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Sakiai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos strateginio valdymo istatymu, Strateginio valdymo
metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybë,s 2021m. balandZio 28 d. nutarimu Nr. 292
,,Del Lietuvos Respublikos strateginio valdymo istatymo, Lietuvos Respublikos regionines plètros
istatymo 4 straipsnio 3 ir 5 daliq, 7 straipsnio 1 ir 4 dali¿ ir Lietuvos Respublikos biudZeto sandaros
istatymo 14-1 straipsnio 3 dalies igyvendinimo", Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 6
straipsnio 22peinkfi,ld straipsnio 1 dalimi, Sakiqrajono savivaldybêstarybanusprend

l.

i,ia:

Sudaryti Sakiq rajono savivaldybes 2018-20 24 metrlstrateginio pletros plano rengimo ir

igyvendinimo prieZiüros komisij
Edgaras Pilypaitis

4

:

savivaldybès meras (komisijos pirmininkas);

-

Dainius Grinceviðius

-

savivaldybes administracijos direktorius (komisijos pirmininko

pavaduotojas);

- savivaldybés

Ingrida Maksvytienê

administracijos BiudZeto, turto ir strateginio planavimo

skyriaus vyriausioj i specialistè (komisij os sekretore);

Darius Aðtrauskas - savivaldybês administracijos Svietimo, kultäros

ir

sporto skyriaus

vedejas;
Jonas Bakas

-

s4vivaldybes tarybos Kontrolös komiteto pirmininkas;

Martinas Eimutis

-

Sveikatos ir socialiniq reikalq komiteto pirmininkas;

Egidija Grigaitiene
skyriaus

vedêja;

-

savivaldybes administracijos BiudZeto, turlo

I

i

Mindaugas Kantautas

Daiva Palukaitiepê

ir strateginio planavimo

-

Bendruomeniniq organizacljq tarybos deleguotas atstovas;

- Sakiq verslo informacijos

centro direktore;

Daiva Pilypaitytê

- savivaldybès administracijos Socialinês paramos skyriaus vedeja;
Eglè Planðiüniene - savivaldybes administracijos Svietimo, kultüros ir sporto skyriaus vedejo
pavaduotoja;
Auðrelê Pukinskiene

-

savivaldybes tarybos Finansq ir rajono plêtros komiteto pirmininkê;

2

savivaldybes administracijos lJkio, architekturos

-

Arvydas Slederi!

ir investicijq

skyriaus

vedejas;

Grina Snirpänieqre

-

Bendruomenil centrq asociacijos deleguotas atstovas;

Bernardinas Petias Vainius

Arfäras Varankeviðius
IrenaZemaitiené

-

-

-

Svietimo, kulturos ir sporto komiteto pirmininkas;

savivaldybès tarybos Ükio ir verslo komiteto pirmininkas;

savivaldybes adpinistracijos Zemës ükio ir kaimo reikalq skyriaus

vedeja.
2. Patvirtinti Sakiq rajono savivaldybes 2018-2024 met4 strateginio pletros plano rengimo

ir

igyvendinimo prieZiüroç komisijos nuostatus (pridedama).

3. Pripaùinti neiekusiu galios Sakiq rajono savivaldybes tarybos 2019 m. birZelio 21

d.

sprendimE Nr. T-246,,DeI Sakiq rajono savivaldybes 2018-2024 meí4 strateginio pletros plano

rengimo

ir

igyvendinimo prieZiüros komisijos sudarymo

ir

nuostatq patvirtinimo" su visais jo

pakeitimais ir papildymais.
Sis sprendirnu,

f.,

vien4 menesi nuo sprendimo paskelbimo dienos gali buti skundZiamas

Lietuvos administraciniq ginðq komisijos Kauno apygardos skyriui adresu: Laisvês aL.36, Kaunas,
arba Regionq apygardgs administracinio

feismo

Kauno rümams adresu: A. Mickeviðiaus g. 84,

Kaunas.
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