
 

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 
 

ĮSAKYMAS 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO DARNAUS JUDUMO PLANO KOMITETO SUDARYMO 
 

2015 m. spalio 27 d. Nr. AD1-3167 

Klaipėda 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 

2 punktu ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 3-108 (1.5 

E) „Dėl Darnaus judumo mieste planų rengimo gairių patvirtinimo“: 

1. S u d a r a u  šios sudėties Klaipėdos miesto darnaus judumo plano komitetą: 

pirmininkas – Saulius Budinas, Savivaldybės administracijos direktorius; 

nariai: 

Raimondas Bakas, Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovės atstovas; 

Igor Bril, AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovas;  

Indrė Butenienė, Strateginio planavimo skyriaus vedėja;  

Audra Daujotienė, Socialinių reikalų departamento direktorė; 

Dainius Diska, asociacijos „ITS Lietuva“ atstovas; 

Ieva Dobilinskienė, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos atstovė; 

Liudvikas Dūda, Miesto ūkio departamento direktorius;  

Simonas Gentvilas, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Miesto plėtros ir strateginio 

planavimo komiteto pirmininkas; 

Raimundas Grigaliūnas, Klaipėdos visuomenės sveikatos centro atstovas; 

Linas Kasparavičius, Saugios laivybos administracijos atstovas; 

Donatas Kaubrys, Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacijos atstovas; 

Viktoras Kavolis, Klaipėdos miesto bendruomenės „Danė“ atstovas; 

Saulius Liekis, Klaipėdos miesto bendruomenės „Pajūris“ atstovas; 

Kastytis Macijauskas, Urbanistinės plėtros departamento direktorius; 

Jonas Mažeiko, Klaipėdos miesto bendruomenės „Baltija“ atstovas; 

Aldas Milišiūnas, AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovas; 

Rimantas Mockus, Transporto skyriaus vedėjas; 

Gintaras Neniškis, VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ atstovas; 

Rasa Paukšto, Klaipėdos miesto bendruomenės „Marios“ atstovė; 

Gediminas Petrušinas, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovas; 

Kęstutis Pralgauskas, VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ atstovas; 

Algirdas Ronkus, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos atstovas; 

Adolfas Ruškys, Lietuvos žmonių su negalia sąjungos atstovas; 

Saulius Ružinskas, Lietuvos dviratininkų bendrijos atstovas; 

Vladas Šeporaitis, AB „Smiltynės perkėla“ atstovas; 

Artūras Šulcas, Klaipėdos miesto savivaldybės mero pavaduotojas; 

Alina Velykienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja; 

Ričardas Zulcas, Investicijų ir ekonomikos departamento direktorius; 

Milda Žekonytė, Urbanistikos skyriaus vedėja. 
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2. N u r o d a u, kad komiteto narys, negalintis dalyvauti komiteto posėdyje, vietoje savęs 

deleguoja kitą skyriaus specialistą ar įstaigos atstovą. 

3. P a v e d u  komiteto nariams pagal kompetenciją: 

3.1. derinti plano dalis ir protokoliniu sprendimu pritarti kiekvienai plano daliai; 

3.2. nagrinėti pateiktus juridinių ar fizinių asmenų pasiūlymus ir priimti protokolinį 

sprendimą dėl pateiktų pasiūlymų tikslingumo; 

3.3. vykdant plano stebėseną, vertinti plano uždavinių ir konkrečių tikslų siekimo pažangą 

pagal numatytus terminus.  

4. P a v e d u  Strateginio planavimo skyriui, po Klaipėdos miesto darnaus judumo plano 

parengimo, kartą per metus organizuoti susitikimą su plano komitetu ir komisija dėl plano 

įgyvendinimo proceso eigos. 

 

 

Savivaldybės administracijos direktorius Saulius Budinas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lina Požanovskienė, tel. 39 32 27 

2015-10-20 



 

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 
 

ĮSAKYMAS 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 

2015 M. SPALIO 27 D. ĮSAKYMO NR. AD1-3167 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO DARNAUS 

JUDUMO PLANO KOMITETO SUDARYMO“ PAKEITIMO 
 

2017 m. vasario 3 d. Nr. AD1-323 

Klaipėda 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,  

p a k e i č i u  Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. spalio 

27 d. įsakymo Nr. AD1-3167 „Dėl Klaipėdos miesto darnaus judumo plano komiteto sudarymo“ 

1 punktą ir jį išdėstau taip: 

„1. S u d a r a u  šios sudėties Klaipėdos miesto darnaus judumo plano komitetą: 

pirmininkas – Saulius Budinas, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius; 

nariai: 

Raimondas Bakas, Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovės atstovas; 

Igor Bril, AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovas;  

Indrė Butenienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo 

skyriaus vedėja;  

Audra Daujotienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų 

departamento direktorė; 

Dainius Diska, asociacijos „ITS Lietuva“ atstovas; 

Ieva Dobilinskienė, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos atstovė; 

Liudvikas Dūda, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento 

direktorius;  

Raimundas Grigaliūnas, Klaipėdos visuomenės sveikatos centro atstovas; 

Algirdas Grublys, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Miesto plėtros ir strateginio 

planavimo komiteto pirmininkas; 

Linas Kasparavičius, Lietuvos saugios laivybos administracijos atstovas; 

Donatas Kaubrys, Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacijos atstovas; 

Viktoras Kavolis, Klaipėdos miesto bendruomenės „Danė“ atstovas; 

Saulius Liekis, Klaipėdos miesto bendruomenės „Pajūris“ atstovas; 

Kastytis Macijauskas, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros 

departamento direktorius; 

Elida Mantulova, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja; 

Jonas Mažeiko, Klaipėdos miesto bendruomenės „Baltija“ atstovas; 

Aldas Milišiūnas, AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovas; 

Rimantas Mockus, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento 

Transporto skyriaus vedėjas; 

Gintaras Neniškis, VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ atstovas; 

Rasa Paukšto, Klaipėdos miesto bendruomenės „Marios“ atstovė; 

Gediminas Petrušinas, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovas; 

Kęstutis Pralgauskas, VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ atstovas; 
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Algirdas Ronkus, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos atstovas; 

Adolfas Ruškys, Lietuvos žmonių su negalia sąjungos atstovas; 

Saulius Ružinskas, Lietuvos dviratininkų bendrijos atstovas; 

Vladas Šeporaitis, AB „Smiltynės perkėla“ atstovas; 

Artūras Šulcas, Klaipėdos miesto savivaldybės mero pavaduotojas; 

Ričardas Zulcas, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Investicijų ir ekonomikos 

departamento direktorius; 

Milda Žekonytė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros 

departamento Urbanistikos skyriaus vedėja.“ 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka Klaipėdos apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo šio 

įsakymo paskelbimo dienos. 

 

 

Savivaldybės administracijos direktorius Saulius Budinas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė 

Urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė 

 

Lina Požanovskienė, tel. 39 32 27 

2017-01-31 


