
KLAIPĖDOS MIESTO PLĖTROS IR STRATEGINIO PLANAVIMO KOMITETO 

VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2021 M. 

 

2021 metais įvyko 24 komiteto posėdžiai. Komiteto posėdžiai vyksta pirmadieniais, 

vidutiniškai per mėnesį 2 kartus. Ataskaitiniu laikotarpiu išnagrinėta 91 klausimas. Vidutiniškai 3,8 

klausimo per posėdį. Įvertinant tai, kad tai strateginiai klausimai, komiteto posėdžių trukmė apie 1,5 

val., komiteto narių lankomumas 85 proc. 

Pagal Veiklos reglamente apibrėžtą kompetenciją, komitetas vykdo strateginio plėtros ir 

veiklos plano, teritorijos planavimo dokumentų ir atskirų ūkio šakų plėtros programų rengimą, 

svarstymą, priežiūrą. Komitetas metų eigoje nagrinėjo ir Savivaldybės taryboje patvirtino Klaipėdos 

miesto savivaldybės 2021−2030 metų strateginį plėtros planą, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 

2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-24 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2023 metų 

strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimus, nagrinėjo ir pritarė Klaipėdos miesto bendrojo 

plano keitimams.  

Taip pat nagrinėjo ir inicijavo atskirų ūkio šakų planų ir programų pristatymą, nagrinėjimą 

ir teikė jiems siūlymus. Kaip pavyzdžiui Aplinkos oro kokybės 2021-2023 metų priemonių plano 

patvirtinimas, AB Klaipėdos energija teritorijos Danės g.8 konversijos parengimo inicijavimas, LR 

teritorijos jūros su ekonomine zona skirtos atsinaujinančios energijos plėtojimui inžinerinės 

infrastruktūros vystymo plano išklausimas ir kiti. 

Miesto plėtros ir strateginio planavimo komitetas suformavo Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijai eilę protokolinių nutarčių, kontroliuoja kaip jos vykdomos. Tai susiję su SVP 

pakeitimais, miesto biudžeto pakeitimais, miesto Strateginio veiklos 2021-2030 m.  plano tvirtinimu, 

servitutų apsaugos zonų nustatymu ir kitais. 

 

PRIDEDAMA. Komitete nagrinėtų klausimų suvestinė, 5 lapai. 

 

 

Miesto plėtros ir strateginio planavimo 

komiteto pirmininkė                        Judita Simonavičiūtė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MIESTO PLĖTROS IR STRATEGINIO PLANAVIMO KOMITETAS 

 

Nuo 2021-01-11 iki 2021-12-13 

 

 

Komiteto pirmininkė Judita Simonavičiūtė. 

 

Įvyko  24  komiteto posėdžiai, svarstyti 91 klausimas. 

 

2021-01-11  
1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-347 ,,Dėl 

akcinės bendrovės „Klaipėdos energija“ 2018–2022 metų investicijų plano ir jo finansavimo 

šaltinių suderinimo“ pakeitimo. Pranešėjas A. Gaižutis. 

2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T2-23 ,,Dėl 

akcinės bendrovės „Klaipėdos energija“ 2015–2017 metų investicijų plano ir jo finansavimo 

šaltinių suderinimo“ pakeitimo. Pranešėjas A. Gaižutis. 

 

2021-01-18 
1. Pastabų, pateiktų svarstant SVP 2021- 2023 m. apibendrinimas ir aptarimas. Pranešėja I. Butenienė. 

 

2021-01-25 
1. Dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo 

teise Klaipėdos miesto savivaldybei. Pranešėja R. Gružienė. 

2. Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo. R. 

Gružienė. 

 

2021-02-08 
1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės Aplinkos oro kokybės valdymo 2021–2023 Metų programos ir 

priemonių plano patvirtinimo. Pranešėja R. Jievaitienė. 

2. Dėl pavedimo organizuoti rūšiuojamąjį maisto ir (ar) virtuvės atliekų surinkimą iš gyventojų ir 

vykdyti surinktų atliekų apdorojimą. Pranešėja R. Jievaitienė. 

3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo. Pranešėja K. Petraitienė. 

4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo. 

Pranešėja I. Butenienė. 

5. Dėl pavedimo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai vykdyti savivaldybės 

infrastruktūros plėtros organizatoriaus funkcijas ir Lietuvos respublikos savivaldybių infrastruktūros 

plėtros įstatymą įgyvendinančių dokumentų patvirtinimo. Pranešėjos I. Butenienė, M. Černiūtė- 

Amšiejienė. 

 

2021-02-15 
1. Dėl pavedimo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai vykdyti savivaldybės 

infrastruktūros plėtros organizatoriaus funkcijas ir Lietuvos respublikos savivaldybių infrastruktūros 

plėtros įstatymą įgyvendinančių dokumentų patvirtinimo. Pranešėjos I. Butenienė, M. Černiūtė- 

Amšiejienė. 

2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T2-184 „Dėl 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjai - M. 

Vitkus, A. Ivanauskienė. 

 3. Dėl pritarimo partnerio teisėmis dalyvauti tarptautinės programos URBACT III projekte 

„Darnaus vystymosi tikslų bandomasis tinklas“. Pranešėja I. Butenienė. 



4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo NR. T2-32 „Dėl 

prašymo perduoti Klaipėdos miesto savivaldybei valdyti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypus 

pateikimo“ pakeitimo. Pranešėja R. Gružienė. 

 

2021-02-22 
1. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo 

teise. Pranešėjas E. Simokaitis. 

2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos ir komitetų posėdžių transliavimo Klaipėdos miesto 

savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas A. Kačalinas. 

3. Dėl Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtros. Pranešėjas A. Kačalinas. 

 

2021-03-22 
1. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investicijų projektams finansuoti. Pranešėja K. Petraitienė. 

2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-286 „Dėl 

Klaipėdos miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifų nustatymo ir Klaipėdos miesto 

savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas A. Kačalinas. 

 

2021-04-12 
1. Dėl susitarimo Nr. 1 Dėl 2019 m. lapkričio 14 d. bendradarbiavimo sutarties Nr. J9-2908 (2019 

m. lapkričio 12 d. Nr. S-989) pakeitimo projekto. Pranešėjas V. Švedas. 

2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T2-184 „Dėl 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjai - M. 

Vitkus, D. Paliūnaitė. 

3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės atstovo delegavimo į Kuršių nerijos nacionalinio parko 

jungtinę tarybą. Pranešėja M. Černiūtė – Amšiejienė. 

4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 m. strateginio plėtros plano projekto. Pranešėja I. 

Butenienė. 

5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-23 „Dėl 

Klaipėdos miesto savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja K. 

Petraitienė. 

 

2021-04-19 
1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės atstovo delegavimo į Kuršių nerijos nacionalinio parko 

jungtinę tarybą. Pranešėja M. Černiūtė – Amšiejienė. 

2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-356 „Dėl 

vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybės tarybos nustatytomis mokamomis vietomis 

automobiliams statyti tvarkos“ pakeitimo. Pranešėjas R. Mockus. 

3. Dėl fizinių ar juridinių asmenų, pageidaujančių prisidėti savo lėšomis prie Klaipėdos miesto 

savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų infrastruktūros gerinimo, pasiūlymų teikimo, 

vertinimo, pripažinimo tinkamais įgyvendinti ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja 

I. Šakalienė. 

4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas 

D. Petrolevičius. 

5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T2-179 „Dėl 

Klaipėdos miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų 

patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas D. Petrolevičius. 

6. Informacija: „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto susisiekimo infrastruktūros plėtros teritorijoje tarp 

Kalnupės, Minijos, Senosios smiltelės, Marių gatvių ir Kuršių marių specialusis planas bendrieji 

sprendiniai 17239 stp-bs-1“. Pranešėja M. Černiūtė- Amšiejienė. 

 

2021-05-10 



1. Dėl savivaldybės draustinių steigimo, jų ribų keitimo ir gamtos paveldo objektų skelbimo 

savivaldybės saugomais tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja M. Černiūtė- Amšiejienė. 

2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2021−2030 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo. 

Pranešėja I. Butenienė. 

3. Dėl pritarimo projekto „Žvejybos produktų iškrovimo vietos prie jūros Klaipėdos miesto 

teritorijoje įrengimas“ įgyvendinimui. Pranešėja E. Jurkevičienė. 

 

2021-05-24 
1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2021−2030 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo. 

Pranešėja I. Butenienė. 

2. Dėl pritarimo reorganizuoti uždarąją akcinę bendrovę „Gatvių apšvietimas“. Pranešėjas E. 

Simokaitis. 

3. Dėl atstovo delegavimo į jaunimo reikalų tarybą. Pranešėja A. Valadkienė. 

 

2021-06-14 
1. Dėl turto perėmimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn iš UAB „Pamario troba“. 

pranešėjas E. Simokaitis. 

2. Dėl specialiojo teritorijų planavimo dokumentų paskelbimo Klaipėdos miesto bendrojo plano, 

patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. T2-110, 

sudedamąja dalimi. pranešėja M. Černiūtė- Amšiejienė. 

3. Dėl mokesčių lengvatų teikimo asmenims, remiantiems reprezentacines Klaipėdos miesto sporto 

komandas, tvarkos nustatymo. Pranešėja R. Rumšienė. 

4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-24 „Dėl 

Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. 

I. Butenienė. 

5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-23 „Dėl 

Klaipėdos miesto savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja K. 

Petraitienė. 

6. Dėl atstovų delegavimo į premijų skyrimo komisiją. Pranešėja A. Valadkienė. 

7. Dėl nekilnojamojo turto nurašymo. Pranešėjas E. Simokaitis. 

8. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo 

teise. Pranešėjas E. Simokaitis. 

 

2021-06-21 
1. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos 

ataskaitai. Pranešėja D. Čeporiūtė. 

2.  Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. T2-182 „Dėl 

Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio plėtros plano įgyvendinimo priežiūros metodikos 

patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja I. Butenienė. 

 

2021-07-12 
1. Dėl atstovų delegavimo dalyvavimui tarptautinės programos URBACT III projekte „Darnaus 

vystymosi tikslų bandomasis tinklas“. Pranešėja I. Butenienė. 

2. Dėl servitutų ir apsaugos zonų nustatymo žemės sklypui Dubysos g. 10, Klaipėdoje. Pranešėja R. 

Gružienė. 

 

2021-09-13 
1. Dėl Valstybinės kitos paskirties žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo 

teise Klaipėdos miesto savivaldybei. Pranešėja R. Gružienė. 

2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir 

konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja K. Petraitienė. 

3. Dėl atstovo delegavimo į Nevyriausybinių organizacijų tarybą. Pranešėja A. Liesytė. 



4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-24 „Dėl 

Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. 

Pranešėja I. Butenienė. 

5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-23 „Dėl 

Klaipėdos miesto savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja K. 

Petraitienė. 

6. Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2022 metais vykdomai 

veiklai, patvirtinimo. Pranešėja K. Petraitienė. 

 

2021-09-20 
1. Dėl prašymo paimti žemės sklypus (jų dalis) visuomenės poreikiams pateikimo. Pranešėja R. 

Gružienė. 

2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2022–2026 m. programos patvirtinimo. 

Pranešėja R. Jievaitienė. 

3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-89 „Dėl 

koncesijos mokesčio už komunalinių atliekų sutvarkymą apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ 

pakeitimo. Pranešėja R. Jievaitienė. 

4. Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2022 metais vykdomai 

veiklai, patvirtinimo. Pranešėja K. Petraitienė. 

5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. T2-102 „Dėl 

Klaipėdos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto investavimo, formuojant 

uždarosios akcinės bendrovės „Debreceno vaistinė“ įstatinį kapitalą“ pakeitimo. Pranešėjas E. 

Simokaitis. 

6. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės 2013–2020 metų strateginio plėtros plano 

įgyvendinimo 2020 metais ataskaitai. Pranešėja I. Butenienė. 

 

2021-09-27 
1. Dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo patvirtinimo. Pranešėja Mantė Černiūtė – 

Amšiejienė. 

2. Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos respublikos išskirtinės ekonominės zonos 

Baltijos jūroje teritorijos, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, inžinerinės infrastruktūros 

vystymo plano ir parengto SPAV pristatymas. Pranešėjas Darius Šaliūnas. 

 

2021-10-11 
1. Galimybių studijos dėl AB “Klaipėdos Energija” teritorijos Danės g. 8, Klaipėdoje konversijos 

parengimas. Pranešėjas Donatas Baltrušaitis. 

2. Dėl pritarimo dalyvauti asociacijos naujosios Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupės 

veikloje. Pranešėja I. Butenienė. 

 

2021-10-18 
1. Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį VšĮ „Klaipėdos butai“. Pranešėjas E. Simokaitis. 

2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtros plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų. Pranešėjas A. Dieninis. 

3. Dėl kompensavimo už neįrengtas automobilių stovėjimo vietas tvarkos aprašo ir sutarties formos 

patvirtinimo. Pranešėjas V. Švedas. 

4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T2-209 „Dėl 

prašymo paimti žemės sklypus (jų dalis) visuomenės poreikiams pateikimo“ pakeitimo. Pranešėja R. 

Gružienė. 

5. Dėl pritarimo reorganizuoti uždarąją akcinę bendrovę „Senasis turgus“. Pranešėjas E. Simokaitis. 

 

2021-10-25 



1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. T2-255 „Dėl 

saugomų kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo. Pranešėjas V. Juška. 

 

2021-11-15 

1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-24 „Dėl 

Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. 

Pranešėja S. Kačerauskaitė. 

2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-23 „Dėl 

Klaipėdos miesto savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja K. 

Petraitienė. 

3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto apyvartinių lėšų naudojimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo. Pranešėja K. Petraitienė. 

4. Dėl dengto futbolo maniežo Klaipėdos pempininkų mikrorajone planavimo ir projektavimo. 

Pranešėjas R. Zulcas. 

5. Dėl draudimo naudoti civilines pirotechnikos priemones. Pranešėjas M. Pankevičius. 

6. Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos akcijų. Pranešėjas S. Budinas. 

 

2021-11-22 
1. Dėl paskatos naujų darbo vietų kūrimui Klaipėdos miesto savivaldybėje administravimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo. Pranešėja R. Švelniūtė. 

2. Dėl AB „Klaipėdos vanduo“ geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų 

tvarkymo paslaugų kainų nustatymo. Pranešėja D. Gerasimovienė. 

3. Dėl AB „Klaipėdos vanduo“ geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir 

eksploatavimo užmokesčio nustatymo. Pranešėja D. Gerasimovienė. 

 

2021-12-06 
1. Dėl paskatos pritraukti aukštos profesinės kvalifikacijos specialistus į Klaipėdos miesto 

savivaldybę administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja R. Švelniūtė. 

2. Informacija apie įgyvendinamų projektų eigą. Pranešėjas G. Neniškis. 

3. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir geografinių charakteristikų pakeitimo. Pranešėjas V. Nausėda. 

4. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio mokėjimo. Pranešėja K. Petraitienė. 

5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės turto investavimo ir akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ 

įstatinio kapitalo didinimo. Pranešėjas E. Simokaitis. 

6. Dėl pritarimo projekto „Klaipėdos miesto viešojo transporto priemonių atnaujinimas“ 

įgyvendinimui. Pranešėja E. Jurkevičienė. 

7. Dėl pritarimo dalyvauti Europos komisijos misijoje „ Klimatui neutralūs ir išmanūs miestai“ pagal 

programą“ Europos horizontas“. Pranešėja E. Mantulova. 

2021-12-13 
1. Informacija apie įgyvendinamų projektų eigą. Pranešėjas G. Neniškis. 

2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-23 „Dėl 

Klaipėdos miesto savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja K. 

Petraitienė. 

3. Dėl keleivių vežimo kainų patvirtinimo. Pranešėjas R. Mockus. 

4.Informacija: „Klaipėdos miesto savivaldybės 2022–2024 m. SVP programų projektų svarstymas“. 

Pranešėja S. Kačerauskaitė. 

5. Dėl Klaipėdos Švyturio atvėrimo visuomenei. Pranešėjas E. Simokaitis. 

 

 

Parengė 

Tarybos ir mero sekretoriato vyr. specialistė  Aldutė Meniakina 

 


