PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
9-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
9-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2019 m. spalio 31 d. Nr. T3-12
Palanga
Posėdis įvyko 2019 m. spalio 31 d.
Posėdžio pradžia 9 val., pabaiga 9 val. 30 min.
Posėdžio pirmininkas – Šarūnas Vaitkus, Meras.
Posėdžio sekretorė – Diana Kniukštienė, Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė.
Posėdyje dalyvavo 17 Tarybos narių: Andrius Bajoras, Arvydas Dočkus, Gediminas
Gečas, Svetlana Grigorian, Domininkas Jurevičius, Darius Kubilius, Sondra Kulikauskienė, Elena
Kuznecova, Ilona Pociuvienė, Saulius Simė, Mindaugas Skritulskas, Renata Surblytė, Vaidas
Šimaitis, Bronius Vaitkus, Šarūnas Vaitkus, Julius Tomas Žulkus, Vladas Žulkus.
Posėdyje dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavo Tarybos nariai Rimantas Antanas
Mikalkėnas, Eugenijus Simutis, Dainius Želvys ir Justas Žulkus.
Posėdyje dalyvavo kviestieji ir kiti asmenys (sąrašas pridedamas).
Meras paskelbė 9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 9-ojo posėdžio
pradžią.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Meras pagarsino, jog į 9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 7-ojo
posėdžio darbotvarkę įtraukti 7 klausimai.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar Tarybos nariai turi pasiūlymų dėl posėdžio
darbotvarkės.
Kadangi pasiūlymų nebuvo, Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl
darbotvarkės.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
Darbotvarkė patvirtinta.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, asmeniškai suinteresuotų šios
darbotvarkės klausimų svarstymu.
Andrius Bajoras ir Saulius Simė informavo, kad nedalyvaus 6 (Dėl pritarimo projekto
„Palangos sporto mokyklos infrastruktūros tobulinimas“ paraiškos teikimui) darbotvarkės klausimo
svarstyme, kadangi jie dirba Palangos sporto centre.
Mindaugas Skritulskas ir Vaidas Šimaitis pagarsino, kad nusišalins nuo 7 (Dėl narių
delegavimo į asociaciją Šventosios žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė) darbotvarkės
klausimo svarstymo, nes jie yra Šventosios žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės nariai.
Posėdžio pirmininkas prašė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Andriaus Bajoro ir Sauliaus
Simės, kurie nedalyvaus 6 darbotvarkės klausimo svarstyme, nusišalinimo priėmimo.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
Tarybos narių nusišalinimas priimtas.
Meras siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Mindaugo Skritulsko ir Vaido Šimaičio, kurie
nedalyvaus 7 darbotvarkės klausimo svarstyme, nusišalinimo priėmimo.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
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BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
Tarybos narių nusišalinimas priimtas.
Posėdžio pirmininkas siūlė pradėti darbotvarkės klausimų svarstymą.
1. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2019
metų veiklos programos tvirtinimo. Pranešėja – Elena Kuznecova.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras informavo, kad visi komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
2. SVARSTYTA. Dėl Aušros Kedienės perkėlimo į kitas pareigas kitoje įstaigoje.
Pranešėjas – Raimondas Andziulis.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad visi 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.
3. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2017 m. lapkričio 2 d. sprendimo Nr. T2-229
pakeitimo. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas 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 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
4. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-73 pakeitimo.
Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų, Statybos ir miesto ūkio
bei Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos 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.
5. SVARSTYTA. Dėl pritarimo projekto ,,Eismo saugos priemonių diegimas
Palangos mieste“ paraiškos teikimui. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
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Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto
ūkio komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras teikė balsavimui sprendimo projektą.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Andrius Bajoras ir Saulius Simė išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 9 min. iki 9 val. 10
min.).
6. SVARSTYTA. Dėl pritarimo projekto „Palangos sporto mokyklos infrastruktūros
tobulinimas“ paraiškos teikimui. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė
sprendimo projektui, o Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui su pasiūlymu
(pridedamas prie posėdžio rengimo medžiagos).
Meras teikė balsavimui Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymą.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 15 (vienbalsiai).
Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu sprendimo projekto
pavadinime ir 1 punkte vietoj žodžio „mokyklos“ įrašyti žodį „centro“, pakeisti sprendimo projekto
preambulę ir ją išdėstyti taip:
„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8
punktu, Finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2016 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V–1074 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo
didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-725 priemonės „Neformalaus švietimo infrastruktūros tobulinimas“
projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 43.6 punktu, Palangos miesto savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:“
Mindaugas Skritulskas ir Vaidas Šimaitis išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 11 min. iki
9 val. 16 min.).
7. SVARSTYTA. Dėl narių delegavimo į asociaciją Šventosios žuvininkystės regiono
vietos veiklos grupė. Pranešėjas – Alvidas Bacius.
Tarybos narių klausimai.
Svetlana Grigorian domėjosi dėl Šventosios žuvininkystės regiono vietos veiklos
grupės sudėties.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Svetlana Grigorian siūlė Domininko Jūrevičiaus kandidatūrą vietoj Vaido Šimaičio
kandidatūros į Šventosios žuvininkystės regiono vietos veiklos grupę.
Domininkas Jūrevičius nesutiko būti deleguojamas į Šventosios žuvininkystės regiono
vietos veiklos grupę.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto
ūkio komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 12, prieš – 1, susilaikė – 2.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
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Meras paskelbė 9-ojo šaukimo Tarybos 9-ojo posėdžio pabaigą.
Posėdžio pirmininkas

Šarūnas Vaitkus

Posėdžio sekretorė

Diana Kniukštienė

