
From: "Reda Rimšaitė-Kovalenko" <info@refinta.lt>
To: "Raimondas Baluzis" <Raimondas.Baluzis@klaipeda.lt>

Date: 4/14/2015 3:28:38 AM
Subject: SVV narys [sls]

Sveiki, rašau iš Klaipėdos verslininkų senamiesčio sąjungos. Tvirtinu toliau Aurelijos Petkūnienės
kandidatūrą, bet taip pat kaip sąjungos pirmininkė norėčiau gauti visą siunčiamą informaciją iš Jūsų,
apie posėdžius ir pan. Ačiū.

Išsiųsta iš „Samsung“ planšetės.

Pagarbiai,
Reda Rimšaitė-Kovalenko
Tel.: +37069963746

Klaipėdos verslininkų senamiesčio sąjunga
Pirmininkė

UAB Refinta
Direktorė
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From: "Saulius Savickis" <saulius@expo-vakarai.lt>
To: "Raimondas Baluzis" <Raimondas.Baluzis@klaipeda.lt>

Date: 4/21/2015 5:39:17 AM
Subject: RE: Klaipėdos SVV tarybos susirinkimas

Sveiki,
 
Informuoju, kad asociacijos „Mano miestas Klaipėda“ atstovu naujos kadencijos SVV taryboje siulomas mūsų narys
Arvidas Apulskis.
Prašau pranešti, jei bus reikalinga papildoma informacija.
Geros dienos.
 
Pagarbiai,
Saulius Savickis
+370 686 56455
 
From: Raimondas Baluzis [mailto:Raimondas.Baluzis@klaipeda.lt]
Sent: Monday, April 13, 2015 9:10 AM
To: airidas017@gmail.com; 'd.botyrius.lsvpa@gmail.com'; 'petaura@gmail.com'; 'zitamemel@takas.lt'; 'saulius@expo-
vakarai.lt'; 'klaipeda@chambers.lt'
Subject: Klaipėdos SVV tarybos susirinkimas
 
Gerbiami Klaipėdos SVV tarybos nariai,
 
Aš esu Raimondas Balužis ir būsiu naujuoju Klaipėdos SVV tarybos sekretoriumi. Kaip visi ko gero žinote, išrinkus
naują Klaipėdos miesto savivaldybės tarybą reikės patvirtinti ir naują Klaipėdos SVV tarybos sudėtį. Todėl prašau
visų besibaigiančios kadencijos SVV tarybos narių pateikti man elektroniniu paštu iki balandžio 23 dienos savo
atstovaujamos organizacijos atstovo  vardą ir pavardę, kuris noriai lankysis ateinančius ketverius metus
posėdžiuose ir generuos idėjas mūsų veikai. Teko girdėti, kad bent poros  organizacijų atstovai taryboje pasikeis.
Taip pat norėčiau informuoti, kad dėl būsimo naujosios Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos pirmojo posėdžio
ir dar vėliau būsiančio pasiskirstymo į darbo grupes ir komitetus, savivaldybės atstovų delegavimas užtruks ilgiau
ir anksčiausia įmanoma SVV tarybos posėdžio data, kuriame kartu dalyvautų verslo ir savivaldybės tarybos nariai
galėtų būti tik birželio mėnesį. Yra galimybė susirinkti į posėdį kiek anksčiau tik verslo organizacijų atstovams (be
savivaldybės tarybos narių), jeigu tam yra poreikis. Prašau atsakyti ar pageidaujate, kad būtų surengtas SVV
tarybos posėdis be savivaldybės tarybos narių (anksčiau nei birželio mėnesį), ar norite, kad pirmasis posėdis būtų
šaukiamas tik tada, kai bus paskirti ir atstovai iš miesto tarybos narių. Su Aru Mileška pasitarėme, kad jeigu
dauguma jūsų pageidaus tokio papildomo neįprastos sudėties posėdžio tai jį surengsime.
 
Su pagarba
 
Raimondas BALUŽIS
 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
Investicijų ir ekonomikos departamento
Tarptautinių ryšių, verslo plėtros ir turizmo skyriaus vyriausiasis specialistas
Tel: (846) 396 014
El.p. Raimondas.Baluzis@Klaipeda.lt
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From: "Donatas Botyrius" <d.botyrius.lsvpa@gmail.com>
To: "Raimondas Baluzis" <Raimondas.Baluzis@klaipeda.lt>

Date: 4/21/2015 1:59:51 PM
Subject: Re: [SVARBU] Klaipėdos SVV tarybos nariai

Sveiki,
patikslinu duomenis: Donatas Botyrius, Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacijos (
LSVPA) pirmininko pavaduotojas,
Klaipėdos sk. pirmininkas.

2015 m. balandžio 20 d. 16:25, Raimondas Baluzis <Raimondas.Baluzis@klaipeda.lt> rašė:
 

Gerbiami Klaipėdos SVV tarybos nariai,

 

Prašau visų besibaigiančios kadencijos SVV tarybos narių pateikti man elektroniniu paštu iki
balandžio 23 dienos savo organizacijos atstovo taryboje  vardą ir pavardę, kuris lankysis
ateinančius ketverius metus.

 

Su pagarba

 

Raimondas BALUŽIS
 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos

Investicijų ir ekonomikos departamento

Tarptautinių ryšių, verslo plėtros ir turizmo skyriaus vyriausiasis specialistas

Tel: (846) 396 014

El.p. Raimondas.Baluzis@Klaipeda.lt
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Poseclis ir1'[ro 2t]15-r.)6-l j i .  Pc,sedZio pradZia 15.00 val.
PoseclZio pir:rnininkas - lS imonas Gerltv[las
PoseclZio :;ekre:tord - ALJutt N4erriakirra

3. SVAlRSl.t'\i 'lt-:\, I,ltrriq d.r::leg,av:i.masriSV\/ taryb4 nuo 2015 rnetr4.
Prarre5ejar Fl. Deltu'vaite irLlbrrnur:rja, .kad pasikeitr.rs K1aipedor; rniestc' sa.'vi.rahl;ibds tar5'b,rs

sudeciai, pra5o delt;guroti iil 
'2015-12:"019 

nretrl kadencijos s,avivald.ybes tarybos nariq alstovr"rs inarr.rj4
sn'rulkiojo ir vidutinio'rerslo tar:lbq.. Nauja smulkiojo ir viduLtinio vers;lo tarybris su.rJ€:tis rr:nkarpg
20 | 5 -'.20 19 m et rl lai.ko farpirri .

Remiantis Klirip(:clc,s srnulk.i<rjo ir l'idr.rtinio vers lo tarybc,s prie Klaipedorr mies;t<r
savivaldybes tarl'b,r:'s nuosta:q, lrartr,'irtintll Ki.aipedos miesto savi.,,alclybes tarybos; 2r,)1 I r:n. spalio .,1'l
C. sprrondinru l'lrr, 

'I'2"314 
,,Del liliaipeclos r;mulkiojo ir vidutinio verslo tarry'tros trrr:ir;: lilitiperlgs

miestc, savivald),b,Js taryboi; sr,rclarl,'mo ir rruostatq tvirrinimo", lrJ punktu savilakjlybes tr:uylros
ratstovttr SVV tar"'br-rje neglalLbtLti cla.urgitru nrli 8. Minimalus sliaidius ndril nurodonras, Pai:ymi, kre<1
SVV taryboje dal'vriaus 6 K-l,riprld<:rs vers.lo al;ociacijq deleguot;L artstovai.

Informuo.ja., kad Fir.ansq ir ,ekononrikos kc,mitelo n3ra.i pasii[lr; koreguotiL S\,'\, tiary[os
nuostatus, itrauk.iarrt i.iuos; strvivaldy'bes ridrrLinistracijos atstovus (iiilaikant prc,por:cij4)

Komiteto nraria.i pritaria t]irLansq ir: ekonomikos korniteto :;iuLl'yrnui
I Smulk.icrjr:r il ' ',zi<lutinio verslo taryb4 komiteto nariai siulo lt. Sitapcnkiene's ir.A (lirutrl:io

kandidatDras.
NUTAR-I'.A. { Smulkioio ir vidutinio verslo taryba deleguoti,AJdon4 Sltapronkirlrn,;: ir ,A,lgirrc[4

Grubli (bendru rsu.teLrl mu).

Pcsd:dis baigesi []'.0('l ,,raLl,

Posed):io pirmirri:nka.

PosedZio sekretort)

Sinronas Gent','ilirs

A,ldut€: Meniallir.a


