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Bendroji informacija apie 2020 m. 

• Gyventojų skaičius 2020 m.  – 29 526,  

• vidutinis darbo užmokestis bruto – 1476,9 Eur, 

• vidutinis dirbančiųjų skaičius – 8 123, 

• nedarbo lygis savivaldybėje –  11,6 proc.  

• įregistruota naujų įmonių – 63,  

• veikė ūkio subjektų – 642, 

• TUI vienam gyventojui – 171 Eur,  

• Pagal bruto darbo užmokestį savivaldybė užėmė 
17 vietą Lietuvoje. 

 



Tarybos veiklos organizavimas 2020 m. 

Taryba apsvarstė 394 
sprendimų projektus, priėmė 

387 sprendimus.  

Sušaukiau 15 Tarybos 
posėdžių. Jiems 

pirmininkavau, pasirašiau 
protokolus ir priimtus 
Tarybos sprendimus. 

Inicijavau 13 sprendimų 
projektų. 

Tarybos nariai inicijavo 4 
projektus. 

Tarybos komitetai surengė 
41 posėdį.  

(2019 m. – 49) 



Tarybos veiklos organizavimas 2020 m. 

 

 



Dalyvavimas Tarybos komisijų veikloje 

• Vadovavau 7 Savivaldybės tarybos sudarytoms 

komisijoms.  

• Sušaukiau 2 Strateginio planavimo komisijos posėdžius. 

• Įvyko 1 Smulkiojo verslo skatinimo komisijos  posėdis ir 1 

nuotolinis balsavimas. Įvertinta 49 gautų paraiškų ir 33 

subjektams bendrai skirta 27 500 Eur parama. 



Tarybos komisijų veikla (1) 

Premija skirta 
Leonui Vytautui Glinskiui,  

Onai Kupčiūnienei,  
Renatai Gvildienei. 

 

Kaišiadorių rajono 
savivaldybės kultūros 

premijos skyrimo komisija 

Kaišiadorių rajono 
savivaldybės stipendijos 

skyrimo jauniesiems 
menininkams komisija 

Stipendija skirta Aušvydui 
Kriščiūnui ir Neringai 

Ašmenaitei 



Tarybos komisijų veikla (2) 

Premija skirta: 

• Donaldui Kajokui už aistiškos 
lyrizmo dvasios puoselėjimą 
knygoje „Juodraščiai. 1977–1985“. 

Kaišiadorių rajono 
savivaldybės Jono Aisčio 

literatūros premija 



Savivaldybės atstovavimas 2020 m. 

• Atstovavau Savivaldybę KRPT ir dalyvavau 1 jos posėdyje 
ir 17 rašytinių procedūrų.  

• Dalyvavau Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų 
suvažiavime, Kauno regiono savivaldybių merų susitikime 
su Lietuvos Respublikos Prezidentu, Prezidento, VRM ir 
ŠMSM inicijuotuose forumuose, pasitarimuose bei 
susitikimuose valstybinėse institucijose . 

 

 



Savivaldybės atstovavimas 2020 m. 



Savivaldybės atstovavimas 2020 m. 



Savivaldybės atstovavimas 2020 m. 



Mero fondo lėšų panaudojimas 

Šventėms, labdaros, kultūros ir 
sporto renginiams  

6552,15 Eur 

Oficialiems priėmimams, 
darbo susitikimams su 

valstybinių institucijų ir įstaigų 
atstovais  

1447,85 Eur 

8000 Eur 



Veiklos organizavimas. Potvarkiai 

Veiklos 
organizavimo 

klausimais – 54

Dėl 
komandiruočių ir 
atostogų – 162

Personalo 
valdymo 

klausimais – 197

Iš viso priimta 413 potvarkių.  



Veiklos organizavimas 

• Nustačiau įstaigų vadovų atlyginimų koeficientus, darbo 
grafikus, tvirtinau pareigybės aprašymus, nustačiau 
metines užduotis, pasirašiau susitarimus dėl darbo 
sutarčių su savivaldybės biudžetinių įstaigų ir viešųjų 
įstaigų vadovais pakeitimo ar nutraukimo. 

• Pradėjau 3 darbo pareigų pažeidimo procedūras; 

• Paskirti 2 įspėjimai dėl darbo pareigų pažeidimo; 

• 1 įstaigos vadovas atšauktas iš pareigų. 



Asmenų aptarnavimas 

Tarybos ir savo vardu gavau 
216 fizinių asmenų ir 1867 

juridinių asmenų prašymus. 

Bendrauta daugiausiai 
nuotoliniu būdu tradicinėmis 
ryšių priemonėmis, taip pat 

socialiniais tinklais. 



Kitų mero funkcijų atlikimas 

Vykdant 
savižudybių 
prevencijos 
programą, 

savižudybių 
skaičius per metus 

sumažėjo 
 nuo 8 iki 7. 

 

Sudarytos darbo 
grupės dėl: 1) 

biudžetinių įstaigų 
bendrųjų f-jų 

centralizavimo, 2) 
institucinei globos 

pertvarkai 
nagrinėti, 3) 
prieigai prie 
geležinkelių 

vertinti. 

 

Didelį dėmesį 
skyrėme galimiems 
investuotojams ir 

nekilnojamojo 
turto projektų 
vykdytojams 

pritraukti. 



Tarptautinis bendradarbiavimas 



Reprezentacija, renginiai 



Reprezentacija, renginiai 



Reprezentacija, renginiai 



Svarbiausi darbai 



Svarbiausi darbai 
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Svarbiausi darbai 



Svarbiausi darbai 

• biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos 
funkcijų centralizavimas, 

• atsisakyta popierinių dokumentų savivaldybės 
administracijoje, 

• „Lean“ vadybos sistemos diegimas, gyventojų 
aptarnavimo sistemos gerinimas. 



2021 m. planuojami darbai 
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2021 m. planuojami darbai 



 

 

Klausimai? 



 

 

Ačiū už dėmesį! 
 


