PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
8-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
33-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2017 m. lapkričio 2 d. Nr. T3-33
Palanga
Posėdis įvyko 2017 m. lapkričio 2 d.
Posėdžio pradžia 9 val., pabaiga 10 val. 15 min.
Posėdžio pirmininkai – Šarūnas Vaitkus, Meras, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Mero
pavaduotojas.
Posėdžio sekretorė – Jurgita Makšimaitė, Palangos miesto savivaldybės
administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė.
Posėdžio pirmininkas paskelbė 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos
33-ojo posėdžio pradžią.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Posėdyje dalyvavo 18 Tarybos narių: Vaidotas Bacevičius, Arvydas Dočkus, Donatas
Elijošius, Irena Galdikienė, Edmundas Krasauskas, Sondra Kulikauskienė, Elena Kuznecova,
Rimantas Antanas Mikalkėnas, Danas Paluckas, Ilona Pociuvienė, Antanas Sebeckas, Eugenijus
Simutis, Vaidas Šimaitis, Bronius Vaitkus, Šarūnas Vaitkus, Gediminas Valinevičius, Dainius
Želvys, Eimutis Židanavičius.
Posėdyje dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavo 3 Tarybos nariai: Saulius Simė,
Mindaugas Skritulskas, Julius Tomas Žulkus.
Posėdyje dalyvavo kviestieji ir kiti asmenys (sąrašas pridedamas).
Posėdžio pirmininkas pagarsino, jog į 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės
tarybos 33-ojo posėdžio darbotvarkę įtraukta 19 klausimų.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar Tarybos nariai turi pasiūlymų dėl posėdžio
darbotvarkės. Tarybos nariai pasiūlymų nepateikė.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl darbotvarkės.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
Tarybos posėdžio darbotvarkė patvirtinta.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, asmeniškai suinteresuotų šios
darbotvarkės klausimų svarstymu.
Arvydas Dočkus pagarsino, kad nusišalins nuo 10 darbotvarkės klausimo (Dėl
Palangos sporto centro teikiamų paslaugų įkainių nustatymo ir sporto bazių naudojimo tvarkos
aprašo patvirtinimo), kadangi dirba Palangos sporto centre.
Posėdžio pirmininkas siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Arvydo Dočkaus
nusišalinimo.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
Arvydo Dočkaus nusišalinimas priimtas.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, norinčių pasisakyti prieš pradedant
svarstyti darbotvarkės klausimus.
Elena Kuznecova kalbėjo, kad neseniai įvyko konkursas dėl Palangos miesto
savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigų ir
klausė, kodėl šis žmogus nepraėjus net kelioms savaitėms nuo jo darbo pradžios tapo Palangos
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miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėju. Tarybos
narė klausė, dėl ko šis žmogus buvo perkeltas iš vienų pareigų į kitas ir kodėl nėra skelbiamas
konkursas dėl Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pareigų.
Administracijos direktorė atsakė, kad buvo skelbti keli konkursai dėl Architektūros ir
teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pareigų, tačiau kandidatų neatsirado. Šis žmogus turi juridinį
išsilavinimą, o kadangi Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje trūko žmogaus, turinčio
tokias kompetencijas, jis buvo laikinai perkeltas į Architektūros ir teritorijų planavimo skyrių
atlikti vedėjo funkcijas.
Eimutis Židanavičius prisiminė neseniai publikuotą straipsnį dėl teritorijos šalia
Kęstučio g. 33, Palangoje. Tarybos narys klausė, kokie planavimo dokumentai yra parengti prie
šios teritorijos, kokie buvo atlikti medžių kirtimai, ar Meras kreipsis į specialiąsias tarnybas, kad
išsiaiškintų, ar šioje veikoje nėra korupcijos apraiškų ar kitos nusikalstamos veikos. Eimutis
Židanavičius taip pat domėjosi, kodėl dėl minėto sklypo neorganizuojamas aukcionas, o sklypą
norima prijungti prie šalia esančio sklypo bei ragino visuomenės narius ginti viešąjį interesą.
Meras kalbėjo, kad 2015 metais administracijos direktorė Akvilė Kilijonienė išleido
įsakymą, kuriuo žemės sklypas būtų priskirtas prie įregistruoto statinio. Šis įsakymas atitiko tuo
metu galiojančius teisės aktus. Kitų dokumentų Savivaldybė nėra gavusi: nei prašymų, nei planų.
Yra leista rengti detalųjį planą, o detaliuosius planus rengia privatūs asmenys. Kai bus gauti
dokumentai ar prašymas tvirtinti detalųjį planą, ko iki šiol nėra padaryta, tada ir bus priimtas
sprendimas, kokį žemės sklypą suformuoti prie minėto įregistruoto statinio.
Meras siūlė pradėti darbotvarkės klausimų svarstymą.
1. SVARSTYTA. Dėl pritarimo projekto „Sveikatos ugdymo priemonių
įgyvendinimas tikslinių grupių asmenims Palangos miesto savivaldybėje“ įgyvendinimui.
Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, 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).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
2. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2017 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-4 pakeitimo.
Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Švietimo, kultūros ir
sporto, 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).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
3. SVARSTYTA. Dėl pritarimo projekto „Sporto aikštelės – riedučių, riedlenčių ir
BMX dviračių parko – įrengimas“ įgyvendinimui. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Švietimo, kultūros ir
sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
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Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
4. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2016 metų strateginio bei
metinio veiklos planų įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja – Ramunė OlšauskaitėUrbonienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio, Švietimo, kultūros ir
sporto, Ekonomikos ir finansų komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl šio sprendimo projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Meras perdavė pirmininkavimą Rimantui Antanui Mikalkėnui.
5. SVARSTYTA. Dėl Palangiškio kortelės išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo
patvirtinimo. Pranešėjas – Šarūnas Vaitkus.
Tarybos narių klausimai.
Elena Kuznecova kalbėjo, kad teikime teigiama, kad bus kviečiamos visos kurorto
įmonės, įstaigos bei organizacijos suteikti nuolaidas prekėms ir paslaugoms ir klausė, kurie verslo
atstovai jau yra davę preliminarų sutikimą dėl šių lengvatų.
Meras atsakė, kad buvo šnekėta su Palangos viešbučių ir restoranų asociacija šia tema.
Pritarus šiam sprendimo projektui, Palangos viešbučių ir restoranų asociacija bus supažindinama
su šiuo sprendimu plačiau. Tokia sistema, kai pirmiausia priimamas Tarybos sprendimas, o vėliau
kviečiamos prisijungti verslo organizacijos, taikoma ne pirmame mieste. Analogiška sistema buvo
taikoma tokiuose miestuose kaip Alytus, Birštonas, Klaipėda.
Elena Kuznecova klausė, ar palangiškiams ši sistema suteiks nuolaidą automobilių
parkavimui.
Meras atsakė, kad išsiaiškins, ar gali būti suteikta tokia nuolaida.
Elena Kuznecova klausė, ar Palangiškio kortelės išdavimo ir naudojimo tvarkos
aprašo 13 punkte nėra klaidos. Pagal aprašo 13 punktą pasiūlymai būtų teikiami kortelių
turėtojams. Tarybos narė siūlė, kad įmonės, teikiančios nuolaidas ar specialius pasiūlymus kortelės
turėtojams, turėtų pateikti savo pasiūlymus Palangos miesto savivaldybės administracijos
Ekonominės plėtros skyriui prieš 5 darbo dienas iki einamojo mėnesio pradžios.
Eimutis Židanavičius klausė dėl Palangiškio kortelės išdavimo ir naudojimo tvarkos
aprašo 18 punkto, ar ne per daug yra kišamasi į asmeninį žmogaus gyvenimą, kodėl nepaliekama
galimybė žmogui nesutikti, kad jo asmens duomenis tvarkytų Palangos miesto savivaldybės
administracija.
Meras atsakė, kad sprendimo projektas yra suderintas su Palangos miesto savivaldybės
administracijos teisininkais ir Vyriausybės atstove, jie pastabų nepateikė, šis sprendimas yra
teisėtas.
Elena Kuznecova domėjosi, ar šis sprendimo projektas buvo derinamas su Lietuvos
Respublikos konkurencijos taryba.
Meras atsakė, kad sprendimo projektas nėra suderintas su šia Taryba, nes tai nėra
privaloma. Rengiant šį sprendimo projektą buvo remtasi kitų miestų patirtimi.
Eugenijus Simutis klausė, ar vieno euro kortelės mokestis nėra per mažas, ar jo
užteks atlyginti administravimo kaštus.
Meras atsakė, kad pagal atliktus skaičiavimus vieno euro kortelės mokestis padengs
visus kaštus.
Eimutis Židanavičius klausė, kodėl nėra įtrauktas punktas dėl automobilių
parkavimo.
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Meras atsakė, kad Eimutis Židanavičius gali teikti atskirą sprendimo projektą su savo
pasiūlymais.
Meras perėmė pirmininkavimą.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eugenijus Simutis džiaugėsi, kad buvo parengtas šis sprendimo projektas, tik
pastebėjo, kad prieš rengiant sprendimo projektą galėjo būti jau pasirašytos preliminarios sutartys
su verslo atstovais.
Eimutis Židanavičius pritarė Eugenijui Simučiui ir kalbėjo, kad būtų gerai svarstant
sprendimo projektą matyti įmonių sąrašą, kurios būtų prisidėjusios prie šios akcijos. Tarybos narys
apgailestavo, kad pasiūlymas dėl Palangiškio kortelės buvo pateiktas dar prieš tris-keturis metus,
bet Palangiškio kortelė bus suteikiama tik dabar. Eimutis Židanavičius pateikė pasiūlymus:
pakeisti Palangiškio kortelės išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo 11 punktą ir jį išdėstyti taip:
„11. Kortelės teikiamomis nuolaidomis kortelės turėtojas gali naudotis pirkdamas prekes,
paslaugas, automobilių stovėjimą ir kt. tose vietose, kur yra užklijuotas specialus Palangiškio
kortelės lipdukas“. Tarybos narys taip pat siūlė pakeisti aprašo 18 punktą ir vietoje žodžių
„Pasirašydamas prašymą kortelei gauti“ įrašyti žodžius „Pažymėjęs grafoje „Sutinku“. Tarybos
narys pastebėjo, kad taip būtų paliekama teisė žmogui apsispręsti, leisti arba neleisti naudoti jo
asmens duomenis.
Meras kalbėjo, kad įrašius į aprašą žodžius dėl automobilių parkavimo, pats
sprendimas taptų niekiniu, nes šiuo klausimu jau buvo pasisakiusi Vyriausybės atstovė. Meras
aiškino, kad prašyme asmuo neturi nurodyti savo asmens kodo, gyventojas turi pateikti savo vardą,
pavardę ir savo gyvenamosios vietos deklaraciją.
Eugenijus Simutis teikė pasiūlymą papildyti Palangiškio kortelės išdavimo ir
naudojimo tvarkos aprašo 1 punktą numatant, kad Palangiškio kortelę galėtų gauti ir Palangos
miesto garbės piliečiai, kurių deklaruota gyvenimo vieta nėra Palangos mieste.
Elena Kuznecova kalbėjo, kad aprašo 6 punkte rašoma, kad Palangiškio kortelė bus
išduodama tik pilnamečiams asmenims ir klausė, ar nebus nuskriaudžiama Palangos jaunuomenė.
Meras atsakė, kad 6 punktas numato, kad nepilnamečiams mokyklinio amžiaus (nuo
7 metų) vaikams kortelė išduodama pateikus jų tėvų prašymą.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio, Švietimo, kultūros ir
sporto, Ekonomikos ir finansų komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad yra pateiktas Administracijos direktorės
pasiūlymas ir prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl šio pasiūlymo.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 16, prieš – nėra, susilaikė – 2 (Danas Paluckas, Eugenijus Simutis).
Nuspręsta pritarti Administracijos direktorės pasiūlymui.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Eugenijaus
Simučio pasiūlymo pakeisti Palangiškio kortelės išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo 1 punkto
pirmą sakinį ir jį išdėstyti taip: „Palangiškio kortelė (toliau – kortelė) yra skiriama nuolatiniams
gyventojams, deklaravusiems gyvenamąją vietą Palangos mieste ir Palangos miesto garbės
piliečiams“.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 18 (vienbalsiai).
Nuspręsta pritarti Eugenijaus Simučio pasiūlymui.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Elenos
Kuznecovos pasiūlymo pakeisti Palangiškio kortelės išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo 13
punkto antrą sakinį ir jį išdėstyti taip: „Įmonės, teikiančios nuolaidas ar specialius pasiūlymus
kortelės turėtojams, turi pateikti savo pasiūlymus Palangos miesto savivaldybės administracijos
Ekonominės plėtros skyriui prieš 5 darbo dienas iki einamojo mėnesio pradžios“.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 18 (vienbalsiai).
Nuspręsta pritarti Elenos Kuznecovos pasiūlymui.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Eimučio
Židanavičiaus pasiūlymo pakeisti Palangiškio kortelės išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo 11
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punktą ir jį išdėstyti taip: „11. Kortelės teikiamomis nuolaidomis kortelės turėtojas gali naudotis
pirkdamas prekes, paslaugas, automobilių stovėjimą ir kt. tose vietose, kur yra užklijuotas
specialus Palangiškio kortelės lipdukas“. Meras kalbėjo, kad ši problema jau yra išspręsta ir
žmonės, gyvenantys tose vietose, kuriose yra apmokestintas automobilių stovėjimas, nemoka šio
mokesčio.
Eugenijus Simutis kalbėjo, kad parkomatai nėra pritaikyti kortelių naudojimui.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Danas Paluckas nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio pasiūlymo.
Balsavo: už – 1 (Eimutis Židanavičius), prieš – 13, susilaikė – 3 (Vaidotas Bacevičius,
Edmundas Krasauskas, Elena Kuznecova).
Nuspręsta nepritarti Eimučio Židanavičiaus pasiūlymui.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Eimučio
Židanavičiaus pasiūlymo pakeisti Palangiškio kortelės išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo 18
punktą ir vietoje žodžių „Pasirašydamas prašymą kortelei gauti“ įrašyti žodžius „Pažymėjęs grafoje
„Sutinku“.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Danas Paluckas nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio pasiūlymo.
Balsavo: už – 3 (Sondra Kulikauskienė, Elena Kuznecova, Eimutis Židanavičius),
prieš – 12, susilaikė – 2 (Vaidotas Bacevičius, Eugenijus Simutis).
Nuspręsta nepritarti Eimučio Židanavičiaus pasiūlymui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymais.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymais:
1. Pakeisti sprendimo projekto preambulę, išdėstant ją taip: „Vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Palangos turizmo
informacijos centro nuostatų, patvirtintų Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio
27 d. sprendimo Nr. T2-357 4 punktu, 2 dalies 11.19 punktu, Palangos miesto savivaldybės vardu
sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos
2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. T2-154 „Dėl Palangos miesto savivaldybės vardu sudaromų
sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5.2 punktu, Palangos miesto savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:“.
2. Pakeisti sprendimo projekto 2 punktą, atskiriant Ekonominės plėtros skyriaus ir
Palangos turizmo informacijos centro funkcijas ir 2 punktą išdėstyti taip: „2. Pavesti atlikti
nurodytas funkcijas:
2.1. Palangos miesto savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros skyriui
koordinuoti ir vykdyti Palangiškio kortelės viešinimo ir rinkodaros veiksmų procedūras.
2.2. Palangos turizmo informacijos centrui Palangiškio kortelės išdavimo paslaugą“.
3. Pakeisti Palangiškio kortelės išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo 18 punktą ir jį
išdėstyti taip: „18. Pasirašydamas prašymą kortelei gali išreikšti sutikimą, kad Palangos miesto
savivaldybės administracija naudotų kortelės turėtojo asmens duomenis administravimo ir
tiesioginės rinkodaros tikslais bei sutinka gauti informaciją apie nuolaidų programos vykdymo
eigą“.
4. Pakeisti Palangiškio kortelės išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo 17 punktą ir jį
išdėstyti taip: „17. Kortelė galioja iki 2020 m. gruodžio 31 d., jeigu gyventojas yra deklaravęs
savo gyvenamąją vietą Palangos miesto savivaldybės teritorijoje“.
5. Pakeisti Palangiškio kortelės išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo 1 punktą ir jį
išdėstyti taip: „1. Palangiškio kortelė (toliau – kortelė) yra skiriama nuolatiniams gyventojams,
deklaravusiems gyvenamąją vietą Palangos mieste, ir Palangos miesto garbės piliečiams.
Palangiškio kortelė suteikia teisę gauti specialius pasiūlymus ir nuolaidas įvairioms prekėms,
paslaugoms, renginiams ir kt.“.
6. Pakeisti Palangiškio kortelės išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo 13 punktą ir jį
išdėstyti taip: „13. Išsami informacija apie kortelės nuolaidas ir specialius pasiūlymus pateikiama
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www.palanga.lt, www.palangatic.lt, įmonių, teikiančių nuolaidas, interneto puslapiuose,
socialiniuose tinkluose, spaudoje kiekvieno einamojo mėnesio pirmą savaitę. Įmonės, teikiančios
nuolaidas ar specialius pasiūlymus kortelės turėtojams, turi pateikti savo pasiūlymus Palangos
miesto savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros skyriui prieš 5 darbo dienas iki einamojo
mėnesio pradžios. Trumpiausias nuolaidos ar specialaus pasiūlymo galiojimo laikotarpis – 3
mėnesiai su galimybe kiekvieną mėnesį teikti kitokį pasiūlymą ar nuolaidą. Palangos miesto
savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros skyrius organizuoja informacijos paskelbimą
Savivaldybės interneto svetainėje ir kituose informaciniuose kanaluose“.
6. SVARSTYTA. Dėl Palangos kultūros ir jaunimo centro teikiamų mokamų
paslaugų sąrašo patvirtinimo. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui, Švietimo, kultūros ir sporto komitetas pritarė sprendimo projektui su
pasiūlymais.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl Švietimo,
kultūros ir sporto komiteto pasiūlymų.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Danas Paluckas nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio pasiūlymo.
Balsavo: už – 17 (vienbalsiai).
Nuspręsta pritarti Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pasiūlymams.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl
Administracijos direktorės pasiūlymo.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 18 (vienbalsiai).
Nuspręsta pritarti Administracijos direktorės pasiūlymui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymais.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymais:
1. Sprendimo projekto preambulėje po skaičių ir žodžių „18 straipsnio 1 dalimi“
įrašyti skaičius ir žodžius „Palangos kultūros ir jaunimo centro nuostatų 16.3 punktu“.
2. Pakeisti Palangos kultūros ir jaunimo centro teikiamų mokamų paslaugų sąrašo
pastraipą „Paslaugos“ ir ją išdėstyti taip:
„Paslaugos
Pavadinimas
Skaičius
Kaina (EUR)
Afišos klijavimas ant vieno
Palangos kultūros ir
jaunimo centro
reklaminio-informacinio
stendo parai
A4 formato
1 vnt.
0,35
A3 formato
1 vnt.
0,55
A2 formato
1 vnt.
0,90
Edukacinės programos
1 vnt.
50
parengimas
Renginio vedimas
3–6 val.
100 iki 300
Renginio režisūra
1 vnt.
200
Įmonių ir organizacijų
profesinių švenčių,
1 vnt.
250 iki 400
kultūrinių projektų,
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konferencijų
organizavimas
Mokymai
1 ak. val.
14“
3. Pakeisti Palangos kultūros ir jaunimo centro teikiamų mokamų paslaugų sąrašo
eilutę „Mobili scenos pakyla (12 m2) be transporto išlaidų“, vietoj skaičiaus ir žodžio „1 para“
įrašyti skaičius ir žodžius „1 kv. m/1 parai“ ir ją išdėstyti taip:
„Mobili scenos pakyla (12 m2)
1 kv. m/1 parai
6“
be transporto išlaidų
7. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-16
pakeitimo. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Švietimo, kultūros ir sporto komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
8. SVARSTYTA. Dėl pritarimo prisijungimui prie pasaulinio tinklo „Merai už
Taiką“. Pranešėja – Jūratė Mitkevičiūtė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio,
Švietimo, kultūros ir sporto, 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).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
9. SVARSTYTA. Dėl lengvatos suteikimo Palangos balandininkų klubui. Pranešėja
– Laima Valužienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Švietimo, kultūros ir
sporto, Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui, o Statybos
ir miesto ūkio komitetas sprendimo nepriėmė.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad yra pateiktas Administracijos direktorės
pasiūlymas ir kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl šio pasiūlymo.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 18 (vienbalsiai).
Nuspręsta pritarti Administracijos direktorės pasiūlymui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Rimantas Antanas Mikalkėnas nesiregistravo ir nebalsavo.
Vaidas Šimaitis užsiregistravo, bet nebalsavo.
BALSAVO: už – 16.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu pakeisti sprendimo
projekto „Dėl lengvatos suteikimo Palangos balandininkų klubui“ preambulę ir ją išdėstyti taip:
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„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 29 punktu, 16
straipsnio 2 dalies 26 punktu, atsižvelgdama į Palangos balandininkų klubo 2017 m. rugpjūčio 29
d. prašymą „Dėl X–osios Klaipėdos aukštaskraidžių balandžių ir kitų dekoratyvinių paukščių
(vištos, kanarėlės, papūgos) parodos 2017 m. lapkričio 18–19 d. Palangos universalioje sporto
arenoje“, Palangos miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:“.
Tarybos narys Arvydas Dočkus išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 44 min. iki 9 val. 46
min.).
10. SVARSTYTA. Dėl Palangos sporto centro teikiamų paslaugų įkainių nustatymo
ir sporto bazių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Laima Valužienė.
Tarybos narių klausimai.
Eimutis Židanavičius teiravosi, ar rengiant sprendimo projektą buvo organizuotas
susitikimas su sporto organizacijomis, ar buvo atsižvelgta į jų nuomonę.
Pranešėja atsakė, kad dėl biudžetinių įstaigų teikiamų paslaugų įkainių yra derinama
tik su biudžetinėmis įstaigomis.
Eugenijus Simutis klausė, kuo remiantis buvo nustatytos sunkvežimio ir autobuso
nuomos kainos ir kodėl jos skiriasi dvigubai.
Pranešėja atsakė, kad yra siūlomi 2016 metais patvirtinti įkainiai. Sporto centras šiuos
įkainius peržiūrėjo ir paliko galiojančius įkainius.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Švietimo, kultūros ir
sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
11. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-393
pakeitimo. Pranešėja – Genutė Kavarzienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, 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).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
12. SVARSTYTA. Dėl žemės mokesčio tarifų 2018 metams nustatymo. Pranešėja –
Regina Garadauskienė.
Tarybos narių klausimai.
Eugenijus Simutis klausė, ar 2018 metais Palangos gyventojams sumažės žemės
mokestis.
Pranešėja atsakė, kad buvo perskaičiuota žemės vertė, žemės mokestis mažėja beveik
visose pozicijose, išskyrus komercinės paskirties žemę.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio,
Švietimo, kultūros ir sporto, 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).
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BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
13. SVARSTYTA. Dėl fiksuoto pajamų mokesčio dydžių, taikomų asmenims,
įsigyjantiems 2018 metams verslo liudijimus vykdomai veiklai, nustatymo ir patvirtinimo.
Pranešėja – Regina Garadauskienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Švietimo, kultūros ir
sporto, Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui, Statybos ir
miesto ūkio komitetas pritarė sprendimo projektui su pasiūlymais.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl Statybos ir
miesto ūkio komiteto pasiūlymų.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 18 (vienbalsiai).
Nuspręsta pritarti Statybos ir miesto ūkio komiteto pasiūlymams.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymais.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymais pakeisti Fiksuoto pajamų
mokesčio dydžių, taikomų asmenims, įsigyjantiems 2018 metams verslo liudijimus vykdomai
veiklai, lentelės 046, 047, 081 eilutes išdėstyti taip:
„046 Megztų (trikotažinių) ir (EVRK klasės 14.31; 14.39;
nertų medžiagų gamyba, įeina į EVRK klases 13.91;
megztų (trikotažinių) ir 14.19)
nertų
gaminių
bei
dirbinių gamyba
047 Avalynės gamyba
(EVRK klasė 15.20; įeina į
EVRK klasę 16.29)
...
081 Diskotekos vedėjo veikla (įeina į EVRK klasę 90.01)

Gamyba

684

684

210

Gamyba

684

684

210

Paslaugos

684

684

210“

14. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto
patikslinimo. Pranešėja – Regina Garadauskienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Danas Paluckas, Eugenijus Simutis nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
15. SVARSTYTA. Dėl sutikimo perimti ilgalaikį ir trumpalaikį valstybės turtą
savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo įstaigoms. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio
komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
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Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Eugenijus Simutis nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
16. SVARSTYTA. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise UAB
„Palangos šilumos tinklai“. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimai.
Eimutis Židanavičius klausė, ar šiuo tarybos sprendimu bus perduoti šilumos tinklai,
kurie dar nebuvo perduoti.
Pranešėjas atsakė, kad taip.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas 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 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Eugenijus Simutis nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
17. SVARSTYTA. Dėl UAB „Palangos šilumos tinklai“ investicijų. Pranešėja –
Giedrė Juršėnė.
Tarybos narių klausimai.
Elena Kuznecova domėjosi dėl parduotų šilumos tiekimo trasų ir prašė plačiau tai
pakomentuoti.
Pranešėja atsakė, kad šis klausimas nesusijęs su parengtu sprendimo projektu. Šiuo
investiciniu projektu bus renovuojamos trasos, esančios senamiestyje.
Elena Kuznecova atsiėmė klausimą.
Meras įpareigojo UAB „Palangos šilumos tinklai“ kreiptis į reikiamas institucijas ir
pateikti atsakymą Tarybai ir visuomenei dėl galimai parduotų šilumos tiekimo trasų.
Danas Paluckas domėjosi dabartine trasų būkle ir klausė, ar įmonė yra pajėgi
įgyvendinti šį projektą.
Pranešėja atsakė, kad be abejo taip. Nors įmonė turi skolų, piniginiai srautai yra geri.
Eimutis Židanavičius klausė, kaip šis projektas paveiks vartotojus, kaip kis šilumos
kaina.
Pranešėja atsakė, kad buvo atlikti preliminarūs skaičiavimai, šilumos kaina galimai
didės 1,6 procento. Ši kaina buvo paskaičiuota atsižvelgus į suvartojamą šilumos kiekį. Kadangi
šilumos kaina susideda iš kelių dedamųjų dalių, atsakyti į šį klausimą tiksliai negalima.
Rimantas Antanas Mikalkėnas kalbėjo, kad šilumos tiekimo trasas būtina keisti – 19
km trasų būklė yra labai bloga, trasoje patiriami šilumos nuostoliai yra apie 25-27 procentus.
Renovuojant trasas bus pakeisti vamzdžiai, diegiamos naujos technologijos, tai labai sumažins
nuostolius. Šilumos tiekimo trasos turės būti renovuojamos anksčiau ar vėliau, todėl reikia
pasinaudoti šia galimybe.
Elena Kuznecova pažymėjo, kad pranešėjai turėtų atsakyti į visus Tarybos narių
klausimus. Taip pat pastebėjo, kad visi yra prisidėję, kad šios trasos iki šiol dar nėra atnaujintos, ir
siūlė pritarti šiam tarybos sprendimo projektui.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Gediminas Valinevičius kalbėjo, kad buvo perskaičiuoti trasų ilgiai, todėl reikia
pakoreguoti investicinio projekto skaičius ir teikė pasiūlymą pakeisti sprendimo projekto: 1
punktą, vietoj skaičiaus „2737802,21“ įrašyti skaičių „2769324,00“, 1.1 punkte vietoj skaičiaus
„2362361,21“ įrašyti skaičių „2393883,00“, 2 punkte vietoj skaičiaus „1650000,00“ įrašyti skaičių
„1603000,00“, 2.1 punkte vietoj skaičiaus „1350000,00“ įrašyti skaičių „1370000,00“, 2.2 punkte
vietoj skaičiaus „300000,00“ įrašyti skaičių „233000,00“.
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Danas Paluckas pastebėjo, kad priešingai nei priimant sprendimą dėl Palangiškio
kortelės, kai tik po tokio sprendimo patvirtinimo bus pasirašomos sutartys su verslininkais, UAB
„Palangos šilumos tinklai“ neturėdami savo nuosavybėj šilumos tiekimo trasų, jau rengia
investicinį projektą. Tarybos narys kalbėjo, kad nepaisant to, investicinio projekto rengimas yra
gera iniciatyva ir ji naudinga Palangai.
Meras atsakė, kad Danas Paluckas yra neteisus – UAB „Litesko“ perduodant turtą,
visa nuosavybė automatiškai perėjo UAB „Palangos šilumos tinklai“. Meras kalbėjo, kad reikia
sveikinti vadovą, kuris nori laiku pateikti paraišką Europos Sąjungos struktūriniams fondams, kad
būtų gauta parama.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl Gedimino
Valinevičiaus pasiūlymo.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 17, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Eugenijus Simutis).
Nuspręsta pritarti Gedimino Valinevičiaus pasiūlymui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Rimantas Antanas Mikalkėnas nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu pakeisti sprendimo
projekto:
1. 1 punktą, vietoj skaičiaus „2737802,21“ įrašyti skaičių „2769324,00“.
2. 1.1 punktą, vietoj skaičiaus „2362361,21“ įrašyti skaičių „2393883,00“.
3. 2 punktą, vietoj skaičiaus „1650000,00“ įrašyti skaičių „1603000,00“.
4. 2.1 punktą, vietoj skaičiaus „1350000,00“ įrašyti skaičių „1370000,00“.
5. 2.2 punktą, vietoj skaičiaus „300000,00“ įrašyti skaičių „233000,00“.
18. SVARSTYTA. Dėl teritorijos prie pastatų Medvalakio g. 49, Palangoje, detaliojo
plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjas – Vytautas Indreika.
Tarybos narių klausimai.
Eugenijus Simutis domėjosi, kokie reglamentai keisis šiuo detaliuoju planu.
Pranešėjas atsakė, kad šiuo sprendimo projektu yra nustatomi nauji reglamentai, nes
yra formuojamas sklypas.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Vaidotas Bacevičius nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 16, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Elena Kuznecova).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
19. SVARSTYTA. Dėl darnaus judumo Palangos mieste plano patvirtinimo.
Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
Tarybos narių klausimai.
Eugenijus Simutis klausė, kodėl Palangos savivaldybės atstovai nevažiavo į Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministerijos Darnaus judumo mieste plano komisijos posėdį.
Pranešėja atsakė, kad sprendimo projekto rengimo medžiagoje yra pridėtas antrasis
protokolas, Savivaldybės atstovai važiavo į pirmąjį posėdį. Plane buvo techninių klaidų, todėl
plano rengėjai jas pataisė ir vėl iš naujo planą pristatė Susisiekimo ministerijoje. Savivaldybės
atstovams antrąjį kartą dalyvauti nebereikėjo.
Eugenijus Simutis pastebėjo, kad ir dabartiniame Darnaus judumo Palangos mieste
plane yra klaidų. Po 9 lentele rašoma: „Žalioji zona užima 32 ha ir yra išsidėsčiusi pietinėje miesto

12
centrinės dalies pusėje. Šioje zonoje automobilių stovėjimas yra brangiausias – 0,9 Eur už
pusvalandį arba 1,7 Eur už valandą. Šioje zonoje taikomas tarifas ir už ilgalaikį stovėjimą – 12 Eur
(nepriklausomai nuo tą dieną stovėto laiko), sumokant vėliau ar išvykus iš nustatytos mokėjimo
vietos, iki kitos dienos 12 valandos“. Tarybos narys pastebėjo, kad nėra Tarybos sprendimo,
kuriame būtų numatytas toks tarifas. Eugenijus Simutis siūlė išbraukti šią pastraipą.
Tarybos narių pasiūlymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl Eugenijaus
Simučio pasiūlymo išbraukti Darnaus judumo Palangos mieste plano pastraipą, esančią po 9
lentele.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Vaidotas Bacevičius nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio pasiūlymo.
Balsavo: už – 17 (vienbalsiai).
Nuspręsta pritarti Eugenijaus Simučio pasiūlymui.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio
komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Eugenijus Simutis).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu Darnaus judumo Palangos
mieste plane išbraukti pastraipą „Žalioji zona užima 32 ha ir yra išsidėsčiusi pietinėje miesto
centrinės dalies pusėje. Šioje zonoje automobilių stovėjimas yra brangiausias – 0,9 Eur už
pusvalandį arba 1,7 Eur už valandą. Šioje zonoje taikomas tarifas ir už ilgalaikį stovėjimą – 12 Eur
(nepriklausomai nuo tą dieną stovėto laiko), sumokant vėliau ar išvykus iš nustatytos mokėjimo
vietos, iki kitos dienos 12 valandos“, esančią po 9 lentele.
Eugenijus Simutis pastebėjo, kad Darnaus judumo mieste plano komisijos posėdžio
metu Lietuvos dviratininkų bendrijos, Lietuvos žmonių su negalia sąjungos ir ITS Lietuva
asociacijos nariai balsavo prieš šį planą. Tie žmonės, kuriems buvo kurtas šis planas, balsavo
„prieš“ tikriausiai manydami, kad šis planas turėtų būti koreguojamas. Tarybos narys stebėjosi, kad
Darnaus judumo planas yra vis tiek tvirtinamas, neatsižvelgiant į šių žmonių išreikštą poziciją.
Posėdžio pirmininkas paskelbė posėdžio pabaigą.

Posėdžio pirmininkai

Šarūnas Vaitkus
Rimantas Antanas Mikalkėnas

Posėdžio sekretorė

Jurgita Makšimaitė

