PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
8-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
49-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2019 m. vasario 21 d. Nr. T3-2
Palanga
Posėdis įvyko 2019 m. vasario 21 d.
Posėdžio pradžia 9 val., pabaiga 10 val. 15 min.
Posėdžio pirmininkas – Rimantas Antanas Mikalkėnas, Mero pavaduotojas.
Posėdžio sekretorė – Diana Kniukštienė, Palangos miesto savivaldybės
administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė.
Posėdžio pirmininkas paskelbė 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos
49-ojo posėdžio pradžią.
Posėdyje dalyvavo 17 Tarybos narių: Arvydas Dočkus, Donatas Elijošius, Irena
Galdikienė, Aleksandras Jokūbauskas, Sondra Kulikauskienė, Elena Kuznecova, Rimantas Antanas
Mikalkėnas, Aurelija Podlipskytė, Antanas Sebeckas, Eugenijus Simutis, Mindaugas Skritulskas,
Vaidas Šimaitis, Irena Švanienė, Bronius Vaitkus, Dainius Želvys, Eimutis Židanavičius, Julius
Tomas Žulkus.
Posėdyje nedalyvavo Tarybos nariai: Edmundas Krasauskas (nepranešė), Ilona
Pociuvienė, Saulius Simė, Šarūnas Vaitkus (dėl pateisinamų priežasčių).
Rimantas Antanas Mikalkėnas informavo, kad posėdžiui pirmininkaus jis, nes Meras
dėl pateisinamų priežasčių nedalyvauja Tarybos posėdyje ir siūlė Tarybos posėdžio pirmininko
pavaduotoju skirti Tarybos narį Mindaugą Skritulską. Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti, kad
Mindaugas Skritulskas būtų paskirtas pirmininko pavaduotoju.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
Mindaugas Skritulskas paskirtas Tarybos posėdžio pirmininko pavaduotoju.
Mero pavaduotojas pagarsino, jog į 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės
tarybos 49-ojo posėdžio darbotvarkę įtraukta 11 klausimų.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar Tarybos nariai turi pasiūlymų dėl posėdžio
darbotvarkės.
Kadangi pasiūlymų nebuvo, Mero pavaduotojas prašė Tarybos narių užsiregistruoti ir
balsuoti dėl darbotvarkės tvirtinimo.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
Darbotvarkė patvirtinta.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, asmeniškai suinteresuotų šios
darbotvarkės klausimų svarstymu.
Irena Švanienė informavo, kad nusišalins nuo 2 darbotvarkės klausimo (Dėl Tarybos
2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-12 1.3 punkto pakeitimo) svarstymo ir balsavimo.
Posėdžio pirmininkas prašė užsiregistruoti ir balsuoti dėl Irenos Švanienės, kuri
nedalyvaus 2 darbotvarkės klausimo svarstyme, nusišalinimo priėmimo.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
Tarybos narės nusišalinimas priimtas.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, norinčių pasisakyti prieš pradedant
svarstyti darbotvarkės klausimus.
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Aleksandras Jokūbauskas kalbėjo, jog Lietuvos ryto internetinio portalo straipsnyje
„Stintų šventės Palangoje atgarsiai: prekeiviams skriejo paslaptingi nurodymai“ rašoma, kad mugės
dalyviams be privalomos rinkliavos, t. y. 40 arba 60 eurų kainuojančių leidimų prekiauti mugės
metu, buvo siuntinėjami priminimai apie būtinybę sumokėti dar po 250 eurų už prekybinę vietą.
Jis citavo, kad „kai kurie mugės dalyviai tikino smarkiai nustebę, kad iš viešai skelbiamo Stintų
šventės rengėjų elektroninio pašto adreso buvo siuntinėjami priminimai apie būtinybę sumokėti
250 eurų paramos mokestį asociacijai „Stintų ordinas“. „Teisė prekiauti atsiranda tik sumokėjus
sutartą paramos sumą“ – rašoma laiške vienam mugės prekiautojui. Pasak jo, dalyvavimo mugėje
išlaidoms padidėjus daugiau kaip penkis kartus, darbas tampa visiškai nuostolingas. „Pikčiausia,
kad tai – paslėpta reketo forma“, – piktinosi Kaune gyvenantis meninių rankdarbių kūrėjas“.
Tarybos narys toliau citavo, kad „Stintų ordinas“ įsipareigoja, jog gauti pinigai bus skiriami
visuomeninio nekomercinio renginio Stintų šventės organizavimui, taip pat kitoms asociacijos
nuostatuose numatytoms veikloms“. Aleksandras Jokūbauskas pagarsino, kad jis domėjosi tuo
klausimu ir paaiškėjo, kad iš Savivaldybės biudžeto (Kultūros programos Nr. 8) šiai šventei bei
asociacijai „Stintų ordinas“ yra skiriama 10 tūkst. Eur. Tarybos narys dėstė toliau, kad „Lietuvos
ryto“ žurnalistas aiškinosi su asociacijos „Stintų ordinas“ nariais dėl paramos rinkimo. Straipsnyje
jis mini, kad „Stintų ordino“ maršalu paskelbtas verslininkas Gintaras Sičiūnas pareiškė negalintis
paaiškinti, kaip susiję leidimai prekiauti mugės metu ir finansinė parama asociacijai. „Visus už
prekybos leidimus surinktus pinigus perdavėme savivaldybei“, – pranešė G. Sičiūnas. Palangiškis
patarė kreiptis į mugės koordinatorių, aktyvų „Stintų ordino“ veikėją, tautodailininką Albertą
Bukauską. Būtent jo pavardė nurodyta ir laiške, kuriame primenama apie poreikį skirti paramą
asociacijai. Porą dienų galvojęs A. Bukauskas pareiškė, kad laiškas siųstas ne iš jo kompiuterio, o
prieš 8 metus sukurtu elektroninio pašto adresu naudojasi mažiausiai 6 žmonės. Kas galėjo siųsti
tokį laišką, jis esą negalįs paaiškinti. A. Bukauskas vis tik vengė aiškiai atsakyti, ar teiginys laiške
apie prievolę prekiautojams skirti paramą „Stintų ordinui“ mainais už leidimą prekiauti mugės
metu atitinka tikrovę. „Norite pasakyti, kad visi prekiautojai mokėjo?“ – klausinėjo pats A.
Bukauskas. Jis svarstė, esą galbūt apie tai kažką žino šventės koordinatorius Nerijus Stasiulis, nors
mugės koordinavimo reikalai buvo pavesti būtent pačiam A. Bukauskui“. Aleksandras
Jokūbauskas citavo dienraščio „Vakarų ekspresas“ 2012 m. vasario 13 d. straipsnio „Palangoje
įsteigtas „Stintų ordinas“ ištrauką: „Baltijos jūros stintų sostine pasiskelbusioje Palangoje
šeštadienį praeivių akis trauks specialiomis mantijomis pasidabinę Stintų ordino kavalieriai – tai
dar viena vasario 18 d. vyksiančios šventės „Palangos stinta“ atrakcija. Ordino vadovų bei riterių
jau dabar Palangoje yra septyni, savaitgalį jų gretas papildys dar per šešiasdešimt kavalierių.
Palangos stintų ordinas įsteigtas vasario 1 d., jo magistru paskelbtas šios jau devintą kartą
rengiamos šventės sumanytojas, verslininkas Klaidas Pakutinskas, maršalu – Stintų ordino
steigimo idėjos autorius, Palangos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentas Gintaras Sičiūnas,
kancleriu – vienas iš pagrindinių šventės organizatorių, kurorto Kultūros centro direktoriaus
pavaduotojas Nerijus Stasiulis. Į stintų ordino riterių gretas šią savaitę bus priimtas ir Palangos
meras Šarūnas Vaitkus. Šis garbingas titulas suteikiamas už didelius nuopelnus populiarinant
šventę „Palangos stinta“ bei pačią agurkais kvepiančią žuvį“. Minimame straipsnyje pažymima,
kad „tarp šeštadienį vyksiančios „Palangos stintos“ metu į ordino riterius inauguruosimų šventei
nusipelniusių žmonių – ne tik palangiškiai, bet net ir užsieniečiai. „Stintų ordino riteris privalės
garsinti šią šventę bei stintas visais įmanomais būdais“, – apie riterių pareigas kalbėjo G.
Sičiūnas“. Tarybos narys pažymėjo, kad į riterius įšventinta daug žinomų asmenų, ministrų.
Aleksandras Jokūbauskas perskaitė Palangos miesto savivaldybės tarybos opozicinės
frakcijos „Vieninga Palanga“ narių Aleksandro Jokūbausko, Elenos Kuznecovos ir Eimučio
Židanavičiaus 2019 m. vasario 21 d. paklausimą „Dėl Palangos miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus 2019-01-09 įsakymo Nr. A1-34 „Dėl viešo pirkimo procedūros
atlikimo ir su tuo susijusių aplinkybių“ (pridedamas prie posėdžio rengimo medžiagos).
Eugenijus Simutis priminė Administracijos direktorei, kad vis dar laukia atsakymo
dėl leidimų išdavimo kainos pagrįstumo. Tarybos narys nesutiko su Aleksandro Jokūbausko
išsakytu pranešimu dėl asociacijos „Stintų ordinas“ paramos rinkimo iš prekeivių. Eugenijus
Simutis pažymėjo, jog Stintų šventės pradininkai buvo Klaidas Pakutinskas, Vytautas Veisas,
Gintaras Sičiūnas bei kiti verslininkai, o ne Savivaldybė. Tarybos narys pabrėžė, jog kai kurie
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politikai savo tikslams naudojasi Savivaldybės kaip šventės organizatorės vardu. Palangoje
rengiama Stintų šventė jau vadinama legendine. Ji kasmet sukviečia tūkstančius svečių. Tarybos
narys paminėjo, kad net Lietuvos bankas šiai šventei yra išleidęs kolekcinę monetą. Eugenijus
Simutis pažymėjo, kad Stintų šventei turėjo būti skiriama 15 tūkst. Eur iš Savivaldybės biudžeto.
Jis siūlė Savivaldybės administracijai nusiimti Stintų šventės organizavimo naštą ir visą
organizavimą perleisti verslininkams, t. y. asociacijai „Stintų ordinas“, kurie patvirtintų savo
taisykles, pagal kurias būtų vykdoma Stintų šventės eiga. Pasak Tarybos nario, kai Savivaldybė
organizuoja tokias šventes, kyla skandalai ir tenka raudonuoti prieš visą Lietuvą.
Dainius Želvys pažymėjo, jog Aleksandro Jokūbausko pateikti faktai dėl asociacijos
„Stintų ordinas“ bus patikrinti. Tarybos narys nesutiko su Eugenijaus Simučio pasisakymu dėl
šventės organizavimo, motyvuodamas tuo, kad Savivaldybė turi prisidėti prie šventės
koordinavimo, nes iš jos biudžeto tam yra skiriami pinigai. Stintų ordinas organizuoja šventę pagal
tam tikrus įsipareigojimus. Dainius Želvys pažymėjo, jog naujų Stintų ordino riterių ar narių
įšventinimo ceremonija yra neatsiejama šventės dalis. Ir nariais gali tapti asmenys, kurie savo
nuopelnais padėjo rengti ar populiarinti šventę. Tarybos narys nesuprato Aleksandro Jokūbausko,
kaip jis gali kaltinti Merą, kad jis yra Stintų ordino riteris. Jis priminė, kad ir buvęs premjeras
Algirdas Butkevičius taip pat buvo įšventintas į Stintų ordino riterius, kai Aleksandras
Jokūbauskas ir Elena Kuznecova priklausė Socialdemokratų partijai. Pasak Dainiaus Želvio, yra
žema juodinti tuos žmones, kurie yra įšventinti į Stintų ordino riterius ir narius, nes jų tarpe yra
daug žymių Lietuvos žmonių.
Elena Kuznecova kalbėjo, kad jokių kaltinimų nėra. Labai gražu, kad šventės metu
nauji nariai yra įšventinami į Stintų ordiną. Tačiau kalbama apie Savivaldybės tarybos sprendimu
nustatytos rinkliavos už leidimą prekiauti pagrįstumą.
Eimutis Židanavičius kalbėjo, jog džiugu, kad Stintų švente džiaugiasi ne tik miesto
gyventojai, bet ir visa Lietuva. Tačiau kalbama apie tai, kuo vadovaudamasis miesto šventės
organizatorius – asociacija „Stintų ordinas“ rinko mokesčius iš prekeivių, kurių prekybinė įranga
buvo nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, jei Savivaldybės taryba yra nustačiusi
vietinę rinkliavą už leidimą prekiauti Tarybos nustatytose viešosiose vietose. Keista, kad miesto
rinkliavą renka privatūs verslininkai. Tarybos narys taip pat kalbėjo, jog kainos nustatytos labai
didelės. Jis pritarė Aleksandro Jokūbausko minčiai, kad Kontrolės ir audito tarnyba turėtų
nustatyti, koks rinkliavos dydis buvo surinktas ir kaip jis buvo paskirstytas.
Irena Švanienė prašė baigti diskusijas ir pereiti prie darbotvarkės klausimų svarstymo.
Rimantas Antanas Mikalkėnas pabrėžė, jog šventė yra neatsiejama Palangos miesto
gyvenimo dalis, ir jos dalyviams bei organizatoriams turi būti nustatytos aiškiai apibrėžtos
taisyklės.
Kadangi daugiau pasisakymų nebuvo, posėdžio pirmininkas siūlė pradėti darbotvarkės
klausimų svarstymą.
1. SVARSTYTA. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties pakeitimui. Pranešėjas –
Robertas Trautmanas.
Tarybos narių klausimai.
Eimutis Židanavičius domėjosi, kodėl tikslinama data.
Robertas Trautmanas paaiškino, jog data tikslinama dėl Lietuvos varinių pučiamųjų
orkestrų asociacijos prašymo.
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.
Irena Švanienė išėjo iš posėdžių salės (nuo 9 val. 36 min. iki 9 val. 45 min.).
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2. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-12 1.3
punkto pakeitimo. Pranešėja – Laima Valužienė.
Tarybos narių klausimai.
Elena Kuznecova domėjosi, kokias tikslias funkcijas atliks Palangos sporto
administracinio pastato budėtojas.
Laima Valužienė atsakė, kad prie sprendimo projekto medžiagos yra pridėtas Sporto
centro direktoriaus raštas, kuriame išdėstytos Administracinio pastato budėtojų funkcijos.
Švietimo skyriaus vedėja pažymėjo, kad budėtojui bus pailgintas darbo laikas (nuo 7 val. ryto iki
11 val. vakaro), taip pat jis rinks Tarybos sprendimu nustatytą mokestį už Sporto centro vykdomas
paslaugas, vykdys apskaitą, teiks vyr. buhalteriui apskaitos informaciją ir t. t.
Elena Kuznecova pagarsino, jog Lietuvos profesijų klasifikatoriuje pažymėta, kad
budėtojas ir vykdo tokias paslaugas, kokias Švietimo skyriaus vedėja paminėjo kaip papildomas.
Laima Valužienė atsakė, kad budėtojo pareigybės lygis gali būti tikslinamas pagal
patvirtintus reikalavimus.
Elena Kuznecova klausė, kiek kinta budėtojo atlyginimas.
Laima Valužienė atsakė, kad Tarybos sprendimas ir tikslinamas, kad nebūtų
sumažintas atlyginimas. Darbuotojams, kurių pareigybės lygis yra D, mokamas minimalus
atlyginimas. Šiuo atveju budėtojui nustatomas C pareigybės lygis, t. y. koeficientas yra 4,21
(atlyginimas apskaičiuojamas koeficientą padauginus 173 Eur.).
Aleksandras Jokūbauskas klausė, ar nėra kitų sprendimo būdų nustatyti darbuotojui
orų atlyginimą.
Laima Valužienė atsakė, kad atlyginimai nustatomi vadovaujantis įstatymais bei kitais
teisės aktais. Kitose biudžetinėse įstaigose dirba sargai, o sporto centro budėtojai atlieka ir dalį
sargų funkcijų.
Aleksandras Jokūbauskas klausė, ar, patvirtinus šį Tarybos sprendimą,
Administracinio pastato budėtojas atidarys vartus į automobilių stovėjimo aikštelę.
Laima Valužienė pabrėžė, kad į šį klausimą galėtų atsakyti Sporto centras, kuriam
Savivaldybė patikėjimo teise yra perdavusi valdyti jai priklausantį turtą.
Eimutis Židanavičius klausė, ar buvo nagrinėtas klausimas dėl kitų biudžetinių įstaigų
pastato budėtojų pareigybės lygio pakeitimo.
Laima Valužienė atsakė, kad kiekviena pareigybė yra apsvarstyta su įstaigų vadovais,
kurie turėjo teisę teikti pastabas ir pasiūlymus.
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).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
3. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2019 metų biudžeto
patvirtinimo. Pranešėja – Regina Garadauskienė.
Tarybos narių klausimai.
Aleksandras Jokūbauskas domėjosi, kiek skiriama lėšų kultūriniams renginiams 2019
m.
Regina Garadauskienė atsakė, kad tikslios sumos yra nurodytos Palangos miesto
savivaldybės 2019–2021 metų strateginiame veiklos plane.
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 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
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BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
4. SVARSTYTA. Dėl ilgalaikės paskolos 2019 metais paėmimo. Pranešėja – Regina
Garadauskienė.
Tarybos narių klausimai.
Elena Kuznecova domėjosi, koks yra ilgalaikių paskolų limitas.
Regina Garadauskienė atsakė, kad paskolos galima paimti tiek, kiek jos yra grąžinama.
Tarybos narių pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Mero pavaduotojas 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 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
5. 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.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas 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.
6. SVARSTYTA. Dėl Vilmos Želvienės 2018 metų veiklos įvertinimo ir pareiginės
algos kintamosios dalies nustatymo. Pranešėjas – Raimondas Andziulis.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
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.
7. SVARSTYTA. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio mokėjimo.
Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Arvydas Dočkus padėkojo Ūkio ir turto skyriaus vedėjui bei jo skyriaus specialistams
už rūpinimąsi šeimos buitimi ir jos gerove.
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 su pasiūlymu.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
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8. SVARSTYTA. Dėl leidimo rekonstruoti Palangos miesto savivaldybei
nuosavybės teise priklausančius šilumos tinklus. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimai.
Elena Kuznecova klausė, ar sprendžiamas klausimas dėl Palangos miesto savivaldybei
nuosavybės teise priklausančių šilumos tinklų perdavimo UAB „Palangos šilumos tinklai“.
Kostas Jakubauskas priminė, kad Taryba patikėjimo teise yra perdavusi šilumos
tinklus minimai bendrovei. Ūkio ir turto skyriaus vedėjas pažymėjo, kad ateityje bus rengiamas
sprendimo projektas dėl įstatinio kapitalo didinimo.
Eimutis Židanavičius klausė, koks bus lėšų poreikis rekonstruoti šilumos tinklus.
Kostas Jakubauskas atsakė, kad 50 proc. lėšų bus skiriama iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų, kitus 50 proc. lėšų skolinsis UAB „Palangos šilumos tinklai“.
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 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
9. SVARSTYTA. Dėl automobilio perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo
patikėjimo teise Palangos miesto botanikos parkui. 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 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Donatas Elijošius nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
10. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-217
pakeitimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
Tarybos narių klausimų nebuvo.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eimutis Židanavičius pasidžiaugė, kad atsižvelgta į opozicijos pasiūlymą mažinti
baseino paslaugų kainas asmenims, turintiems palangiškio korteles.
Eugenijus Simutis pasijuokė, kad Donatas Elijošius laiku paspruko iš Tarybos
posėdžių salės, nes klausimas susijęs su jo darbine veikla.
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).
Donatas Elijošius nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
11. SVARSTYTA. Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir jų geografinių
charakteristikų patvirtinimo. Pranešėjas – Žydrūnas Žvirblis.
Tarybos narių klausimai.
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Eimutis Židanavičius domėjosi, kaip suteikiami gatvių pavadinimai.
Žydrūnas Žvirblis atsakė, kad atsižvelgiama į šalia esančių gatvių pavadinimus,
konsultuojamasi su Valstybine lietuvių kalbos komisija.
Tarybos narių pasiūlymai ir pasisakymai.
Eugenijus Simutis domėjosi dėl Kernagio alėjos.
Žydrūnas Žvirblis pakomentavo, kad yra rengiamas gatvių raudonųjų linijų
specialusis planas, kuriame buvo siūloma įtraukti numatomą gatvę tarp Džiuljetos ir Romeo vilų,
tačiau Kultūros paveldo departamentas atmetė šį pasiūlymą, motyvuodamas tuo, kad toje vietoje
negali būti jokios gatvės.
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).
Donatas Elijošius nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas paskelbė posėdžio pabaigą.
Elena Kuznecova atkreipė dėmesį, kad vis dar laukia atsakymo dėl 40 ir 60 eurų
kainuojančių leidimų prekiauti mugės metu.
Posėdžio pirmininkas

Rimantas Antanas Mikalkėnas

Posėdžio sekretorė

Diana Kniukštienė

