PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
9-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
21-OJO POSĖDŽIO, ĮVYKUSIO NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS
2020 m. lapkričio 4 d. Nr. T3-10
Palanga
Posėdis įvyko 2020 m. lapkričio 4 d.
Posėdžio pradžia 9 val., pabaiga 10 val. 25 min.
Posėdžio pirmininkai – Šarūnas Vaitkus, Palangos miesto savivaldybės meras,
Rimantas Antanas Mikalkėnas, Palangos miesto savivaldybės mero pavaduotojas.
Posėdžio sekretorė – Renata Liaudanskytė, Palangos miesto savivaldybės
administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė.
Posėdyje dalyvavo 21 Tarybos narys: Andrius Bajoras, Arvydas Dočkus, Gediminas
Gečas, Svetlana Grigorian, Domininkas Jurevičius (iki 10 val. 11 min.), Darius Kubilius, Sondra
Kulikauskienė, Elena Kuznecova, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Ilona Pociuvienė, Saulius Simė,
Eugenijus Simutis, Mindaugas Skritulskas, Renata Surblytė, Vaidas Šimaitis, Bronius Vaitkus,
Šarūnas Vaitkus, Dainius Želvys, Julius Tomas Žulkus, Justas Žulkus, Vladas Žulkus.
Kviestieji asmenys: Kostas Jakubauskas, Palangos miesto savivaldybės administracijos
Ūkio ir turto skyriaus vedėjas, Petras Kaminskas, Palangos miesto savivaldybės administracijos
Juridinio ir personalo skyriaus vedėjas, Aušra Kedienė, Palangos miesto savivaldybės administracijos
Biudžeto skyriaus vedėja, Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė, Palangos miesto savivaldybės
administracijos Ekonominės plėtros skyriaus vedėja, Laima Valužienė, Palangos miesto savivaldybės
administracijos Švietimo skyriaus vedėja.
Meras paskelbė 9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 21-ojo posėdžio
pradžią.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
Meras pagarsino, jog į 9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 21-ojo
posėdžio darbotvarkę įtraukta 18 klausimų.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar Tarybos nariai turi pasiūlymų dėl posėdžio
darbotvarkės.
Meras informavo, kad yra gautas 7 Tarybos narių (Rimanto Antano Mikalkėno, Šarūno
Vaitkaus, Ilonos Pociuvienės, Vlado Žulkaus, Juliaus Tomo Žulkaus, Andriaus Bajoro, Dainiaus
Želvio) pasirašytas prašymas į šios dienos Tarybos posėdžio darbotvarkę įtraukti papildomu
klausimu sprendimo „Dėl pritarimo būti partneriu teikiamoje Ateities ekonomikos DNR plano
veiksmo įgyvendinimo koncepcijoje „Laisvalaikio sporto mokslinių tyrimų laboratorijos sukūrimas“
projektą (Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė).
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių balsuoti dėl šio sprendimo projekto
įtraukimo į posėdžio darbotvarkę.
BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
Sprendimo projektas įtrauktas į darbotvarkę papildomu klausimu.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, asmeniškai suinteresuotų šio
Tarybos posėdžio darbotvarkės klausimų svarstymu.
Saulius Simė informavo, kad nusišalina nuo 11 klausimo (Dėl Palangos sporto centro
sportinio ugdymo grupių, mokinių ir kontaktinių valandų skaičiaus 2020–2021 mokslo metams
derinimo), kadangi dirba Palangos sporto centre.
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Arvydas Dočkus pagarsino, kad nedalyvaus 3 (Dėl turto perdavimo Palangos „Baltijos“
pagrindinei mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise) ir 5 (Dėl kompiuterių
perdavimo Palangos miesto savivaldybės mokykloms valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo
teise) klausimų svarstyme, kadangi dirba Palangos „Baltijos“ pagrindinėje mokykloje.
Ilona Pociuvienė informavo, kad nusišalina nuo 5 klausimo (Dėl kompiuterių
perdavimo Palangos miesto savivaldybės mokykloms valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo
teise) svarstymo, kadangi dirba Palangos senojoje gimnazijoje.
Andrius Bajoras pranešė, kad nedalyvaus 11 kausimo (Dėl Palangos sporto centro
sportinio ugdymo grupių, mokinių ir kontaktinių valandų skaičiaus 2020–2021 mokslo metams
derinimo) svarstyme, kadangi dirba Palangos sporto centre.
Justas Žulkus pagarsino, kad nusišalina nuo 5 klausimo (Dėl kompiuterių perdavimo
Palangos miesto savivaldybės mokykloms valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise)
svarstymo, kadangi dirba Palangos senojoje gimnazijoje.
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui Sauliaus Simės nusišalinimą nuo 11
darbotvarkės klausimo svarstymo.
Tarybos narių bendru sutarimu Sauliaus Simės nusišalinimas priimtas.
Meras teikė balsavimui Arvydo Dočkus nusišalinimą nuo 3 ir 5 darbotvarkės klausimų
svarstymo.
Tarybos narių bendru sutarimu Arvydo Dočkaus nusišalinimas priimtas.
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui Ilonos Pociuvienės nusišalinimą nuo 5
darbotvarkės klausimo svarstymo.
Tarybos narių bendru sutarimu Ilonos Pociuvienės nusišalinimas priimtas.
Meras teikė balsavimui Andriaus Bajoro nusišalinimą nuo 11 darbotvarkės klausimo
svarstymo.
Tarybos narių bendru sutarimu Andriaus Bajoro nusišalinimas priimtas.
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui Justo Žulkaus nusišalinimą nuo 5 darbotvarkės
klausimo svarstymo.
Tarybos narių bendru sutarimu Justo Žulkaus nusišalinimas priimtas.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl darbotvarkės su pakeitimais
tvirtinimo.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
Darbotvarkė patvirtinta.
Meras pasveikino Tarybos narį Mindaugą Skritulską laimėjus rinkimuose į Lietuvos
Respublikos Seimą.
Elena Kuznecova klausė, ar Savivaldybė yra išdavusi leidimą savaitgalį Palangoje
vykusiai demonstracijai ir kodėl policija nesiima veiksmų sutramdyti asmenų grupę, kuri važinėja
po miestą ir agituoja nesilaikyti Koronaviruso infekcijos (Covid-19) prevencijos priemonių.
Meras informavo, kad Savivaldybė leidimo minėtai akcijai nėra išdavusi, o policija
pradės administracinę teiseną dėl šio įvykio.
Elena Kuznecova perskaitė Tarybos opozicinės „Tikroji opozicija“ frakcijos (Elenos
Kuznecovos, Domininko Jurevičiaus, Dariaus Kubiliaus) kreipimąsi „Dėl gyventojų įtraukimo į
strateginio planavimo organizavimo procesus“, adresuotą Merui ir Administracijos direktorei
(pridedamas prie Tarybos posėdžio rengimo medžiagos).
Elena Kuznecova pateikė paklausimą „Dėl tvarkos, priraukiant lėšas privačios
partnerystės pagrindu“, adresuotą Merui ir Administracijos direktorei (pridedamas prie Tarybos
posėdžio rengimo medžiagos).
1. SVARSTYTA. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą, esantį Vytauto g. 11, Palangoje,
Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Svetlana Grigorian klausė, kokias išlaidas patirs Savivaldybė perėmus sprendimo
projekte minimą nekilnojamąjį turtą.
Eugenijus Simutis ir Svetlana Grigorian pasisakė šiuo klausimu.
Meras informavo, kad visi Tarybos komitetai pritarė sprendimo projektui.
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Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20, prieš – nėra, susilaikė – 1.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Meras perdavė pirmininkavimą posėdžiui Mero pavaduotojui Rimantui Antanui
Mikalkėnui (nuo 9 val. 28 min. iki 9 val. 32 min.).
2. SVARSTYTA. Dėl turto perdavimo Palangos miesto socialinių paslaugų centrui
valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Turizmo, sveikatos ir
socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Arvydas Dočkus nusišalino nuo sprendimo „Dėl turto perdavimo Palangos
„Baltijos“ pagrindinei mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ projekto
svarstymo (nuo 9 val. 29 min. iki 9 val. 30 min.).
3. SVARSTYTA. Dėl turto perdavimo Palangos „Baltijos“ pagrindinei mokyklai
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.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
4. SVARSTYTA. Dėl pastato, esančio Gintaro g. 34, Palangoje, perdavimo Palangos
miesto socialinių paslaugų centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėjas –
Kostas Jakubauskas.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Turizmo, sveikatos ir
socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Arvydas Dočkus, Ilona Pociuvienė ir Justas Žulkus nusišalino nuo sprendimo „Dėl
kompiuterių perdavimo Palangos miesto savivaldybės mokykloms valdyti, naudoti ir disponuoti jais
patikėjimo teise“ projekto svarstymo (nuo 9 val. 32 min. iki 9 val. 9 val. 33 min.).
5. SVARSTYTA. Dėl kompiuterių perdavimo Palangos miesto savivaldybės
mokykloms valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Mero pavaduotojas 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.
Meras grįžo į posėdžių salę (9 val. 32 min.).
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
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NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Meras perėmė pirmininkavimą posėdžiui.
6. SVARSTYTA. Dėl pripažinto netinkamu (negalimu) naudoti valstybės
nematerialiojo ir ilgalaikio bei trumpalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo. Pranešėjas
– Kostas Jakubauskas.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
7. SVARSTYTA. Dėl Klaipėdos regiono plėtros tarybos steigimo. Pranešėja –
Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
Svetlana Grigorian iškėlė klausimą dėl Klaipėdos miesto savivaldybės, kuriai suteikta
teisė deleguoti daugiau Tarybos narių nei kitoms savivaldybėms į Klaipėdos regiono plėtros tarybos
kolegiją, stojamojo įnašo dydžio.
Svetlana Grigorian teiravosi, kokie papildomi mokesčiai, be stojamojo įnašo, bus
taikomi Palangos miesto savivaldybei tapus minėtos Tarybos nare.
Svetlana Grigorian klausė, ar papildomi mokesčiai, jeigu būtų tokie taikomi įstojus į
šią Tarybą, bus derinami su Savivaldybės taryba.
Meras informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
8. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-19 pakeitimo.
Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Turizmo, sveikatos ir socialinės
apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
9. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto patikslinimo.
Pranešėja – Aušra Kedienė.
Meras informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Aušra Kedienė pristatė Tarybos nariams, kaip vykdomas ir surenkamas 2020 m.
Savivaldybės biudžetas.
10. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento
tvirtinimo. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
Svetlana Grigorian siūlė ištaisyti techninę klaidą sprendimo projekto 1 punktu
tvirtinamo Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 20 punkto antroje pastraipoje.
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Svetlana Grigorian prašė plačiau papasakoti, kaip Savivaldybės administracija naudojasi
e. demokratijos portalu, minimu Tarybos veiklos reglamento 34 punkte.
Svetlana Grigorian teiravosi, kurioje vietoje įrengta Savivaldybės administracijos
skelbimų lenta, minima Tarybos veiklos reglamento 138.6 punkte.
Meras pagarsino, kad yra gautas Administracijos direktorės Akvilės Kilijonienės 2020
m. spalio 28 d. pasiūlymas „Dėl Tarybos sprendimo projekto pakeitimo“ (pridedamas prie Tarybos
posėdžio rengimo medžiagos).
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Administracijos
direktoriaus pateikto pasiūlymo.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 21 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
Meras informavo, kad Statybos ir miesto ūkio, Turizmo, sveikatos ir socialinės
apsaugos bei Švietimo, kultūros ir sporto komitetai pritarė sprendimo projektui, o Ekonomikos ir
finansų komitetas pritarė sprendimo projektui su pasiūlymu: Palangos miesto savivaldybės veiklos
reglamento 147 punkte po žodžių „interneto ryšio“ įrašyti žodžius „kitos organizacinės technikos“
ir šį punktą išdėstyti taip:
„147. Tarybos nariui su jo, kaip tarybos nario, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto,
telefono, interneto ryšio, kitos organizacinės technikos, transporto išlaidoms apmokėti, kiek jų
nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka Savivaldybės administracija, kas mėnesį išmokama
(kompensuojama) 0,4 vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (VMDU) išmoka, už kurią
atsiskaitoma ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius“.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Ekonomikos ir
finansų komiteto pateikto pasiūlymo.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 21 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
Meras informavo, kad yra gautas Tarybos narių Eugenijaus Simučio ir Svetlanos
Grigorian 2020 m. lapkričio 2 d. pasiūlymas „Dėl Tarybos sprendimo projekto pakeitimo“, ir siūlė
dėl kiekvieno pasiūlymo punkto balsuoti atskirai (pridedamas prie Tarybos posėdžio rengimo
medžiagos).
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Eugenijaus
Simučio ir Svetlanos Grigorian pateikto pasiūlymo 1 punkto, kuriame siūloma pakeisti Tarybos
veiklos reglamento 22 punktą ir jį išdėstyti taip:
„22. Tarybos posėdžiai yra atviri. Posėdžio pirmininkas turi teisę leisti posėdyje kalbėti
kviestiems asmenims. Jeigu Tarybos posėdyje svarstomas klausimas yra susijęs su kitais posėdyje
dalyvaujančiais asmenimis, jiems leidžiama užduoti klausimus pranešėjams ir kalbėti Reglamento
nustatyta tvarka. Tarybos posėdžiai transliuojami Palangos miesto savivaldybės interneto svetainėje.
Tuo atveju, kai Tarybos posėdžiai vyksta nuotoliniu būdu, posėdžiai realiu laiku transliuojami ir
socialiniuose tinkluose per Palangos miesto savivaldybės paskyrą“.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 2, prieš – 18, susilaikė – nėra.
Saulius Simė nesiregistravo ir nebalsavo dėl Tarybos narių pasiūlymo 1 punkto.
Eugenijaus Simučio ir Svetlanos Grigorian pasiūlymo 1 punktui nepritarta.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Eugenijaus Simučio ir
Svetlanos Grigorian pateikto pasiūlymo 2 punkto, kuriame siūloma pakeisti Tarybos veiklos
reglamento 151 punktą ir jį išdėstyti taip:
„151. Tarybos nariams už sugaištą ruošiantis Tarybos, komitetų, frakcijų ar atskirų
darbo grupių posėdžiams, taip pat susitikimuose su rinkėjais praleistą laiką ar klausimus su rinkėjais
sprendžiant nuotoliniu būdu pasitelkiant elektronines ryšio priemones, kai įvestas visuotinis ar
lokalus karantinas, bei už laiką, sugaištą vykdant Tarybos ar mero pavedimus, turi būti atlyginama
(apmokama) šio Reglamento XVII skyriaus 150 punkte nustatyta tvarka.“.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 2, prieš – 16, susilaikė – 2.
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Saulius Simė nesiregistravo ir nebalsavo dėl Tarybos narių pasiūlymo 2 punkto.
Eugenijaus Simučio ir Svetlanos Grigorian pasiūlymo 2 punktui nepritarta.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Eugenijaus
Simučio ir Svetlanos Grigorian pateikto pasiūlymo 3 punkto, kuriame siūloma pakeisti Tarybos
veiklos reglamento 153 punktą ir jį išdėstyti taip:
„153. Tarybos nariai laiką, sugaištą ruošiantis Tarybos, komitetų, frakcijų ar atskirų
darbo grupių posėdžiams, taip pat susitikimuose su rinkėjais tiesioginio susitikimo metu arba
nuotoliniu būdu pasitelkus elektronines ryšio priemones, kai įvestas visuotinis ar lokalus karantinas,
praleistą laiką (toliau – savarankiškai deklaruojamas laikas) deklaruoja asmeniškai. Tarybos narys
turi pateikti Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtam atsakingajam specialistui Tarybos
sprendimu patvirtintos formos ataskaitą, kurioje atsispindėtų laikas, sugaištas ruošiantis Tarybos,
komitetų ar atskirų darbo grupių posėdžiams, bei laikas, praleistas susitikimuose su rinkėjais. Už
Tarybos nario savarankiškai deklaruojamą laiką mokamas atlyginimas ne daugiau kaip už 40 val. per
mėnesį 146 ir 151 punktuose nustatyta tvarka“.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 2, prieš – 11, susilaikė – 7.
Saulius Simė nesiregistravo ir nebalsavo dėl Tarybos narių pasiūlymo 3 punkto.
Eugenijaus Simučio ir Svetlanos Grigorian pasiūlymo 3 punktui nepritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su priimtais Administracijos direktoriaus ir Ekonomikos ir finansų komiteto siūlomais
pakeitimais.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19, prieš – nėra, susilaikė – 2.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su Administracijos direktoriaus ir
Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlytais pakeitimais (pridedami prie Tarybos posėdžio rengimo
medžiagos).
Tarybos nariai Andrius Bajoras ir Saulius Simė nusišalino nuo sprendimo „Dėl
Palangos sporto centro sportinio ugdymo grupių, mokinių ir kontaktinių valandų skaičiaus 2020–
2021 mokslo metams derinimo“ projekto svarstymo (nuo 10 val. 14 min. iki 10 val. 15 min.).
11. SVARSTYTA. Dėl Palangos sporto centro sportinio ugdymo grupių, mokinių ir
kontaktinių valandų skaičiaus 2020–2021 mokslo metams derinimo. Pranešėja – Laima Valužienė.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir
sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
12. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 2021-2023
metų ikimokyklinio ugdymo programai. Pranešėja – Laima Valužienė.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir
sporto komitetai 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.
13. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ 2021-2023
metų ikimokyklinio ugdymo programai „Esu čia ir dabar“. Pranešėja – Laima Valužienė.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir
sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas buvo).

7
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
14. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Palangos lopšelio-darželio „Nykštukas“ 2021-2023
metų ikimokyklinio ugdymo programoms. Pranešėja – Laima Valužienė.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir
sporto komitetai 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.
15. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ 2021-2023
metų ikimokyklinio ugdymo programai. Pranešėja – Laima Valužienė.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir
sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
Saulius Simė nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio sprendimo projekto.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
16. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Palangos lopšelio-darželio „Sigutė“ 2021-2023
metų ikimokyklinio ugdymo programai. Pranešėja – Laima Valužienė.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir
sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
Bronius Vaitkus nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio sprendimo projekto.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
17. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ 2021–2023
metų ikimokyklinio ugdymo programai „Padėkime augti vaikui“. Pranešėja – Laima Valužienė.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir
sporto komitetai 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.
18. SVARSTYTA. Dėl Palangos švietimo pagalbos tarnybos nuostatų patvirtinimo.
Pranešėja – Laima Valužienė.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir
sporto komitetai 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.
19. SVARSTYTA. Dėl pritarimo būti partneriu teikiamoje Ateities ekonomikos DNR
plano veiksmo įgyvendinimo koncepcijoje „Laisvalaikio sporto mokslinių tyrimų laboratorijos
sukūrimas“ projektą. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
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Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų 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.
Posėdžio pirmininkai

Šarūnas Vaitkus
Rimantas Antanas Mikalkėnas

Posėdžio sekretorė

Renata Liaudanskytė

