PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
8-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
32-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2017 m. rugsėjo 28 d. Nr. T3-32
Palanga
Posėdis įvyko 2017 m. rugsėjo 28 d.
Posėdžio pradžia 9 val., pabaiga 9 val. 35 min.
Posėdžio pirmininkas – Šarūnas Vaitkus, Meras.
Posėdžio sekretorė – Diana Kniukštienė, Palangos miesto savivaldybės
administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė.
Posėdyje dalyvavo 19 Tarybos narių: Arvydas Dočkus, Donatas Elijošius, Irena
Galdikienė, Edmundas Krasauskas, Sondra Kulikauskienė, Elena Kuznecova, Rimantas Antanas
Mikalkėnas, Danas Paluckas, Ilona Pociuvienė, Antanas Sebeckas, Saulius Simė, Eugenijus
Simutis, Vaidas Šimaitis, Bronius Vaitkus, Šarūnas Vaitkus, Gediminas Valinevičius, Dainius
Želvys, Eimutis Židanavičius, Julius Tomas Žulkus.
Posėdyje dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavo Tarybos nariai: Vaidotas Bacevičius
ir Mindaugas Skritulskas.
Posėdyje dalyvavo kviestieji ir kiti asmenys (sąrašas pridedamas).
Meras paskelbė 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 32-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 32-ojo
posėdžio darbotvarkę įtraukta 11 klausimų.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar Tarybos nariai turi pasiūlymų dėl posėdžio
darbotvarkės.
Meras informavo, kad yra gautas 7 Tarybos narių (Vaido Šimaičio, Dainiaus Želvio,
Dano Palucko, Rimanto Mikalkėno, Elenos Kuznecovos, Gedimino Valinevičiaus, Irenos
Galdikienės) pasirašytas prašymas į šios dienos Tarybos posėdžio darbotvarkę įtraukti papildomą
klausimą ,,Dėl sutikimo perimti nekilnojamąjį turtą Vytauto g. 114, Palangoje“ (Pranešėjas –
Kostas Jakubauskas).
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl pasiūlymo papildomai
įtraukti į posėdžio darbotvarkę sprendimo ,,Dėl sutikimo perimti nekilnojamąjį turtą Vytauto g.
114, Palangoje“ projektą.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas yra).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
Klausimas įtrauktas į posėdžio darbotvarkę.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir balsuoti dėl darbotvarkės su pakeitimais
tvirtinimo.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas yra).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
Darbotvarkė patvirtinta.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, asmeniškai suinteresuotų šios
darbotvarkės klausimų svarstymu.
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Elena Kuznecova informavo, kad nedalyvaus 8 (Dėl pareiginės algos pastoviosios
dalies koeficientų patvirtinimo švietimo įstaigų vadovams) ir 10 (Dėl Tarybos 2017 m. liepos 27 d.
sprendimo Nr. T2-182 pakeitimo) klausimų svarstyme ir balsavime.
Arvydas Dočkus pagarsino, kad nedalyvaus 8 (Dėl pareiginės algos pastoviosios dalies
koeficientų patvirtinimo švietimo įstaigų vadovams) darbotvarkės klausimo svarstyme ir
balsavime, kadangi dirba „Baltijos“ pagrindinėje mokykloje.
Donatas Elijošius pranešė, kad taip pat nedalyvaus 8 (Dėl pareiginės algos
pastoviosios dalies koeficientų patvirtinimo švietimo įstaigų vadovams) klausimo svarstyme ir
balsavime, kadangi jo sesuo dirba „Baltijos“ pagrindinėje mokykloje.
Ilona Pociuvienė pažymėjo, jog tai pat nusišalins nuo 8 darbotvarkės klausimo (Dėl
pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų patvirtinimo švietimo įstaigų vadovams), kadangi ji
dirba švietimo įstaigoje.
Posėdžio pirmininkas siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Tarybos narių, kurie
nebalsuos 8 darbotvarkės klausimu, nusišalinimo.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
Tarybos narių: Elenos Kuznecovos, Arvydo Dočkaus, Donato Elijošiaus ir Ilonos
Pociuvienės nusišalinimai priimti.
Meras siūlė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Elenos Kuznecovos, kuri nebalsuos 10
darbotvarkės klausimu, nusišalinimo.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17.
Tarybos narės nusišalinimas priimtas.
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.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, norinčių pasisakyti prieš pradedant
svarstyti darbotvarkės klausimus.
Kadangi pasisakančiųjų nebuvo, posėdžio pirmininkas siūlė pradėti darbotvarkės
klausimų svarstymą.
1. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-98 pakeitimo.
Pranešėja – Irma Babičaitė-Kučinskienė.
Tarybos narių klausimai.
Elena Kuznecova klausė, kokiais kriterijais vadovaujantis tik Konservatorių partijos
frakcijos atstovai išrenkami į stebėtojų tarybą.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas 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 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Eugenijus Simutis).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
2. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2017 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T2-159
pakeitimo. Pranešėjas – Raimondas Andziulis.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių 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 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
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BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
3. SVARSTYTA. Dėl vienkartinės paramos skyrimo. Pranešėja – Genutė
Kavarzienė.
Tarybos narių klausimai.
Eimutis Židanavičius klausė, ar siūloma sprendimo projekte nurodyta suma – 500
eurų gali finansiškai padėti šeimai, jei asmens pargabenimas iš Olandijos kainavo 3300 eurų.
Genutė Kavarzienė atsakė, kad Socialinės paramos teikimo komisija, analizuodama
prašymus, nagrinėja ir asmens pajamas, asmens šeimos išlaikomų narių skaičių. Jokiu teisės aktu
nėra numatyta, kad pargabenimo suma turi būti kompensuojama 100 proc. Komisijos nariai siūlo,
kiek skirti prašančiajam paramos.
Eimutis Židanavičius klausė, kodėl Socialinės paramos teikimo komisijos posėdžiuose
nedalyvauja asmenys, kurie kreipiasi dėl vienkartinės paramos išmokėjimo.
Genutė Kavarzienė atsakė, kad Tvarkos apraše nėra nurodyta kviesti asmenis į
Socialinės paramos teikimo komisijos posėdžius. Pranešėja paminėjo, kad Komisijos nariai vertina
žalos dydį, jei yra būtinybė – patys važiuoja įvertinti situaciją.
Elena Kuznecova domėjosi, kokia pagal Tvarkos aprašą yra numatyta maksimali
paramos skyrimo suma.
Genutė Kavarzienė atsakė, kad didesnės sumos yra skiriamos Tarybos sprendimu,
maksimalios sumos nėra numatyta.
Elena Kuznecova klausė, kas apsprendžia, ar vienkartinę paramą skirti Direktoriaus
įsakymu, ar Tarybos sprendimu.
Genutė Kavarzienė atsakė, kad Komisija sprendžia, kokiu teisės aktus skirti
vienkartinę paramą.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eimutis Židanavičius kalbėjo, jog besikreipiantys dėl vienkartinės paramos asmenys
patyrė didelę moralinę ir materialinę skriaudą, todėl, jo manymu, paramos prašytojai turėtų būti
kviečiami į Socialinės paramos teikimo posėdžius, tam kad būtų išsiaiškinta tiksliai, kokią sumą
skirti ištikus bėdai. Tarybos narys siūlė skirti 1650 eurų vienkartinę paramą.
Irena Galdikienė siūlė vietoj 500 eurų skirti 100 eurų vienkartinę paramą.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Turizmo, sveikatos
ir socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Meras teikė balsavimui Irenos Galdikienės pasiūlymą.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 10, prieš – 7, susilaikė – 1.
Pasiūlymui pritarta.
Meras teikė balsavimui Eimučio Židanavičiaus pasiūlymą.
Užsiregistravo 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 4, prieš – 11, susilaikė – 3.
Pasiūlymui nepritarta.
Meras kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo projekto su
pasiūlymu.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 18, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Dainius Želvys).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu sprendimo projekte vietoj
skaičiaus „500“ įrašyti skaičių „1000“.
4. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Palangoje
2017–2019 m. programos patvirtinimo. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
Tarybos narių klausimai.
Elena Kuznecova pažymėjo, jog Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo
Palangos mieste 2017–2019 m. programos priemonių plane vienai iš priemonių „Naujametinis
fejerverkas sugiedant Lietuvos Respublikos himną“ skiriama 6 tūkst. Eur. Tarybos narė
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pasitikslino, ar ši priemonė įrašyta ir į 2017–2019 metų Palangos miesto savivaldybės strateginio
veiklos plano Kultūros programą.
Robertas Trautmanas pažymėjo, jog lėšos šiai priemonei buvo numatytos iš Palangos
kultūros centro biudžeto. Kultūros skyriaus vedėjas patvirtino, kad priemonės „Naujametinis
fejerverkas sugiedant Lietuvos Respublikos himną“ bei „Margučių alėja, skirta Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečiui paminėti“ nesidubliuos ir bus numatytos tik Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečio minėjimo Palangoje 2017–2019 m. programoje.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio bei Švietimo, kultūros
ir sporto komitetai pritarė sprendimo projektui su pasiūlymu papildyti Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečio minėjimo Palangos mieste 2017–2019 m. programos priemonių plano uždavinį
„Numatyti šalies visuomenei skirtus šventinius renginius“ nauja eilute ir ją išdėstyti taip:
Dailės
Palangos
VšĮ
0,5
0,5
paroda „Ir
viešoji
Palangos
šviesa“
biblioteka kūrybinė
grupė
„Mostas“
Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui su pasiūlymais:
1. Papildyti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Palangos mieste 2017–
2019 m. programos priemonių plano uždavinį „Numatyti šalies visuomenei skirtus šventinius
renginius“ nauja eilute ir ją išdėstyti taip:
Dailės
Palangos
VšĮ
0,5
0,5
paroda „Ir
viešoji
Palangos
šviesa“
biblioteka kūrybinė
grupė
„Mostas“
2. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Palangos mieste 2017–2019 m.
programos priemonių plano uždavinio „Kūrybinis projektas „Prie istorijos prisilietus“ eilutę
išdėstyti taip:
„Kūrybinis NepriklauPalangos
3,3
3,0
0,3
projektas
somybės
miesto
„Prie
aikštė
savivaldybės
istorijos
administracija
prisilietus“
ir švietimo
įstaigos
Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas pritarė sprendimo projektui su
pasiūlymu papildyti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Palangos mieste 2017–2019
m. programos priemonių plano uždavinio „Numatyti šalies visuomenei skirtus šventinius
renginius“ eilutę ir ją išdėstyti taip:
Šventinis „Gala“
Palangos
Palangos
10,0
10,0
koncertas/Miuziklas koncertų
miesto
„Palangos
salė
savivaldybės
legendos“
administracija,
(muzikinis
VšĮ „Palangos
spektaklis)
orkestras“
Meras teikė balsavimui Statybos ir miesto ūkio bei Švietimo, kultūros ir sporto
komitetų pasiūlymą.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 19 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
Meras teikė balsavimui Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymą.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 19 (vienbalsiai).
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Pasiūlymui pritarta.
Meras teikė balsavimui Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto 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 pasiūlymais.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymais.
1. Papildyti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Palangos mieste 2017–
2019 m. programos priemonių plano uždavinį „Numatyti šalies visuomenei skirtus šventinius
renginius“ nauja eilute ir ją išdėstyti taip:
Dailės
Palangos
VšĮ
0,5
0,5
paroda „Ir
viešoji
Palangos
šviesa“
biblioteka kūrybinė
grupė
„Mostas“
2. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Palangos mieste 2017–2019 m.
programos priemonių plano uždavinio „Kūrybinis projektas „Prie istorijos prisilietus“ eilutę
išdėstyti taip:
„Kūrybinis NepriklauPalangos
3,3
3,0
0,3
projektas
somybės
miesto
„Prie
aikštė
savivaldybės
istorijos
administracija
prisilietus“
ir švietimo
įstaigos
3. Papildyti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Palangos mieste 2017–
2019 m. programos priemonių plano uždavinio „Numatyti šalies visuomenei skirtus šventinius
renginius“ eilutę ir ją išdėstyti taip:
Šventinis „Gala“
Palangos
Palangos
10,0
10,0
koncertas/Miuziklas koncertų
miesto
„Palangos
salė
savivaldybės
legendos“
administracija,
(muzikinis
VšĮ „Palangos
spektaklis)
orkestras“
5. SVARSTYTA. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų 2017 metams
nustatymo. Pranešėja – Regina Garadauskienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras pagarsino, 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 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Eimutis Židanavičius nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 18 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
6. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2011 m. spalio 6 d. sprendimo Nr. T2-165
pakeitimo. Pranešėja – Regina Garadauskienė.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
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Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
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 18 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Eimutis Židanavičius nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 17, prieš – nėra, susilaikė – 1 (Eugenijus Simutis).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
7. 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 su pasiūlymu.
Meras teikė balsavimui Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymą.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 18, prieš – nėra, susilaikė – nėra.
Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymui (pridėtas prie posėdžio rengimo
medžiagos) pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti pakoreguotam sprendimo projektui.
Tarybos nariai: Arvydas Dočkus, Donatas Elijošius, Elena Kuznecova, Ilona
Pociuvienė, Saulius Simė išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 26 min. iki 9 val. 27 min.).
8. SVARSTYTA. Dėl pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų patvirtinimo
švietimo įstaigų vadovams. Pranešėja – Laima Valužienė.
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 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
9. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-24
pakeitimo. Pranešėja – Laima Valužienė.
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 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
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Tarybos narė Elena Kuznecova išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 29 min. iki 9 val. 30
min.).
10. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T2-182
pakeitimo. Pranešėja – Laima Valužienė.
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 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Saulius Simė, Eugenijus Simutis nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
11. SVARSTYTA. Dėl žemės sklypų Užkanavės g. 84A ir 84B, Palangoje, detaliojo
plano patvirtinimo. Pranešėjas – Vytautas Indreika.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
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 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
12. SVARSTYTA. Dėl sutikimo perimti nekilnojamąjį turtą Vytauto g. 114,
Palangoje. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
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 19 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 19 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas paskelbė posėdžio pabaigą.

Posėdžio pirmininkas

Šarūnas Vaitkus

Posėdžio sekretorė

Diana Kniukštienė

