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ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
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DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018-2024 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO
DARBO GRUPIŲ SUDARYMO
2019 m. birželio
d. Nr. ATŠakiai
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 16
punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Strateginio planavimo rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos
aprašu, patvirtintu rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T-216 „Dėl
strateginio planavimo rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Šakių
rajono savivaldybės administracijos nuostatų, patvirtintų Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m.
rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. T-277 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų
patvirtinimo“, 24 punktu, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 19 d.
įsakymu Nr. AP-325 „Dėl savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų perėmimo“, Šakių
rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros
komisijos posėdžio 2018 m. lapkričio 16 d. protokolo Nr. VL-1048 nutarimu bei esant asmenų
rašytiniams sutikimams,
1. S u d a r a u Šakių rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano darbo
grupes:
„I. Ekonomikos ir verslo (žemės ūkio, kaimo plėtros, turizmo)
Arvydas Šlėderis

– savivaldybės administracijos Ūkio, architektūros ir
investicijų skyriaus vedėjas (darbo grupės vadovas);

Asta Cikanienė

– savivaldybės administracijos Ūkio, architektūros ir investicijų
skyriaus vyresnioji specialistė (darbo grupės sekretorė);

Kristina Juodvalkienė – savivaldybės administracijos Ūkio, architektūros ir investicijų
skyriaus vyriausioji projektų koordinatorė;
Juozas Dainelis

– Šakių krašto vietos veiklos grupės pirmininkas;

Daiva Palukaitienė

– Šakių verslo informacijos centro direktorė, Kauno PPAR
Šakių atstovybės narystės koordinatorė;

Irena Žemaitienė

– savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo reikalų
skyriaus vedėja;

Ieva Bernotaitė

– Šešupės euroregiono turizmo informacijos centro direktorė;

Egidija Grigaitienė

– savivaldybės administracijos Biudžeto, turto ir strateginio
planavimo skyriaus vedėja;
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Lilija Sniečkuvienė

– UAB „Šakių autobusų parkas“ vyriausioji buhalterė;

Vilmantas Paškevičius – UAB „Šakių šilumos tinklai“ techninis direktorius;
Rimantas Vensas

– UAB „Šakių vandenys“ projektų vadovas;

Romas Pukinskas

– savivaldybės tarybos narys;

Vilhelm Haase

– savivaldybės tarybos narys;

Saulius Naumavičius

– Griškabūdžio seniūnijos seniūnas.

II. Socialinės apsaugos ir sveikatos

Daiva Pilypaitytė

– savivaldybės administracijos Socialinės paramos
skyriaus vyriausioji specialistė (darbo grupės vadovė);

Virginija Ratkevičienė

– Socialinės paramos skyriaus socialinių paslaugų
koordinatorė (darbo grupės sekretorė);

Aušra Pavydienė

− savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė
(tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė);

Aušrys Kvederevičius – Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Šakių rajono policijos komisariato viršininkas;
Danutė Jurgutienė

− savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė
(jaunimo reikalų koordinatorė);

Martinas Eimutis

– savivaldybės tarybos narys;

Janina Jokūbaitienė

– Šakių rajono neįgaliųjų reikalų koordinacinės tarybos
pirmininkė;

Virginijus Kelertas

– VšĮ Šakių vaikų globos namų direktorius;

Algirdas Klimaitis

– VšĮ Šakių ligoninės vyriausiasis gydytojas;

Viktoras Lebedžinskas – Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro
direktorius;
Rūta Lebedžinskienė

−Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos
Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus
patarėja Šakių rajono savivaldybėje;

Virginijus Rekešius

– Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Šakių
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas;

Gerda Dobrovolskytė

– savivaldybės tarybos narė;

Gintautas Vedegys

– VšĮ Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinės
tarnybos viršininkas.

3

III. Švietimo ir kultūros (turizmo, sporto, NVO, jaunimo)
Elvydas Pauliukėnas – savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus vedėjas (darbo grupės vadovas);
Margarita Liukaitienė

– savivaldybės tarybos narė (darbo grupės sekretorė);

Aurelija Papievienė

– savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Danutė Jurgutienė

− savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė
(jaunimo reikalų koordinatorė);

Rima Vasaitienė

– Zanavykų muziejaus direktorė;

Ieva Bernotaitė

– Šešupės euroregiono turizmo informacijos centro direktorė;

Kristina Lebedžinskienė – Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė;
Raimondas Januševičius – Šakių kultūros centro direktorius;
Bernardinas Petras Vainius– savivaldybės tarybos narys;
Gintaras Demenius

− savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus vyriausiasis specialistas;

Marija Jurgilienė

– Marijampolės profesinio rengimo centro Kudirkos
Naumiesčio skyriaus vedėja;

Jūratė Mozūraitienė

– Šakių „Žiburio“ gimnazijos direktorė;

Roma Paškevičiūtė

– Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centro
direktorė;

Vytautas Strolys

– Šakių rajono Sintautų pagrindinės mokyklos direktorius;

Zita Jakaitienė

– Asociacijos Šakiečių bendruomenės pirmininkė;

Grinutė Šnirpūnienė

– Šakių rajono bendruomenių centrų asociacijos pirmininkė.

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2017 m. liepos 31 d. įsakymą Nr. AT-698 „Dėl rajono savivaldybės 2018-2024 metų plėtros
strateginio plano darbo grupių sudarymo“ su visais jo pakeitimais ir papildymais.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
pavaduojantis administracijos direktorių

Parengė
Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus
vyriausioji specialistė
Ingrida Maksvytienė
2019-06-19
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