
                 Išrašas 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA  
 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2018 m. gegužės 21 d. Nr. T-4 

 

 

 

Posėdžio data – 2018 m. balandžio 26 d.  

Posėdžio pradžia – 9.00 val. 

Posėdžio pirmininkas – V. Grubliauskas.  

Posėdžio sekretorius – M. Vitkus. 

 

1. SVARSTYTA. Pritarimas Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategijai ir įgyvendinimo 

veiksmų planui iki 2030 metų. 

NUSPRĘSTA.  

1.1. Pritarti sprendimo projektui. Priimti sprendimą dėl pritarimo Klaipėdos miesto 

ekonominės plėtros strategijai ir įgyvendinimo veiksmų planui iki 2030 metų: 

„1. Pritarti Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategijai ir įgyvendinimo veiksmų planui 

iki 2030 metų (pridedama). 

2. Skelbti šį sprendimą Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje.“ 

1.2. Priimti protokolinį pavedimą Savivaldybės administracijai (bendru sutarimu):  

„1. Integruoti Klaipėdos ekonominės plėtros strategijos ir įgyvendinimo veiksmų plane 

Klaipėdos miesto savivaldybės kompetencijai siūlomas priemones į atitinkamus trumpo ir   ilgo 

laikotarpio Klaipėdos miesto savivaldybės strateginius planavimo dokumentus (strateginis plėtros 

planas, strateginis veiklos planas ir kt.).  

2. Siekiant užtikrinti Klaipėdos ekonominės plėtros strategijos įgyvendinimo tvarumą, 

sudaryti Klaipėdos ekonominės plėtros ir Rinkodaros tarybas, parengiant jų nuostatų projektus ir 

teikti juos svarstyti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai.“ 

BALSUOTA: už – 24, prieš – 3, susilaiko – 1. 

 

 

Savivaldybės meras                                                            Vytautas Grubliauskas 

          

Savivaldybės tarybos ir mero sekretorius                 Modestas Vitkus 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Palaimienė, tel. 39 60 69 

2018-05-18 



Danės g. 17, 92117 Klaipėda 

Korespondenciją siųsti adresu: 

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda  

Tel. (8 46) 39 32 26  Faks. (8 46) 41 00 47 El. p.  

vardenis.pavardenis@klaipeda.lt 

 

 
 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO  

SEKRETORIATAS  
 

 

Savivaldybės administracijai 

 

 

 2018-05-22 Nr. TAS-145 

Į  Nr.  

 

DĖL PROTOKOLINIO PAVEDIMO 

 

 

 

Siunčiame 2018 m. balandžio 26 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos protokolinį 

pavedimą priimtą svarstant klausimą „Dėl pritarimo Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategijai 

ir įgyvendinimo veiksmų planui iki 2030 metų“. 

PRIDEDAMA. Protokolo išrašas, 1 lapas. 

 

 

Savivaldybės tarybos ir mero sekretorius Modestas Vitkus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Palaimienė, tel. (8 46) 39 60 69, el. p. virginija.palaimiene@klaipeda.lt 













 

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 
 

KLAIPĖDOS MIESTO EKONOMINĖS PLĖTROS TARYBOS, VEIKIANČIOS 2018-09-24 

BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES DĖL KLAIPĖDOS MIESTO EKONOMINĖS 

PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO NR. J9-2011 PAGRINDU, 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2018-12-19 Nr. EPT-2 

 

Posėdis įvyko 2018-12-19 13:30 val. Klaipėdos miesto savivaldybės patalpose, adresu Danės 

g. 17, Klaipėda. 

Posėdžio pirmininkas Vytautas Grubliauskas. 

Posėdžio sekretorius Rima Ignatavičienė. 

Dalyvavo: EPT narių ir kitų dalyvių sąrašas pridedamas. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Klaipėdos ekonominės plėtros strategijos (toliau – KEPS) veiksmų plano priemonių 

tvirtinimo, po Įgyvendinimo valdymo grupės (ĮVG) susisteminimo pateikus pastabas visiems 

partneriams. 

2. Dėl Papildomo susitarimo prie 2018 m. rugsėjo 24 d. Bendradarbiavimo sutarties dėl 

Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategijos įgyvendinimo Nr. J9-2011. 

Posėdžio pirmininkas informavo, kad kvorumas yra ir pasiūlė pritarti posėdžio darbotvarkei. 

Klaipėdos miesto ekonominės plėtros tarybos (toliau – EPT) nariai siūlymui pritarė bendru sutarimu. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl Klaipėdos ekonominės plėtros strategijos (toliau – KEPS) veiksmų 

plano priemonių tvirtinimo, po ĮVG susisteminimo pateikus pastabas visiems partneriams. 

V. Grubliauskas informavo, kad EPT posėdis suorganizuotas prašant ĮVG pirmininkui L. 

Makūnui, todėl jam pasiūlė pristatyti visiems pirmąjį klausimą.  

Pranešėjas L. Makūnas informavo susirinkusius posėdžio dalyvius, kad 2018 m. gruodžio 6 

d. vykusiame ĮVG posėdyje buvo aptartos visos KEPS 2030 priemonių plano pastabos ir nuspręsta 

kurias iš jų įtraukti į priemonių veiksmų planą. Plačiau pakomentuoti priemonių veiksmų plano 

prioritetines sritis L. Makūnas paprašė S. Simanausko. 

S. Simanauskas įvardino pagrindines ĮVG išskirtas prioritetines priemones, kurių laikotarpiai 

buvo nustatyti kaip trumpalaikiai ir jų įgyvendinimas jau vyksta arba planuojamas artimiausiu metu. 

M. Armonaitis papildė S. Simanausko pristatymą išreikšdamas savo poziciją, kad būtina 

koncentruotis ties išskirtomis prioritetinėmis priemonėmis, kadangi be jų įgyvendinimo nėra 

galimybės vystyti kitų susijusių projektų. 

 J. Simonavičiūtė paantrino išsakytoms nuomonėms ir pabrėžę, kad ne mažiau svarbu yra 

užtikrinti KEPS 2030 priemonių įgyvendinimo administravimą. 

Daugiau pasisakiusiųjų nebuvo.   

 

NUTARTA: 

1.1. Pritarti Klaipėdos ekonominės plėtros strategijos 2030 priemonių veiksmų planui. 

 

 

2. SVARSTYTA. Dėl Papildomo susitarimo prie 2018 m. rugsėjo 24 d. Bendradarbiavimo 

sutarties dėl Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategijos įgyvendinimo Nr. J9-2011. 

Pranešėja J. Činauskaitė-Cetiner trumpai pristatė parengtą Bendradarbiavimo sutarties 

papildomo susitarimo turinį, kuriame įtrauktos rinkodaros tarybos veiklos organizavimo sąlygos, 

paruoštą pagal pirmajame EPT posėdyje priimtą sprendimą sudaryti rinkodaros tarybą prie EPT, kaip 

vieną iš KEPS2030 valdymo struktūrų.  
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J. Simonavičiūtė išreiškė savo poziciją dėl rinkodaros tarybos būtinumo, kad jos veikla yra 

svarbi siekiant, kad miesto įvairių sričių sektoriai vieningai pozicionuotų miestą ir būtų vykdoma 

nuosekli Klaipėdos miesto rinkodaros strategija. 

Daugiau pasisakiusiųjų nebuvo. 

 

NUTARTA: 

2.1. Pritarti parengtam Papildomo susitarimo prie 2018 m. rugsėjo 24 d. Bendradarbiavimo 

sutarties dėl Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategijos įgyvendinimo Nr. J9-2011 projektui. 

2.2. Teikti Klaipėdos miesto tarybai tvirtinti Papildomą susitarimą prie 2018 m. rugsėjo 24 

d. Bendradarbiavimo sutarties dėl Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategijos įgyvendinimo Nr. 

J9-2011 ir užtikrinti jo pasirašymą po patvirtinimo. 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas 

 

Vytautas Grubliauskas 

 

 

Posėdžio sekretorius Rima Ignatavičienė 

 


