
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 
MIESTO PLĖTROS IR STRATEGINIO PLANAVIMO KOMITETAS 

2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

Šiandieninės sudėties komitetas (pirmininkas Simonas Gentvilas, pavaduotojas Algirdas Grublys, 
Aldona Staponkienė, Laisvūnas Kavaliauskas, Vygantas Vareikis, Valdemaras Anužis) veiklą 
pradėjo po naujos kadencijos tarybos narių priesaikos 2015 m. balandžio 12d. Komitetui 
sekretoriauja Aldutė Meniakina.  

Komitetas nuo 2015-05-13 iki 2015-12-31 surengė 18 posėdžių ir svarstė 99 klausimus. 
Palyginimui 2014 m Teritorijų planavimo komitetas per visus 2014 metus organizavo 16 posėdžių ir 
svarstė 66 klausimus. 

2015 m pradžioje pakeitus savivaldybės tarybos reglamentą ir juridiškai apjungus teritorijų 
planavimo ir strateginio planavimo komitetus, naujojo Miesto plėtros ir strateginio planavimo 
komiteto kompetencijos tapo šiomis: 

• vykdo Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio plėtros ir veiklos planų, teritorijų planavimo 
dokumentų sprendinių ir savivaldybės atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros programų realizavimo 
priežiūrą; 

• svarsto ir teikia pasiūlymus ruošiant Savivaldybės strateginį plėtros planą, Bendrąjį planą, 
Savivaldybės strateginio veiklos plano ir savivaldybės atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros 
programas; 

• svarsto ir teikia pasiūlymus dėl susisiekimo sistemos bei jos plėtros prioritetų; 
• svarsto ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl savivaldybės veiklos prioritetų Savivaldybės tarybos 

kadencijos laikotarpiui nustatymo; 
• svarsto bei teikia pasiūlymus ir išvadas kultūros paveldo ir paveldosaugos klausimais; 
• nagrinėja asmenų pasiūlymus ir pageidavimus miesto planavimo, statybos srityse bei svarsto ir 

teikia išvadas bei pasiūlymus dėl savivaldybės strateginio planavimo sistemos tobulinimo; 
• teikia išvadas ir pasiūlymus dėl verslo aplinkos gerinimo, investicijų skatinimo, naujų darbo vietų 

kūrimo, turizmo skatinimo; 
• svarsto investicinius projektus, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl prioritetų pagal savivaldybės ir 

verslo poreikius, svarsto klausimus ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl Europos Sąjungos, 
tarptautinių, Lietuvos Respublikos ir kitų finansinių resursų panaudojimo savivaldybės 
investiciniams projektams, verslo skatinimo priemonėms įgyvendinti; 

• teikia išvadas ir pasiūlymus dėl strategiškai kryptingos ekonominės plėtros galimybių 
neišvystytose teritorijose ir miesto plėtros zonoje; 

• svarsto ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl Regiono plėtros plano rengimo ir įgyvendinimo; 
• svarsto ir teikia pasiūlymus miesto žemės naudojimo klausimais pagal teisės aktuose nustatytą 

savivaldybės kompetenciją; 
• svarsto ir teikia siūlymus dėl bendradarbiavimo su užsienio šalių savivaldybėmis, prisijungimo 

prie tarptautinių savivaldos organizacijų; 
• svarsto ir teikia pasiūlymus dėl eismo infrastruktūros vystymo strategijos; 
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Apibendrinant Komiteto 2015 metų veikloje svarstytus klausimus galima juos suskirstyti į politinės 
kadencijos pradžiai būdingų sprendimų priėmimą, administracijos teiktus tarybos sprendimų 
projektus bei pačio komiteto narių inicijuotų klausimų svarstymą. 

Komiteto veiklos prioritetais 2015 metais ir 2016 metais išliks: 
• Naujojo miesto Bendrojo plano rengimo kuravimas 
• Miesto ekonominės plėtros politikos atgaivinimas 
• Detaliaisiais planai suplanuotos, tačiau nerealizuotos valstybinės žemės klausimai. 
• Apleistų miesto teritorijų centrinėje dalyje ir senamiesčio investicinės aplinkos klausimai. 
• Proverčio paieška su stagnuojančiomis ir miesto senamiesčio regeneravimą stabdančiomis 

Kultūros paveldo apsaugą įgyvendinančiomis institucijomis. 

Apžvelgiant Komiteto inicijuotų klausimų spektrą ir darbo intensyvumą, norisi padėkoti 
savivaldybės administracijos darbuotojams už aktyvų bendradarbiavimą. Išskirtinai norėtųsi 
padėkoti Urbanistinės plėtros departamento specialistams Raimondai Gružienei, Mildai Žekonytei 
ir Gediminui Pociui, strateginio planavimo skyriaus vedėjai Indrei Butenienei bei projektų skyriaus 
vedėjai Elonai Jurkevičienei už reikšmingų projektų sėkmingą įgyvendinimą ir proaktyvų bei 
geranorišką darbą su Komiteto nariais. Didelių padėkos ir pagyrimų žodžių už kruopštumą 
nusipelno tarybos sekretoriato specialistė Aldutė Meniakina. 

Žvelgiant į 2016-uosius, norisi Komitetui palinkėti proaktyvaus ir principingo moderatoriaus 
vaidmens ruošiant Bendrąjį planą ir aktyvesnės diskusijos su reikšmingą įtaką miestui darančiomis 
išorinėmis institucijomis.  

Komiteto pirmininkas                                                         Simonas Gentvilas 

PRIDEDAMA: 
Komiteto svarstytų klausimų sąrašas 
Komiteto posėdžių lankomumas 
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Įvyko 18 komiteto posėdžių, svarstyti 99  klausimai. 

2015-05-13 
1. Dėl Tarybos komiteto pirmininko skyrimo. Pranešėjas V. Grubliauskas. 
2. Dėl Tarybos komiteto pirmininko pavaduotojo skyrimo. Pranešėjas V. Grubliauskas. 

2015-05-18 
1. Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo viešojo maitinimo įmonei. Pranešėja J. 
Uptienė. 
2. Dėl gyvenamųjų teritorijų tarp Tilžės g., Baltikalnio g., Gluosnių g., kitų detaliai suplanuotų 
teritorijų ir Kooperacijos g., Klaipėdoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėja M. 
Žekonytė. 
3. Dėl atstovo delegavimo į nevyriausybinių organizacijų tarybą. Pranešėja A. Liesytė. 
4. Dėl atstovo delegavimo į šeimos tarybą. Pranešėja A. Liesytė. 
5. Urbanistinės plėtros departamento 2015-2017 m. veiklos pristatymas. Pranešėjas K. Macijauskas. 
6. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2015 metų veiklos 
ataskaitai. Pranešėja D. Čeporiūtė. 
7. Dėl pritarimo Partnerystės sutarties projektui. Pranešėja E. Deltuvaitė. 

2015-06-01 
1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-336 „Dėl 
Klaipėdos miesto savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. 
Pranešėja I. Butenienė. 
2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T2-12 „Dėl 
Klaipėdos miesto savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja R. 
Kambaraitė. 
3. Savivaldybės Strateginio planavimo tvarkos pristatymas. Pranešėja I . Butenienė. 

2015-01-15 
1. Informacija dėl teritorijos tarp Tiltų, Turgaus, Pylimo ir Kulių vartų detalaus plano įgyvendinimo. 
Pranešėjas A.Vaišvila. 
2. Dėl Saugaus eismo komisijos sudarymo. Pranešėjas S. Gentvilas. 
3. Dėl narių delegavimo į SVV tarybą nuo 2015 metų. Pranešėja E. Deltuvaitė. 
4. Dėl atstovų delegavimo į Žymių žmonių, istorinių datų, įvykių įamžinimo ir gatvių pavadinimų 
suteikimo komisiją. Pranešėjas N. Lendraitis. 
5. Dėl Klaipėdos miesto tarybos narių delegavimo į Akademinių reikalų tarybą. Pranešėja A. 
Čėsnienė. 
6. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-94 „Dėl 
Klaipėdos miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų, sudėties patvirtinimo ir 
pirmininko skyrimo“ pakeitimo. Pranešėja A. Čėsnienė. 
7. Informacija dėl daugiabučių renovacijos. Pranešėjas A. Gaižutis. 
8. Dėl prašymo paimti visuomenės poreikiams dalį žemės sklypo Klaipėdoje, kadastro Nr. 
2101/0010:1, pateikimo. Pranešėja R. Gružienė. 
9. Informacija apie Konstitucinio teismo nutarimą. Pranešėjas A. Kačalinas. 

2015-07-03 
1. Delegavimas į  Trišalę tarybą. Pranešėja J. Braukylienė. 
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2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio  14 d.  sprendimo Nr. T2-63 „Dėl 
pritarimo Klaipėdos miesto 2014–2020 metų integruotų investicijų programos projektui“ pakeitimo. 
Pranešėja E. Jurkevičienė. 
3. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės 2013–2020 metų strateginio plėtros plano 
įgyvendinimo 2014 m. ataskaitai. Pranešėja I. Butenienė. 
4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-336 „Dėl 
Klaipėdos miesto savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. 
Pranešėja I. Butenienė. 
5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T2-12 „Dėl 
Klaipėdos miesto savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja R. 
Kambaraitė. 
6. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-314 „Dėl 
Klaipėdos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 
sudarymo ir nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja E. Deltuvaitė. 
7. Dėl kompensavimo už neįrengtas automobilių stovėjimo vietas tvarkos aprašo patvirtinimo. 
Pranešėjas V. Lendraitienė. 
8. Dėl BP pažymėtų konversinių teritorijų vystymo galimybių. Pranešėjas K. Macijauskas. 
9. Urbanistinės plėtros departamento darbuotojų aplankymas Liepų g. 11 pastate. 

2015-07-20 
1. Dėl pavedimo atlikti pastato S. Daukanto g. 24, Klaipėdoje, kapitalinio remonto darbų užsakovo 
funkcijas. Pranešėjas E. Simokaitis. 
2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-79 „Dėl 
Klaipėdos miesto savivaldybės 2013–2020 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo. 
Pranešėja I. Butenienė. 
3. Kontrolės ir audito tarnybos išvados dėl Klaipėdos miesto savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų 
rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo pateikimas. Pranešėja D. Čeporiūtė. 
4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2014 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir 
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja R. Kambaraitė. 
5. Informacija apie teritorijų planavimo dokumentų ir techninių projektų savivaldybės 
administracijos derinimo terminus. Pranešėjas  S. Gentvilas. 
6. Informacija apie Kultūros paveldo politiką Klaipėdos mieste. Pranešėjas S. Gentvilas. 
7. Informacija apie Senamiesčio tvarios plėtros galimybių išnaudojimą. Pranešėja R. Gružienė. 

2015-07-27 
1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2015–2019 metų veiklos prioritetų patvirtinimo.  Pranešėjai J. 
Simonavičiūtė, A. Šulcas. 
2. Dėl teritorijos tarp Tilžės gatvės, geležinkelio, Klemiškės gatvės ir kelio a13, Klaipėdoje, 
detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėja M. Žekonytė. 
3. Dėl Klaipėdos miesto tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo. Pranešėja I. Šakalienė. 
4. Dėl pritarimo dalyvauti asociacijos Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos 
veiklos grupės veikloje. Pranešėja E. Jurkevičienė. 
5. Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo politikos (Sklypų išsidėstymas mieste, Esama praktika, 
Realizavimo eigos prioritetai). Pranešėja R. Gružienė. 

2015-09-07 
1. Dėl viešojo vandens tiekėjo paskyrimo. Pranešėjas A. Gaižutis. 



*  5

2. Dėl Klaipėdos miesto Akademinių reikalų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo. 
Pranešėja A. Čėsnienė. 
3. Informacija apie 2015 metų pirmojo pusmečio savivaldybės biudžeto vykdymą. Pranešėja A. 
Špučienė. 
4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T2-12 „Dėl 
Klaipėdos miesto savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja R. 
Kambaraitė. 

2015-09-14 
1. Dėl viešųjų įstaigų vadovų 2014 m. veikos ataskaitų pateikimo. VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros 
informacijos centro vadovo 2014 m. veiklos ataskaita. Pranešėja R. Savickienė; VšĮ Klaipėdos 
ekonominės plėtros agentūros vadovo 2014 m. veiklos ataskaita. Pranešėja R. Laužikienė. 
2. Informacija dėl 2016-2018 metų SVP rengimo grafiko ir derinimo tvarkos organizavimo. 
Pranešėja I. Butenienė. 
3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-336 „Dėl 
Klaipėdos miesto savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. 
Pranešėja I. Butenienė. 
4. Dėl prašymo paimti žemę Klaipėdoje, prie pastatų Šilutės pl. 91, visuomenės poreikiams 
pateikimo. Pranešėja R. Gružienė. 
5. Dėl Klaipėdos miesto dviračių infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo. M. 
Žekonytė. 
6. Informacija apie planuojamas 2016-2018 metų miesto urbanistinio planavimo programos 
priemones. Pranešėjas K. Macijauskas. 
7. Informacija „Klaipėdos miesto savivaldybės ir Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities 
organizacijos bendradarbiavimo sutarties aptarimas 2014-2015 m“. Pranešėja M. Žekonytė. 
8. Dėl žemės sklypo įkalinimo įstaigos statybai. Pranešėja R. Gružienė. 
9. Dėl 2016 metų paskelbimo darnaus judumo metais. Pranešėja I. Butenienė. 

2015-09-21 
1. Dėl 2016 metų paskelbimo darnaus judumo metais. Pranešėja I. Butenienė. 
2. GIS duomenų plėtra bei prieinamumas išoriniams naudotojams. Pranešėja M. Buivydienė. 

2015-09-28 
1. Dėl privalomų įrengti automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficiento nustatymo senamiesčio 
ir centrinėje miesto zonoje. V. Lendraitienė. 
2. Informacija apie UAB „GEOTERMA“ Pranešėjas S. Petrauskas. 

2015-10-19 
1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-336 „Dėl 
Klaipėdos miesto savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. 
Pranešėja I. Butenienė. 
2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T2-12 „Dėl 
Klaipėdos miesto savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja R. 
Kambaraitė. 
3. Informacija dėl viešojo ir privataus sektoriaus projektų įgyvendinimo Klaipėdos mieste.  
Pranešėjas R. Zulcas. 
4. Informacija dėl aplinkos oro teršalų sklaidos žemėlapių. Pranešėjas V. Anužis. 
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2015-10-26 
1. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto dalyvavimui 2022 metų Europos Sąjungos veiksmuose „Europos 
kultūros sostinė“. Pranešėja N. Laužikienė. 
2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-50 „Dėl 
projekto „Visuomeninių renginių infrastruktūros buvusioje pilies teritorijoje suformavimas: 
Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso rytinės kurtinos atkūrimas bei Antrojo pasaulinio karo laikų 
dažų (kuro) sandėlio pritaikymas turizmo reikmėms“ įgyvendinimo“ pakeitimo. Pranešėja E. 
Jurkevičienė. 
3. Dėl pritarimo dalyvauti asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupės veikloje. 
Pranešėja E. Jurkevičienė. 
4. Dėl artėjančių komitetų posėdžių darbotvarkių. 

2015-11-02 
Svarstyti 6 klausimai. 
Išvykstamasis posėdis po Klaipėdos senamiestį. (Apleistų senamiesčio teritorijų apžvalga, Senojo 
turgaus vystymo koncepcijos aptarimas bei KPD derinime užstrigę projektai). 

2015-11-09 
1. Dėl Klaipėdos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 
pirmininko skyrimo. Pranešėja A. Velykienė. 
2. Dėl pritarimo Rusijos federacijos Kaliningrado miesto apygardos ir Lietuvos respublikos 
Klaipėdos miesto savivaldybės partnerystės sutarties projektui. Pranešėja A. Velykienė. 
3. Diskusija dėl Uosto teritorijos apželdinimo reikalavimo panaikinimo ir želdinių kompensavimo 
miesto teritorijoje tvarkos. Pranešėjas S. Gentvilas. 
4. Diskusija dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Energetikos komisijos veiklos 
atkūrimo. Pranešėjas V. Anužis. 

2015-11-23 
1. Dėl miško žemės naudmenų pavertimo kitomis naudmenomis. Pranešėja A. Truncienė. 
2. Dėl 2016 metų mokestinio laikotarpio nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo. Pranešėja 
K. Petraitienė. 
3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-336 „Dėl 
Klaipėdos miesto savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. 
Pranešėja I. Butenienė. 
4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T2-12 „Dėl 
Klaipėdos miesto savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja R. 
Kambaraitė. 
5. Dėl pritarimo detaliojo plano sprendinių įgyvendinimo sutarties projektui. Pranešėja V. 
Lendraitienė. 
6. Dėl paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų ir įrenginių tvarkytojo paskyrimo. Pranešėja I. Šakalienė. 
7. Diskusija su sustojusių senamiesčio NT projektų savininkais dėl NT išvystymo galimybių“. 
Pranešėjas S. Gentvilas. 
8. Informacija dėl energijos rūšies pasirinkimo ir naudojimo šildymui Klaipėdos mieste specialiojo 
plano įgyvendinimo. Pranešėjas V. Anužis. 

2015-12-07 
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1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T2-12 „Dėl 
Klaipėdos miesto savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja V. 
Jurkšienė. 
2. Diskusija dėl 2016 m. aukcione išnuomojamų sklypų tvarkos ir sąlygų. Pranešėjas S. Gentvilas. 
3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo. 
Pranešėja I. Butenienė. 

2015-12-15 
1. Dėl ilgalaikio nematerialiojo turto perdavimo valstybės nuosavybėn. Pranešėjas E. Simokaitis. 
2. Dėl pritarimo koncesijos sutarčiai dėl Klaipėdos miesto kempingo valdymo ir naudojimo 
koncesijos suteikimo ir vykdymo. Pranešėjas E. Simokaitis. 
3. Dėl pritarimo Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių mokinių, besimokančių 
Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, ūkio išlaidų kompensavimo sutarčiai. 
Pranešėja J. Ceplienė. 
4. Dėl vidutinės atlygintinos mokyklos ūkio lėšų kainos už mokinius, besimokančius Klaipėdos 
miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, nustatymo. Pranešėja J. Ceplienė. 
5. Dėl prašymo paimti visuomenės poreikiams dalį žemės sklypo Klaipėdoje, Danės g. 6, kadastro 
Nr. 2101/0003: 259, pateikimo. Pranešėja R. Gružienė. 
6. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo. 
Pranešėja I. Butenienė. 
7. Dėl pritarimo Rusijos federacijos Kaliningrado miesto apygardos ir Lietuvos Respublikos 
Klaipėdos miesto savivaldybės partnerystės sutarties projektui. Pranešėja A. Velykienė. 
8. Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybės tarybos nustatytomis mokamomis vietomis 
automobiliams statyti tvarkos. Pranešėjas R. Mockus. 
9. Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 
pareigybių skaičiaus Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje nustatymo. Pranešėja J. 
Grigaitienė. 
10. Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Pietų Baltijos krantas – ilgalaikių laivybos krypčių tarp šalių 
kūrimas Marriage bendradarbiavimo tinklų pagrindu“ partnerio teisėmis. Pranešėja A. Velykienė. 
11. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio  14 d.  sprendimo Nr. T2-63 „Dėl 
pritarimo Klaipėdos miesto 2014–2020 metų integruotų investicijų programos projektui“ pakeitimo. 
Pranešėja E. Jurkevičienė. 
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MIESTO PLĖTROS IR STRATEGINIO PLANAVIMO KOMITETO NARIŲ 2015 M. 
DALYVAVIMO POSĖDŽIUOSE LANKOMUMO SUVESTINĖ 

Pavardė, 
vardas

Gegu
žė

Birže
lis

Lie
pa

Rugs
ė 
jis

Spali
s

Lapkri
tis

Gruo
dis

Viso 
posėdž

ių

Dalyv
auta

Nedalyv
auta

Vyko 
posėdžių

2 2 3 4 2 3 2 18

Simonas 
Gentvilas

2 2 3 3 2 3 2 18 17 1

Algirdas 
Grublys

2 2 2 4 2 3 2 18 17 1

Vygantas 
Vareikis

2 1 1 2 2 2 2 18 12 6

Valdemaras 
Anužis

1 2 3 2 2 3 2 18 15 3

Aldona 
Staponkienė

2 2 3 4 2 3 2 18 18 -

Laisvūnas 
Kavaliauskas

2 2 3 4 1 2 2 18 16 2


