
Klaip0dos miesto savivaldvbOs
tarySos ir mero sekretoriatLs
GAUTA

N,.'ril|-w

KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES TARYBOS
NARYS AIDAS KAVECKIS

LiePq g. 11,91502 KlaiPeda

Korespondencij4 siqsti adresu: Danes g; l7,gzlt7 t<laipeaa, mob. 869997062, aidas.kaveckis@klaipeda.lt

F,INANSV rR EKONOMIKOS KOMITETO VEIKLOS ATASKATTAUZ2O19 M.

2019 m. geguZes 10 d. ivyko pirmasis naujos kadencijos Finansq ir ekonomikos komiteto

posedis, kuriame-buvau paskirtas komiteto pirmininku, o pavaduotoju - Vytis Radvila.^ 
Pradejo dirbti naujos sudeties komitetas: Tevynes s4jungos-Lietuvos krik5dioniq demokratq

frakcijos atstovai Arunas BarbSys ir Aidas Kaveckis, Liberalq sqjldZio frakcijos atstovas Saulius

Budinas, Lietuvos valstiediq ir Zaliqjq sqjungos frakcijos atstovas Arvydas Vaitkus, frakcijos ,,UZ

Klaipedq" atstovai Rimantas Tara5kevidius ir Vytis Radvila bei ,,Titov ir teisingumas" grupds

atstovas Viadeslav Titov.
Komiteto nariai aktyviai dalyvavo posedZiuose. Del pateisinamq ir objektyviq prieZasdiq A.

Barb5ys nedalyvavo - 4, S. Budinas ir R. TaraSkevidius - 1, A. Vaitkus - 3, V. Titov - 6, A.

Kaveckis - 9 posedZiuose. Ne vieno posedZio nepraleido komiteto pirmininko pavaduotojas V.
Radvila.

Per ataskaitini laikotarpi ivyko 19 komiteto posedZiq, svarstyti 195 klausimai. I5 jq
i5skirdiau miestui svarbiq vie5qjq erdviq - Atgimimo aik5tes, SkulptUry parko, Turgaus aik5tes ir
jos prieigq sutvarkymo projektq svarstym4, kuriq igyvendinimas pareikalaus nemaZq miesto

biudZeto leSq, tadiau Sie projektai negali biiti atideliojami, nes tai miesto reprezentacines erdves,

kurias bltina kuo greidiau atnaujinti. Tai neabejotinai padidins miesto patrauklum4, pagerins verslo

s4lygas, skatins investicij as

20lg m. pradejome analizuoti Savivaldybei pavaldZiq akciniq bendroviq finansines

ataskaitas, valdymo organizavim4. Btdamas komiteto pirmininkas Savivaldybei pavaldZiq istaigq ir

imoniq veiklos skaidrumo ir atskaitomybes uZtikrinim4 laikau prioritetu. Todel ir 2020 m. toliau

igsime-finansines lstaigq ir imoniq veiklos analizg, ie5kosime geriausiq sprendimq jq veiklos

kokybei gerinti.- 
OZiaugiuosi m[sq su komiteto kolegomis konstruktyviu darbu ir pana5iu poZiflriu i

svarbiausius miestui klausimus bei jq sprendim4. ReiSkiu padek4 komiteto sekretorei Lietutei

Demidovai uZ puikq posedZiq organizavim4, operatyvq reagavim4 i komiteto pirmininko bei nariq

pra5ymus.
Su visq posedZiq protokolais ir darbotvarkemis galima aipedos miesto

savivaldybes tinklalapyje adresu:
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