidas iš biudžeto
lėšų, ir tik po to jos bus grąžinamos.
Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė paaiškino, kad atsiskaitant bus taikomas sąskaitų
kompensavimo mechanizmas.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Švietimo, kultūros ir sporto, Ekonomikos ir finansų, Turizmo,
sveikatos ir socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
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Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Danas Paluckas nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos narė Sondra Kulikauskienė išėjo iš posėdžių salės (9 val. 51 min. iki 9 val. 52
min.).
10. SVARSTYTA. Dėl pritarimo VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centro
paraiškos teikimui Interreg Latvija–Lietuva 2014–2020 metų bendradarbiavimo per sieną
programos finansavimui gauti. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, kad Ekonomikos ir finansų, Švietimo, kultūros ir sporto bei
Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Danas Paluckas nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos narys Danas Paluckas išėjo iš posėdžių salės (9 val. 53 min. iki 9 val. 54
min.).
11. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Palangos kurorto muziejaus paraiškos teikimui
Interreg Latvija–Lietuva 2014–2020 metų bendradarbiavimo per sieną programos finansavimui
gauti. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Švietimo, kultūros ir sporto bei
Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
12. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos didžiausio
leistino pareigybių skaičiaus. Pranešėja – Akvilė Kilijonienė.
Klausimai.
Elena Kuznecova domėjosi, kiek padidėjo Administracijos darbuotojų skaičius, kai
Administracijos direktoriaus pareigas užėmė Akvilė Kilijonienė.
Akvilė Kilijonienė atsakė, kad 2011 m. Administracijos darbuotojų skaičius buvo
sumažintas ir iki šiol jis nėra pasiekęs lygio, koks buvo iki 2011 m. Administracijos direktorė
pažymėjo, jog iki 2011 m. buvo 114 pareigybių, šiuo Tarybos sprendimu prašoma patvirtinti 111
pareigybę.
Eimutis Židanavičius klausė, kodėl nebuvo apsvarstyta galimybė sumažinti
darbuotojų skaičių kuriame nors viename skyriuje ir padidinti etatų skaičių Architektūros ir
teritorijų planavimo skyriujeų. Tarybos narys pabrėžė, jog visoje Lietuvoje valdininkų skaičius yra
mažinamas.
Akvilė Kilijonienė atsakė, kad darbuotojų, dirbančių Palangos miesto savivaldybės
administracijoje, skaičius lyginant su gyventojų skaičiumi, yra mažesnis negu šalies vidurkis ir
keletą kartų mažesnis lyginant su savivaldybėmis, turinčiomis kurorto statusą. Direktorė pabrėžė,
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kad gyventojų skaičius nėra pagrindinis Administracijos darbo krūvio rodiklis. Ji pažymėjo, kad
visos etatų perskirstymo tarp skyrių galimybės buvo išnaudotos.
Vaidotas Bacevičius klausė, kiek dirbo Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje
žmonių, kai jo vedėju buvo paskirtas Svajūnas Bradūnas.
Akvilė Kilijonienė atsakė, kad tuo metu skyriuje dirbo 8 žmonės. Šiuo metu dirba 5
darbuotojai, bet yra patvirtintos 6 pareigybės. Tarybos sprendimo projektu prašoma patvirtinti 7
pareigybę.
Eugenijus Simutis kalbėjo, jog vienas Savivaldybės darbuotojas aptarnauja 153
gyventojus.
Akvilė Kilijonienė pažymėjo, kad 1 tūkst. gyventojų tenka 21 Savivaldybės
darbuotojas. Vien tik Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius kiekvieną dieną gauna 14
prašymų.
Elena Kuznecova klausė, kodėl buvo mažinamas Architektūros ir teritorijų planavimo
skyriaus etatų skaičius.
Akvilė Kilijonienė atsakė, kad etatai buvo perskirstyti kituose skyriuose.
Eimutis Židanavičius padarė išvadą, kad Savivaldybės administracija dirbo
neefektyviai.
Akvilė Kilijonienė pažymėjo, jog Savivaldybės administracija kaip ir visos Lietuvos
sistema yra kintanti, dinamiška struktūra.
Pasiūlymai ir pasisakymai.
Eugenijus Simutis kalbėjo, jog Tarybos sprendimais, Administracijos direktoriaus
įsakymais Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius yra apkrautas nereikalingomis funkcijomis.
Jis siūlė nepritarti sprendimo projektui ir peržvelgti skyriaus funkcijas.
Eimutis Židanavičius pažymėjo, jog Administracijos direktorė manipuliavo skaičiais.
Jis dėstė, kad tūkstantį gyventojų aptarnauja 2,76 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
darbuotojo, Klaipėdos rajono savivaldybės – 6, Kretingos rajono savivaldybės – 6,34. Jis siūlė
atsikratyti biurokratinio popierizmo, kad nereikėtų didinti etatų skaičiaus ir kad darbuotojai
nebėgtų iš Savivaldybės. Tarybos narys siūlė nepritarti sprendimo projektui.
Akvilė Kilijonienė pabrėžė, jog Palangos miesto savivaldybės nereikėtų lyginti su
didmiesčio savivaldybėmis. Laisvosios rinkos instituto 2015 m. atliktoje analizėje pažymėta, kad
Palangos miesto savivaldybės administracijoje dirbo 7,2 darbuotojai, tenkantys tūkstančiui
gyventojų, Neringos savivaldybės administracijoje – 26,99, Birštono savivaldybės administracijoje
– 14,09. Administracijos direktorė pažymėjo, jog vidutiniškai 1 000 gyventojų aptarnauja 7,4
savivaldybių administracijos darbuotojo, mažų savivaldybių – 7,97.
Meras informavo, kad Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos, Švietimo, kultūros ir
sporto bei Ekonomikos ir finansų komitetai pritarė sprendimo projektui, Statybos ir miesto ūkio
komitetas nepritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 13, prieš – 2 (Eugenijus Simutis, Eimutis Židanavičius), susilaikė –
5 (Edmundas Krasauskas, Sondra Kulikauskienė, Elena Kuznecova, Danas Paluckas, Saulius
Simė).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos nariai Saulius Simė ir Julius Tomas Žulkus išėjo iš posėdžių salės (10 val. 4
min. iki 10 val. 12 min.).
13. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-58
pakeitimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Klausimai.
Eugenijus Simutis domėjosi, ar yra poreikis didinti gelbėjimo tarnybos darbo laiką.
Kostas Jakubauskas aiškino, jog klausimas buvo svarstytas Ekstremalių situacijų
komisijoje, nes gelbėtojai ir gelbėjimo tarnybos patvirtino faktą, kad iškvietimai gaunami po darbo
valandų.
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Elena Kuznecova klausė, kodėl, kai buvo pateiktos pirkimo sutarties sąlygos
konkursui, nebuvo aptarti gelbėjimo tarnybos darbo laiko klausimai.
Kostas Jakubauskas atsakė, kad apie tai nebuvo pagalvota. Jis pažymėjo, kad visą parą
gelbėtojai dirba Klaipėdos ir Neringos pakrantėse.
Eimutis Židanavičius klausė, kodėl gerinamos sąlygos paslaugos davėjui, taip yra
iškreipiamos visos konkurso sąlygos ir didinamas finansavimas iš Savivaldybės biudžeto.
Kostas Jakubauskas atsakė, kad konkurso sąlygos nekeičiamos. Jei Taryba pritartų
sprendimo projektui, Administracija įstatymų nustatyta tvarka kreiptųsi į Viešųjų pirkimų tarnybą
dėl papildomų paslaugų pirkimo.
Eimutis Židanavičius aiškino, jog visų pirma reikėjo gauti Viešųjų pirkimo tarnybos
suderinimą, o tik po to teikti sprendimo projektą Tarybai.
Kostas Jakubauskas atsakė, kad Viešųjų pirkimo tarnybai reikia pateikti argumentus ir
pagrindą, t. y. Tarybos sprendimą. Jei Taryba nepriims sprendimo, tai nėra reikalo kreiptis į
minėtą įstaigą.
Pasiūlymas ir pasisakymai.
Eugenijus Simutis pasakojo, kad užsienyje jam neteko matyti nė vieno paplūdimio,
kuriame gelbėtojai dirbtų visą parą. Jis siūlė nepritarti sprendimo projektui.
Eimutis Židanavičius kalbėjo, jog jo žiniomis, daugelis partinių renginių vyksta
Gelbėjimo stotyje, tai jo manymu, šis sprendimo projektas susietas su papildomu stoties
finansavimu. Jis siūlė nepritarti sprendimo projektui.
Meras pagarsino, kad Ekonomikos ir finansų, Švietimo, kultūros ir sporto bei
Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Tarybos nariai Rimantas Antanas
Mikalkėnas, Ilona Pociuvienė.
BALSAVO: už – 11, prieš – 2 (Eugenijus Simutis, Eimutis Židanavičius), susilaikė –
3 (Edmundas Krasauskas, Elena Kuznecova, Danas Paluckas).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
14. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T2-139
papildymo ir pakeitimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio komitetai
pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Tarybos narys Dainius Želvys.
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
15. SVARSTYTA. Dėl būsto nuomos sąlygų pakeitimo. Pranešėjas – Kostas
Jakubauskas.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio komitetai
pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).

11
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Tarybos narys Dainius Želvys.
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
16. SVARSTYTA. Dėl materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti
juo patikėjimo teise Palangos turizmo informacijos centrui. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad visi komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
Nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu Tarybos narys Julius Tomas Žulkus.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
17. SVARSTYTA. Dėl sutikimo priimti valstybės turtą ir jo perdavimo Palangos
miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigoms. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
18. SVARSTYTA. Dėl pavadinimo gatvei suteikimo – Žemaičių Alkos gatvė ir jos
geografinės charakteristikos patvirtinimo. Pranešėja – Rima Tchir.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas pagarsino, kad Administracijos direktorė pateikė pasiūlymą dėl
sprendimo projekto (pridedamas prie posėdžio rengimo medžiagos).
Meras informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė sprendimo projektui.
Šarūnas Vaitkus prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl pasiūlymo.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 20 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Eimutis Židanavičius nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu projekto preambulėje
vietoje žodžių ir skaičių „18 straipsnio 1 dalimi“ įrašyti žodžius ir skaičius „16 straipsnio 2 dalies
34 punktu“ ir ją išdėstyti taip:
„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27
dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 34 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų
ir jų ribų įstatymo 9 straipsniu, Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams,
kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų
statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministro 2014 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 1V-178, Palangos miesto savivaldybės taryba
nusprendžia“.
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19. SVARSTYTA. Dėl pavadinimo suteikimo Antano Baranausko alėjai ir jos
geografinės charakteristikos patvirtinimo. Pranešėja – Rima Tchir.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
Nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo Tarybos narys Eimutis Židanavičius.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
20. SVARSTYTA. Dėl teritorijos prie žemės sklypo Užkanavės g. 45, Palangoje,
detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjas – Vidmantas Danta.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Tarybos nariai Elena Kuznecova, Danas Paluckas, Šarūnas Vaitkus, Eimutis
Židanavičius nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo.
BALSAVO: už – 15, prieš – 1 (Saulius Simė), susilaikė – nėra.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas paskelbė posėdžio pabaigą.

Posėdžio pirmininkai

Šarūnas Vaitkus
Rimantas Antanas Mikalkėnas

Posėdžio sekretorė

Diana Kniukštienė

