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d. Nr.

AT-

Sakiai
i

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 29 straipsnio 8 dalies

punktu, 18 straipsnio

I dalimi, Sakiq rajono savivaldybês

l6

administracijos nuostatq, patvirtintq Sakiq

rajono savivaldybes tarybos 2016 m. rugsejo 23 d. sprendimu Nr. T-277 ,,Del Sakiq rajono
savivaldybes nuostatg patvirtinim o", 24 punktu, esant asmenq raðytiniams sutikimams:
1. S

udarau

Sakiqrajono savivaldybès 2018-2024meílstrateginiopletros plano darbo

grupes:

,,I. Ekonomikos

ir verslo

(Zemès ükio, kaimo plêtros,

turizmo)

Arvydas Slêderis rajono savivaldybès administracijos Ükioo architektüros ir
investicijq skyriaus vedèjas (darbo grupès vadovas);
Janina Povilaityte

- rajono savivaldybes administracijos Ükio, architektüros

skyriaus vyriausioji specialiste (darbo grupês sekretorê)

Kristina Juodvalkiene

- rajono

ir

investicijq

;

savivaldybes administracijos Ùkio, architektüros ir investicijq

skyriaus vyriausioji speçialisté (darbo grupps vadovo pavaduotoja);
i

Aurimas Staugaltis

- rajono savivaldybes administracijos tJkio, architekturos ir investicijq

skyriaus vedêj o pavaduotoj as;

Egidija Grigaitigne

-

rajono savivaldybes administracijos BiudZeto, turto

ir

strateginio

planavimo skyriaus vedpja;
Juozas Dainelis

-

Sakiq krasto vietos veiklos grupes pirmininkas;

Daiva Palukaitienè - Sakiq verslo informacijos centro direktorè, Kauno PPAR Sakiq
atstovybês narystes kooidinatore;

kenai,emaitiene

- rajono

savivaldybes administracijos Zemes ükio ir kaimo reikalq skyriaus

vedèja;

Vaida Zimnickienè

- l. e. Se5upes euroregiono

turizmo informacijos centro direktores

pareigas;

Lilija Snieðkuvienê - UAB ,,Sakiq autobusq parkas'o vyriausioji buhaltere;
Vilmantas Pa5klviðius - UAB ,,*u\tU ðilumos tinklai" techninis direktorius;

- UAB ,,Sakiq vandenys" projektq vadovas;
Artüras Varankeviðius - rajono savivaldybes tarybos narys;
Rimantas Vensab

2

Saulius Naumaviðius rajono savivaldybes administracijos GriðkabüdZio seniünijos
senlunas

II. Socialinès

apsaugos

ir

sveikatos

- rajono savivaldybès

Daiva Pilypaitytè

administracijos Socialinès paramos skyriaus

vedèja (darbo grupès vadovè);

Asta Jankauskienö - rajono savivaldybes administracijos Socialinês paramos skyriaus
vyriausioji specialiste (darbo grupes sekretorê);

Aistê Büdvytiene - rajono savivaldybes administracijos Socialinês paramos skyriaus
vyriausioj i specialiste (darbo grupès vadovo pavaduotoj a);

Auðra Pavydiene rajono savivaldybês administracijos vyriausioji
(tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatore)

specialiste

;

Auörys Kvedereviðius- Marijampoles apskrities vyriausiojo policijos komisariato Sakiq
rajono policijos komisariato vir5ininkas;

-

Danuté Jurgutienö

rajono savivaldybês administracijos vyriausioji specialiste fiaunimo

reikalq koordinatore);
EditaZubrickiene

- rajono

savivaldybes administracijos vyriausioji specialiste (savivaldybes

gydytoja);
Martinas Eimutis

-

Roma Dediniene

- Sakiq rajono sutrikusio intelekto Zmoniq globos bendrijos ,,Sakiq viltis"

rajono savivaldybes tarybos narys;

pirmininke;
Virginijus Kelertas
Algirdas Klimaitis

- VSI Sakiq vaikq globos namq direktorius;
- Vðl Sakiq ligoninès vyriausiasis gydytojas;

Viktoras LebedZinskas

Indrè Jurjoniene
apsaugos

-

Sakiq rajono savivaldybes visuomenes sveikatos biuro direktorius;

Valstybês vaiko teisiq apsaugos ir ivaikinimo tarnybos prie Socialines

-

ir darbo ministerijos Marijampoles apskrities vaiko teisiq

apsaugos skyriaus Sakiq rajone

vyriausioj i specialiste, laikinai vykdanti patarejo pareigas;

-

Virginijus Rekeðius

Kauno priesgaisrines gelbèjimo valdybos Sakiq prie5gaisrinês

gelbej imo tarnybos vir5ininkas;

Gerda Dobrovolskyte

Gintautas Vedegys

-

- rajono savivaldybes

VSI Sakiq rajono savivaldybès prieðgaisrines tarnybos vir5ininkas.

III. Svietimo ir kultüros (turizmo, sporto,
Darius A5trauskas

tarybos nare;

-

NVO, jaunimo)

rajono savivaldybês administracijos Svietimoo kultüros

skyriaus vedèjas (darbo grupès vadovas);

ir

sporto
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- rajono savivaldybês

Ingrida Kasparaviðiene

administracijos Svietimo, kulturos

skyriaus vyriausioj i specialiste (darbo grupes sekretorê)
Egle Planðiüniene

ir

sporto

;

- rajono savivaldybes administracijos

Svietimo, kultüros ir sporto skyriaus

vedejo pavaduotoja (darbo grupes vadovo pavaduotoja);

Margarita Liukaitiene

- rajono

-

Danute Jurgutienê

savivaldybès tarybos nare;

rajono savivaldybes administracijos vyriausioji specialiste (jaunimo

reikalq koordinatorè);

- l. e. Se5upês euroregiono turizmo informacijos

Vaida Zimnickiene

centro direktores

pareigas;

Mindaugas Kriauðiünas

-

Gintaras Demenius

-

Sakiq kulturos centro direktorius;

rajono savivaldybes administracijos Svietimo, kulflros

ir sporto

skyriaus vyriausiasis specialistas;
Bernardinas Petras Vainius

- rajono savivaldybes tarybos narys;

Marija Jurgiliene

- Marijampoles profesinio rengimo centro Kudirkos Naumiesðio skyriaus

LilijaLiutvinienê

-

vedeja;

Roma Paðkeviðiüte

Svietimo istaigq metodinês grupes vadove;

-

Sakiq rajono savivaldybes jaunimo kurybos ir sporto centro direktore;

Mindaugas Kantautas

-

Sakiq rajono savivaldybes Bendruomeniniq organizacijq tarybos

pirmininkas.
Grinute Snirpüniene

2.Tv

irtinu

-

Sakiq rajono bendruomeniq centrq asociacijos pirmininke."

Sakiq rajono savivaldybès 2018-2024 metq strateginio plétros plano darbo

grupes nuostatus (pridedama).

3. P r

ip ai, i s t u

netekusiu galios Sakiq rajono savivaldybes administracijos direktoriaus

2019 m. birZelio 19 d. isakym4

Nr. AT-5l2,,Del rajono

savivaldybês 2018-2024 mett4 plêtros

strateginio plano darbo grupiU sudarymo" su visais jo pakeitimais ir papild¡rmais.
Sis lsakymas per vien4 mènesi nuo isakymo iteikimo dienos gali büti skundZiamas Lietuvos

administraciniq ginðq komisijos Kauno apygardos skyriui adresu: Laisvês al. 36, Kaunas, arba
Regionq apygardos administracinio teismo Kauno rümams adresu: A. Mickeviðiaus g. 84, Kaunas.
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