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PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PANEVĖŽIO MIESTO PLĖTROS STRATEGINIO PLANAVIMO
KOMISIJOS SUDARYMO, JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR SAVIVALDYBĖS
TARYBOS 2017 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. 1-9 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU
GALIOS
2019 m. gegužės 30 d. Nr. 1-170
Panevėžys
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies
6 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Panevėžio miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Sudaryti Panevėžio miesto plėtros strateginio planavimo komisiją:
Rytis Mykolas Račkauskas – Savivaldybės meras, komisijos pirmininkas;
Deividas Labanavičius – Savivaldybės mero pavaduotojas;
Valdemaras Jakštas – Savivaldybės mero pavaduotojas;
Aleksas Varna – frakcijos „Atsinaujinančiam Panevėžiui“ atstovas;
Birutė Valkiūnienė – frakcijos „Atsinaujinančiam Panevėžiui“ atstovė;
Kęstutis Lukoševičius – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos atstovas;
Valdas Staugaitis – Liberalų sąjūdžio frakcijos atstovas;
Ramūnas Vyžintas – Lietuvos socialdemokratų frakcijos atstovas;
Rimantas Ridikas – frakcijos „Kartu“ atstovas;
Indiana Grigienė – Tėvynės sąjungos–Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos atstovė;
Gema Umbrasienė –Tėvynės sąjungos–Lietuvos krikščionių demokratų ir Lietuvos žaliųjų
partijos (jungtinės) frakcijos atstovė.
2. Patvirtinti Panevėžio miesto plėtros strateginio planavimo komisijos nuostatus
(pridedama).
3. Pripažinti netekusiu galios Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2017 m. sausio
26 d. sprendimą Nr. 1-9 „Dėl Panevėžio miesto plėtros strateginio planavimo komisijos sudarymo,
jos nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. 1-115
pripažinimo netekusiu galios“.
Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti apskundžiamas Lietuvos administracinių ginčų
komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos
Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka,
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Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158
Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Rytis Mykolas Račkauskas
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PATVIRTINTA
Panevėžio miesto savivaldybės tarybos
2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 1-170
PANEVĖŽIO MIESTO PLĖTROS STRATEGINIO PLANAVIMO KOMISIJOS
NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Panevėžio miesto plėtros strateginio planavimo komisija (toliau – komisija) yra
visuomeninė institucija, kuri dalyvauja Panevėžio miesto plėtros strateginio plano (toliau –
strateginis planas) įgyvendinime.
2. Komisija sudaroma iš 11 (vienuolikos) Panevėžio miesto savivaldybės tarybos (toliau –
Savivaldybės taryba) narių: Savivaldybės mero, mero pavaduotojų ir kiekvienos frakcijos deleguotų
proporcingai jos narių skaičiui atstovų. Komisijos pirmininku skiriamas Savivaldybės meras.
Komisijos nuostatus ir sudėtį tvirtina Savivaldybės taryba.
3. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, šiais
nuostatais.
II SKYRIUS
KOMISIJOS UŽDAVINIAI
4. Pagrindiniai komisijos uždaviniai:
4.1. dalyvauti įgyvendinant strateginį planą ir užtikrinti jo viešumą;
4.2. vykdyti strateginio plano įgyvendinimo priežiūrą.
III SKYRIUS
KOMISIJOS FUNKCIJOS
5. Komisija atlieka šias funkcijas:
5.1. koordinuoja strateginio plano įgyvendinimą;
5.2. teikia Savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl strateginio plano įgyvendinimo metinių
ataskaitų tvirtinimo ir strateginio plano keitimo;
5.3.

koordinuoja

Savivaldybės,

visuomenės,

verslo

ir

kitų

sričių

partnerių

bendradarbiavimą;
5.4. politiniu lygmeniu koordinuoja strateginio plano veiksmų įgyvendinimą su jame
nurodytų kitų (ne Savivaldybės) vykdytojų (visuomeninių organizacijų, valstybinių įstaigų, privačių
įmonių) planuose numatytais veiksmais.
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IV SKYRIUS
KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS
6. Komisija į posėdžius renkasi prireikus. Posėdis gali būti sušauktas ½ komisijos narių
reikalavimu arba komisijos pirmininko iniciatyva.
7. Posėdžiui vadovauja komisijos pirmininkas, jo nesant – komisijos pirmininko įgaliotas
asmuo.
8. Komisija savo veiklą vykdo pagal pasitvirtintą darbo reglamentą.
V SKYRIUS
KOMISIJOS VEIKLOS NUTRAUKIMAS
9. Komisijos veikla nutraukiama įgyvendinus strateginį planą arba pasibaigus Savivaldybės
tarybos kadencijai. Prireikus tvirtinama nauja komisijos sudėtis.
______________________________
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