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KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS (MERO) 2020 METŲ VEIKLOS
ATASKAITOS PATVIRTINIMO
2021 m. gegužės
d. Nr. TSKazlų Rūda
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, 20
straipsnio 7 dalimi, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2016-03-16 sprendimu Nr. TS V(11)-2539
patvirtinto Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos veiklos reglamento 183, 184 ir 186 punktais Kazlų
Rūdos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Patvirtinti Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos (mero) 2020 metų veiklos ataskaitą
(pridedama).
Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti
skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo
nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36,
44240 Kaunas)arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g.
8A, 44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Mantas Varaška

PATVIRTINTA
Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos
2021 m. gegužės
d. sprendimu
Nr.
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS (MERO) 2020 METŲ VEIKLOS
ATASKAITA
TARYBOS SUDĖTIS IR STRUKTŪRA
Savivaldybės atstovaujamoji institucija yra savivaldybės Taryba. Tarybą sudaro pagal
Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymą išrinktas 21 Tarybos narys.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 23 str. įvardytos savivaldybės Tarybos
nario pareigos. Tarybos narys privalo:
• dalyvauti savivaldybės tarybos posėdžiuose;
• būti vieno komiteto (be Kontrolės komiteto) nariu;
• dalyvauti komiteto, kurio narys jis yra, posėdžiuose;
• Reglamento nustatyta tvarka informuoti merą ir (ar) tarybos narius arba kitus
asmenis, kurie kartu dalyvauja rengiant, svarstant ar priimant sprendimą, apie esamą
interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą ir, jeigu pareikštas nusišalinimas buvo
priimtas, jokia forma nedalyvauti toliau rengiant, svarstant ar priimant sprendimą;
• nuolat bendrauti su rinkėjais ir ne rečiau kaip vieną kartą per metus atsiskaityti
rinkėjams Reglamento nustatyta tvarka.
2020 m. darbą tęsė Kalzų Rūdos savivaldybės šeštojo šaukimo taryba, kurią sudaro
dvidešimt vienas narys: Kazla Justinas, Kazlas Valdas, Kazlauskas Valdas, Kazlienė Vilija,
Kneizevičienė Reda (jai atsisakius mandato – Klimienė Vida Milda), Liepinis Giedrius,
Merkevičiūtė Jolita, Mikalauskas Liudas, Mikalauskienė Sigita, Motiejauskienė Erika, Navickas
Remigijus, Ozerenskis Domantas, Rinkevičius Juozas, Silickas Evaldas, Stankevičienė Sandra,
Šalkauskas Tadas, Šnirpūnaitė Jurgita, Tamašauskienė Meirita, Vaišnora Aidas, Varaška Mantas,
Žitkus Marius. Nuo 2020 m. rugpjūčio 28 d. 19-ame Tarybos posėdyje prisiekė Klimas Alfonsas
(pakeitė Klimienę Vidą Mildą) ir Kanevičius Vytautas (pakeitė Kazlienę Viliją).
2020 m. kovo 31 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Vietos savivaldos įstatymo
pakeitimus, leidžiančius nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino sąlygoms
savivaldybių tarybų posėdžius vykdyti nuotoliniu būdu, todėl Taryba sprendimus priiminėjo
elektroninių ryšio priemonių pagalba. Darbas vyko sklandžiai. Sprendimų projektai peržiūrėti dėl
atitikimo teisės aktams ir suderinti su atsakingais Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos
specialistais bei viešai pristatyti visuomenei. Prieš kiekvieną posėdį Tarybai teikiami sprendimai
svarstyti komitetų posėdžiuose, frakcijų pasitarimuose.
Ataskaitiniais metais įvyko 14 Tarybos posėdžių: 7 posėdžiai vyko įprasta tvarka, 7
posėdžiai – nuotoliniu būdu. Jų metu priimti 296 sprendimai.
Tarybos posėdžiai yra atviri. Gyventojai apie posėdžių laiką ir darbotvarkę
informuojami Savivaldybės interneto svetainėje, kur galima iš anksto susipažinti su Tarybos
posėdžių darbotvarkėmis ir paruoštais sprendimų projektais. Visi Tarybos posėdžiai buvo tiesiogiai
transliuojami internetu: https://www.kazluruda.lt/taryba/tarybos-posedziai-ir-darbotvarkes/tarybosposedziu-darbotvarkes-ir-transliacijos (čia galima peržiūrėti ir jau vykusių posėdžių įrašus).
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Tarybos
www.kazluruda.lt

priimti

sprendimai

skelbiami

savivaldybės

interneto

svetainėje

Tarybos sudėtis 2020 metų pabaigoje:
Eil. Tarybos narių dauguma, Tarybos Pirmininkas
Nr. narių mažuma (opozicija)
1.
Tarybos narių valdančioji dauguma
Varaška Mantas

2.

Tarybos narių mažuma

Tarybos narių dalyvavimas posėdžiuose:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Vardas, Pavardė

Vyko/dalyvavo

Justinas Kazla
Valdas Kazlas
Valdas Kazlauskas
Vilija Kazlienė
Vytautas Kanevičius
Alfonsas Klimas
Vida Milda Klimienė
Giedrius Liepinis
Jolita Merkevičiūtė
Liudas Mikalauskas
Sigita Mikalauskienė
Erika Motiejauskienė
Remigijus Navickas
Domantas Ozerenskis
Juozas Rinkevičius
Evaldas Silickas
Sandra Stankevičienė
Tadas Šalkauskas

14/14
14/12
14/14
7/5
6/6
6/5
7/5
14/14
14/8
14/13
14/14
14/14
14/13
14/14
14/14
14/10
14/14
14/14

Nariai
Kanevičius Vytautas,
Liepinis Giedrius,
Mikalauskas Liudas,
Mikalauskienė Sigita,
Navickas Remigijus,
Ozerenskis Domantas,
Stankevičienė Sandra,
Šalkauskas Tadas,
Šnirpūnaitė Jurgita,
Tamašauskienė Meirita,
Varaška Mantas,
Žitkus Marius.
Kazla Justinas,
Kazlas Valdas,
Kazlauskas Valdas,
Klimas Alfonsas
Merkevičiūtė Jolita,
Motiejauskienė Erika,
Rinkevičius Juozas,
Silickas Evaldas,
Vaišnora Aidas.
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Jurgita Šnirpūnaitė
Meirita Tamašauskienė
Aidas Vaišnora
Mantas Varaška
Marius Žitkus

19.
20.
21.
22.
23.

14/14
14/11
14/7
14/14
14/14

Politiniams tikslams įgyvendinti Tarybos nariai jungėsi į frakcijas (frakcijų sudėtis 2020 metų
pabaigoje):
Eil.
Tarybos narių frakcijos
Pirmininkas
Nr.
1.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Kazlas Valdas
Tarybos narių frakcija
2.
Socialdemokratų Tarybos narių frakcija
Kazla Justinas

3.

Tarybos narių frakcija „Jaunoji Sūduva“

4.

Tarybos narių frakcija „Jaunoji Sūduva 2“

5.

Tarybos narių frakcija „Tėvynės Sąjunga- Ozerenskis
Lietuvos krikščionys demokratai“
Domantas

6.

Tarybos narių frakcija „Liberalų sąjūdis

7.

Nepriklausomas Tarybos narys

Mikalauskas
Liudas
Stankevičienė
Sandra,

Vaišnora
Aidas

Nariai
Merkevičiūtė Jolita.
Kazlauskas Valdas,
Motiejausienė Erika,
Rinkevičius Juozas.
Mikalauskienė Sigita,
Šalkauskas Tadas.
Liepinis Giedrius,
Šnirpūnaitė Jurgita.
Navickas Remigijus,
Tamašauskienė Meirita,
Žitkus Marius.
Klimas Alfonsas,
Silickas Evaldas.
Vytautas Kanevičius

Komitetai sudaromi Tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei
pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų, vykdomi Tarybos sprendimai ir mero
potvarkiai. Kazlų Rūdos savivaldybėje veikia 6 komitetai.
Įvyko 46 komitetų posėdžiai, svarstyti 337 klausimai. Į posėdžius buvo kviesti
Administracijos specialistai, su svarstomu klausimu susiję asmenys. Komitetų darbe patariamojo
balso teise gali dalyvauti visuomenės atstovai: seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos
deleguoti atstovai, ekspertai, valstybės tarnautojai ir kiti suinteresuoti asmenys.
Tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės skelbiamos savivaldybės interneto svetainėje
www.kazluruda.lt , komitetų posėdžiai protokoluojami. Ataskaitiniu laikotarpiu dirbo Kazlų Rūdos
savivaldybės šeštojo šaukimo tarybos komitetai:
Eil.
Nr.
1.

Komitetas
Ekonomikos, finansų ir verslo
reikalų komitetas

Komiteto
pirmininkas
Šnirpūnaitė Jurgita

Komiteto nariai
Sudaryta 2019-04-24 TS-60 iki
2020-04-06:
Motiejauskienė Erika,
Rinkevičius Juozas,
Šalkauskas Tadas,
Šnirpūnaitė Jurgita,
Tamašauskienė Meirita,
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Nuo 2020-04-06 TS-70
2020-09-29 TS-235:
Motiejauskienė Erika,
Rinkevičius Juozas,
Šalkauskas Tadas,
Šnirpūnaitė Jurgita,
Tamašauskienė Meirita,
Vaišnora Aidas.

2.

Socialinių, sveikatos ir
bendruomeninių reikalų
komitetas

Ozerenskis
Domantas

iki

Nuo 2020-09-29 TS-235:
Kanevičius Vytautas,
Motiejauskienė Erika,
Šalkauskas Tadas,
Šnirpūnaitė Jurgita,
Tamašauskienė Meirita,
Vaišnora Aidas.
Sudaryta 2019-04-24 TS-60 iki
2020-04-06:
Kazlienė Vilija,
Kneizevičienė Reda,
Šnirpūnaitė Jurgita,
Žitkus Marius.
Nuo 2020-04-06 TS-70 iki
2020-08-28:
Kazlienė Vilija,
Klimienė Vida Milda,
Mikalauskienė Sigita,
Ozerenskis Domantas,
Žitkus Marius.
Nuo 2020-08-28 TS-181 iki
2020-09-29 TS-235:
Rinkevičius Juozas,
Mikalauskienė Sigita,
Ozerenskis Domantas,
Žitkus Marius.
Nuo 2020-09-29 TS-235:
Klimas Alfonsas,
Mikalauskienė Sigita,
Rinkevičius Juozas,
Ozerenskis Domantas,
Žitkus Marius.

3.

Švietimo ir jaunimo reikalų
komitetas

Stankevičienė
Sandra

Sudaryta 2019-04-24 TS-60 iki
2020-04-06:
Kazlauskas Valdas,
Merkevičiūtė Jolita,
Ozerenskis Domantas,
Stankevičienė Sandra,
Vaišnora Aidas.
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Švietimo, jaunimo, kultūros,
turizmo ir sporto reikalų
komitetas

4.

Kultūros, turizmo
reikalų komitetas

5.

Ūkio, turto, žemės ūkio ir
teisėsaugos reikalų komitetas

6.

Kontrolės komitetas

ir

sporto

Žitkus Marius

Nuo 2020-04-06 TS-70:
Kazlas Valdas,
Kazlauskas Valdas,
Mikalauskas Liudas,
Ozerenskis Domantas,
Stankevičienė Sandra.
Sudaryta 2019-04-24 TS-60 iki
2020-04-06:
Kazlas Valdas,
Mikalauskas Liudas,
Mikalauskienė Sigita,
Ozerenskis Domantas.
Sudaryta 2019-04-24 TS-60 iki
2020-04-06:
Kazla Justinas,
Liepinis Giedrius,
Navickas Remigijus,
Silickas Evaldas.
Nuo 2020-04-06 TS-70
Kazla Justinas,
Liepinis Giedrius,
Merkevičiūtė Jolita,
Navickas Remigijus,
Silickas Evaldas,
Žitkus Marius.
Nuo 2019-05-15 TS-111 iki
2020-04-29:
Merkevičiūtė Jolita,
Rinkevičius Juozas,
Šalkauskas Tadas,
Tamašauskienė Meirita,
Vaišnora Aidas.
Nuo 2020-04-29 iki 2020-11-30:
Merkevičiūtė Jolita,
Rinkevičius Juozas,
Tamašauskienė Meirita,
Stankevičienė Sandra,
Šalkauskas Tadas,
Vaišnora Aidas.
Nuo 2020-11-30 TS-282:
Klimas Alfonsas,
Merkevičiūtė Jolita,
Rinkevičius Juozas,
Tamašauskienė Meirita,
Stankevičienė Sandra,
Šalkauskas Tadas.
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Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos komitetų darbas:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Komitetas
Ekonomikos, finansų ir verslo reikalų komitetas
Socialinių, sveikatos ir bendruomeninių reikalų komitetas
Švietimo ir jaunimo reikalų komitetas (iki 2020-04-06 Nr. TS69)
Švietimo, jaunimo, kultūros, turizmo ir sporto reikalų komitetas
(nuo 2020-04-06 Nr. TS-69)
Kultūros, turizmo ir sporto reikalų komitetas (iki 2020-04-06 Nr.
TS-69)
Ūkio, turto, žemės ūkio ir teisėsaugos reikalų komitetas
Kontrolės komitetas

Įvyko
posėdžių
11
10
3

Svarstyta
klausimų
77
57
25

6

56

4

26

10
2

91
5

Ataskaitiniu laikotarpiu Tarybos nariai dirbo komisijose ir darbo grupėse:
1. Peticijų komisijoje;
2. Balsų skaičiavimo komisijoje;
3. Antikorupcijos komisijoje;
4. Etikos komisijoje;
5. Tarybos veiklos reglamento redakcinės komisijoje;
6. Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisijoje;
7. Mokesčių lengvatų svarstymo komisijoje;
8. Saugaus eismo komisijoje;
9. UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ valdybos narių atrankos komisijoje;
10. Kazlų Rūdos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų
projektų paraiškų vertinimo komisijoje;
11. Kazlų Rūdos ligoninės pertvarkos darbo grupėje;
12. Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2026 metų bendrojo plano
projekto rengimo darbo grupėje;
13. Kazlų Rūdos savivaldybės įstaigų šilumos gamybos pajėgumų perdavimo UAB „Kazlų
Rūdos šilumos tinklai“ darbo grupėje;
14. Kazlų Rūdos savivaldybės 2021–2027 metų strateginio plėtros plano projekto rengimo
darbo grupėje;
15. Kazlų Rūdos savivaldybės masinių renginių organizavimo darbo grupėje;
16. Kazlų Rūdos savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo darbo grupėje.
FINANSAI IR BIUDŽETAS
2020 m. vasario 17 d. Kazlų Rūdos savivaldybės Taryba sprendimu TS-33 patvirtino
2020 metų savivaldybės biudžetą:
1. Kazlų Rūdos savivaldybės 2020 metų biudžeto pajamas – 13290,2 tūkst. Eur, iš jų:
1.1. Kazlų Rūdos savivaldybės 2020 metų pradžios likutį – 587,1 tūkst. Eur;
1.2. Kazlų Rūdos savivaldybės 2020 metų finansinių įsipareigojimų prisiėmimo
(skolinimosi) pajamas – 231,1 tūkst. Eur;
1.3. Kazlų Rūdos savivaldybės 2020 metų finansinių įsipareigojimų prisiėmimo
(skolinimosi) pajamas investicijoms pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019-03-28
įsakymu Nr. 1K-98 „Dėl projektų atrankos“ patvirtintą tvarką – 255,0 tūkst. Eur.
2. Kazlų Rūdos savivaldybės 2020 metų biudžeto asignavimų paskirstymą pagal
asignavimų valdytojus, veiklos programas ir priemones – 13290,2 tūkst. Eur, iš jų: savarankiškoms
funkcijoms vykdyti – 7361,3 tūkst. Eur; tikslinėms funkcijoms vykdyti – 5084,0 tūkst. Eur; kitoms

7

programoms vykdyti: specialiosioms programoms vykdyti, biudžetinių įstaigų gautoms pajamoms –
358,8 tūkst. Eur; skolintoms lėšoms įsisavinti – 486,1 tūkst. Eur.
2020 metų savivaldybės biudžetas tikslintas 10 kartų, atsižvelgiant į Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimus, valstybės institucijų įsakymus, savivaldybės veiklos plano
programų koordinatorių ir biudžeto asignavimų valdytojų prašymus tikslinti pajamas ir
asignavimus, ir padidėjo 4621,4 tūkst. Eur, iš kurių, daugiausia padidėjo dotacijos – 4549,0 tūkst.
Eur.
Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto 2020 metų pajamų įvykdymas

Pajamų pavadinimas
Mokesčiai
Dotacijos
Kitos pajamos
Iš viso pajamų
Metų pradžios likutis
Finansinių
įsipareigojimų
prisiėmimo pajamos
(ilgalaikės paskolos
gautos)
Finansinių
įsipareigojimų
prisiėmimo pajamos
(trumpalaikė paskola
gauta)
IŠ VISO

2020 metai
Patikslintas Įvykdyta,
planas,
tūkst. Eur
tūkst. Eur
6806,0
6431,7
9633,0
9340,3
399,4
385,0
16838,4
16157,0
587,1
587,1

486,1

17911,6

%

94,5
97,0
96,4
96,0
100,0

465,7

95,8

300

100,0

17509,8

97,8

2019 metai
Patikslintas Įvykdyta,
planas,
tūkst. Eur
tūkst. Eur
6072,3
6349,0
5440,4
5372,1
329,5
372,1
11842,2
12093,2
558,0
558,0

%

104,6
98,7
112,9
102,1
100,0

450,0

195,0

43,3

12850,2

12846,2

99,9

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto 2020 metų išlaidų įvykdymas pagal valstybės funkcijas
Valstybės
funkcijos
kodas
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Valstybės funkcijos
pavadinimas
Bendros valstybės paslaugos
Gynyba
Viešoji tvarka ir visuomenės
apsauga
Ekonomika
Aplinkos apsauga
Būstas ir komunalinis ūkis
Sveikatos apsauga
Poilsis, kultūra ir religija
Švietimas
Socialinė apsauga
Iš viso

Įvykdyta
2020
tūkst. Eur

%

8,7
0,1
1,5

Įvykdyta
2019
tūkst.
Eur
1352,4
19,2
200,2

1488,9
21,0
246,7

11,0
0,2
1,6

4827,7
291,4
298,2
143,4
820,3
7107,9
1864,2
17109,7

28,2
1,7
1,8
0,8
4,8
41,5
10,9
100,0

1779,4
295,9
156,7
128,0
620,5
5960,5
1746,3
12259,1

14,5
2,4
1,3
1,0
5,1
48,6
14,3
100,0

%
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Kazlų Rūdos savivaldybės 2020 metų mokėtinos sumos
Įsiskolinimo pavadinimas
Finansiniai įsipareigojimai (ilgalaikės
paskolos)
Finansiniai įsipareigojimai (trumpalaikė
paskola)
Mokėtinos sumos (kreditiniai įsiskolinimai)
Iš viso įsiskolinimų

Likutis
2020 12 31
tūkst. Eur

Likutis
2019 12 31
tūkst. Eur

Rezultatas
-sumažėjo
+padidėjo
tūkst. Eur

1328,4

1084,8

+243,6

300,0
79,0
1707,4

+300
31,0
1115,8

+48,0
+591,6

Kazlų Rūdos savivaldybė 2020 metais prisiėmė įsipareigojimų pagal kreditavimo
sutartis 765,7 tūkst. Eur.
Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-97 „Dėl ilgalaikės paskolos
ėmimo“ leista Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai imti iki 210,7 tūkst. Eur ilgalaikę paskolą
iš palankiausias sąlygas pasiūlysiančios kredito įstaigos Kazlų Rūdos savivaldybės vykdomiems
investiciniams projektams.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių
biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 2 punktu bei atsižvelgdama
į gautą iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2019 m. birželio 19 d. raštą „Dėl projektų
tinkamumo finansuoti savivaldybės pasiskolintomis lėšomis“ Kazlų Rūdos savivaldybės taryba
2019 m. liepos 31 d. sprendimu leido Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai imti iki 255 000
eurų ilgalaikę paskolą iš palankiausias sąlygas pasiūlysiančios kredito įstaigos Kazlų Rūdos
savivaldybės vykdomam investiciniam projektui „Ikimokyklinio ugdymo paslaugų plėtra Kazlų
Rūdoje“. 2020 metais gauta 255,0 tūkst. Eur paskola iš kredito įstaigos.
2020 m. biudžeto planas dėl COVID-19 pandemijos neįvykdytas -354,4 tūkst. Eur ir dėl
apyvartinių lėšų trūkumo savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti, savivaldybės tarybos
sprendimu, iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos paimta 300,0 tūkst. Eur trumpalaikė
paskola.
Kazlų Rūdos savivaldybė 2020 metais grąžino pagal kreditavimo sutartis 222,1 tūkst.
Eur paskolų. Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje –1628,4 tūkst. Eur.
Savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių
prisiimtų įsipareigojimų 2020 m. gruodžio 31 d. – 423,8 tūkst. Eur (2019 m. gruodžio 31 d. – 441,8
tūkst. Eur).
MERO INSTITUCIJA – ATVIRA VISUOMENEI
Kazlų Rūdos savivaldybės meras Mantas Varaška, gyventojams į klausimus atsako telefonu,
raštu, el. paštu, Facebook paskyroje ir susitikus tiesiogiai. Gyventojus darbo dienomis nuo 8.00 iki
17.00 valandos priima mero patarėjos, įtraukdamos į asmens problemos sprendimą administracijos
specialistus ir merą, jeigu to reikia.
Taip pat gyventojus priima ir mero pavaduotojas.
Oficiali savivaldybės informacija (skelbimai, informacija apie naujus teisės aktus, aktualijos
ir įspėjimai, sveikinimai, kvietimai ir kiti įvairaus pobūdžio pranešimai) buvo skelbiami Kazlų
Rūdos savivaldybės svetainėje www.kazluruda.lt
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MERO KOMANDA
Ataskaitiniu laikotarpiu savivaldybės mero pavaduotoju dirbo Marius Žitkus, Mero
patarėjos – Virginija Mitrikevičienė ir Giedrė Karsokienė.
Meras savo įgaliojimų laikui gali turėti visuomeninių konsultantų, kurie mero prašymu
teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją. Ataskaitiniu laikotarpiu meras
turėjo vieną visuomeninį konsultantą – Jurgitą Aleksienę.
MERO FONDAS
Meras, atstovaudamas savivaldybei šalies viduje ir užsienyje, pagal Tarybos nustatytą tvarką
reprezentacijos reikmėms naudoja mero fondo lėšas. Ataskaitiniu laikotarpiu šio fondo lėšos buvo
panaudotos:
Išlaidos gėlėms savivaldybės tarybos narių, savivaldybės įstaigų darbuotojų jubiliejų ir
kitomis progoms paminėti – 1214,00 Eur.
Darbo susitikimų išlaidoms (maisto produktų, nealkoholinių gėrimų pirkimo išlaidos
savivaldybės atstovų susitikimams darbo klausimams aptarti, kitiems renginiams) – 1435,45 Eur.
Reprezentaciniams suvenyrams – 5238,29 Eur.
Kitos išlaidos – 2417,99 Eur.
MERO DARBOTVARKĖ
Mero darbotvarkė yra viešai prieinama Kazlų Rūdos savivaldybės svetainėje.
Nuo 2020 m pavasario, šalyje paskelbus karantiną, dauguma susitikimų ir pasitarimų vyko
nuotolinių būdu - „Zoom“ arba „MC Teams“ platformose.
Ataskaitiniu laikotarpiu Meras Savivaldybės interesams atstovavo Lietuvos Respublikos
Seime, ministerijose, agentūrose, kitose įstaigose ir institucijose. Ir nors paskelbta COVID-19
pandemija ir karantinas pakoregavo susitikimus bei bendravimo formas, tačiau daugelį tęstinių
iniciatyvų pavyko įgyvendinti.
Kiekvieną dieną vyksta vadovų pasitarimas, kuriame aptariami dienos darbai, problemos ir
iššūkiai. Meras dalyvauja ir aktualiuose administracijos specialistų pasitarimuose, kur aptariami
svarbiausi einami darbai, jų vykdymo eiga, tolimesni planai. Meras iniciavo susitikimus su
verslininkais, kultūros paveldo specialistais, švietimo įstaigų bendruomenėmis, Lietuvos
kariuomenės atstovais, bendruomenių atstovais. Meras reguliariai susitinka su savivaldybės įmonių
vadovais, aptaria veiklas, problemas ir planus.
Meras aktualiausią ir naujausią savivaldybės informaciją nuolat gyventojams pateikia savo
„Facebook“ paskyroje. Ten pat intensyviai bendrauja su gyventojais, atsakinėja į jiems rūpimus
klausimus.
ĮVYKIAI KAZLŲ RŪDOJE
2020 m. vasario 28 d. Kazlų Rūdoje lankėsi Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas
Nausėda ir kartu su regiono miestų merais aptarė didelį spektrą ne tik visam regionui, bet ir
kiekvienai savivaldybei aktualių problemų. Susitikime buvo aptartos įvairios socialinės regiono
problemos, investicijų pritraukimo klausimai. Dėmesys buvo skiriamas ir švietimo tinklo pertvarkai,
jos problematikai kiekvienoje savivaldybėje.
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2020 rugsėjo 12 d. vyko Kazlų Rūdos miesto šventė ir buvo iškilmingai paminėtas
savivaldybės 20-metis. Taip pat savivaldybės Garbės piliečių gretas papildė trys savivaldybei
nusipelnę kraštiečiai. Garbės piliečių regalijos įteiktos dr. Juozui Banioniui, Mečislovui Daugialai ir
Vytautui Kanevičiui. Garbingi vardai buvo suteikti Kazlų Rūdos savivaldybės mero Manto Varaškos
teikimu, patvirtinus specialiai tam sudarytai komisijai, kuriai pirmininkavo meras ir pritarė
savivaldybės taryba.
SVEIKINIMAI JUBILIEJŲ, PROFESINIŲ IR KITŲ ŠVENČIŲ PROGOMIS
Savivaldybės mero padėkomis 2020 metais įvairių švenčių, jubiliejų proga apdovanoti
savivaldybės gyventojai, įstaigų darbuotojai.
INICIATYVOS
„Sudėk savo mamą“ – mero iniciatyva Kazlų Rūdos savivaldybės pradinių mokyklų
pirmokai ( vis kita mokykla) renka gražiausią savo mamos nuotrauką, kuri virsta dėlione, ir ją
dovana mamai pirmąjį gegužės sekmadienį. „Sudėdami“ savo Mamas, pirmokėliai patiria džiaugsmą
kažką sukūrę, treniruoja rankučių raumenis, lavina atmintį ir supranta, kaip iš mažų dalelių susideda
visuma. Tikimasi, kad vaikai (o gal net ir tėvai) sudės daugiau dėlionių drauge, mažiau laiko
skirdami televizijai ir kompiuteriams.
Savivaldybės mero paskelbtoje akcijoje „Vyčio vėliavų gatvė“ suskubo dalyvauti
savivaldybės gyventojai. Norint laimėti Vyčio vėliavas, visiems gatvės gyventojams reikėjo surinkti
bent 15 gatvės kaimynų – bendraminčių parašų. Pirmieji trys tai padarę ir laimėję vėliavas buvo:
Gedimino g., Marijampolės g. ir Stadiono g., Bagotojoje, gyventojai. Iš viso net 60 namų pasipuošė
vėliavomis, kurių purpurinis vaizdas tiek gatvių gyventojams, tiek praeiviams kėlė vienybės ir
meilės savo šaliai jausmą.
PROJEKTAI IR INVESTICIJOS:
Ataskaitiniu laikotarpiu pradėti įgyvendinti projektai:
„Saulės fotovoltinių elektrinių įrengimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“ įgyvendinimo metu
planuojama įrengti saulės fotovoltinę elektrinę savivaldybės administracijos pastate (Atgimimo g.
12, Kazlų Rūda).
Programos „WiFi4EU“ Interneto ryšys viešosiose vietose.
„Buitinių nuotekų (biologinio) valymo įrenginių bandomojo projekto įgyvendinimas Jūrės
miestelyje, Kazlų Rūdos savivaldybėje“ – 2020-08-17 pasirašyta projekto paramos sutartis su
Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos. Projekto metu siekiama 30 vientisos
teritorijos namų ūkiuose įrengti centralizuotus buitinių (biologinio) nuotekų valymo įrenginius,
kurie užtikrins aukštą gyventojų gyvenimo kokybę bei gerbūvį, gyventojų teisę į saugią ir švarią
aplinką, išlaikant gamtinių išteklių darnų naudojimą ir formuojant atsakingą visuomenės požiūrį į
gamtinę aplinką.
„Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su intelekto ir
psichikos negalia plėtra Kazlų Rūdos savivaldybėje“ – 2020-12-17 pasirašyta finansavimo sutartis
su Centrine projektų valdymo agentūra. Projekto įgyvendinimo metu planuojama Kazlų Rūdos
mieste įsigyti du tinkamos paskirties žemės sklypus ir juose statyti du naujus grupinio gyvenimo
namus ir įkurti socialines dirbtuves.
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„Kazlų Rūdos miesto Vytauto gatvės dalies infrastruktūros gerinimas“ – 2020 metų
gruodžio mėnesį pasirašyta projekto finansavimo sutartis. Projekto įgyvendinimo metu planuojama
rekonstruoti pėsčiųjų taką, esantį Kazlų Rūdos mieste abipus Vytauto gatvės.
„Kazlų Rūdos savivaldybės gyvenviečių gatvių apšvietimo modernizavimas“ – finansavimo sutartis
pasirašyta 2020-09-07. Projekto įgyvendinimo metu modernizuojama nusidėvėjusi gatvių
apšvietimo infrastruktūra, sumažinant savivaldybės administracijos išlaidas, skirtas gatvių
apšvietimui. Modernizuotos gatvių apšvietimo infrastruktūros elektros energijos suvartojimas
sumažės daugiau kaip 40 proc.
„Bebruliškės kaimo aplinkos infrastruktūros gerinimas žuvininkystės verslo ir
bendruomenės poreikiams“ – 2020-01-10 pasirašyta paramos sutartis. Įgyvendinimo metu
planuojama atlikti apie 0,90 km griovio perteklinių sąnašų šalinimą bei įrengti pėsčiųjų taką,
apšvietimą ir tvorą aplink multifunkcinę sporto aikštelę.
2020 m. liepos 28 d. buvo pasirašyta bendra finansavimo sutartis, kurios metu bus įgyvendinamas
projektas „Tarpvalstybinio bendradarbiavimo katalizatorius „Targowisko – turgus“. Projektas
apima turgaviečių Seinuose ir Kazlų Rūdoje įrengimą bei mokymus verslo temomis 15–29 metų
jaunimui.
„Viešosios infrastruktūros gerinimas, rekonstruojant Ąžuolų g. (Nr. KR7225), Ąžuolų
Būdos kaime, Kazlų Rūdos savivaldybėje“. Planuojama rekonstruoti Ąžuolų gatvę Ąžuolų Būdos
kaime, įrengiant asfalto dangą ir gatvės apšvietimą.
Ataskaitiniu laikotarpiu tęsiami projektai:
„Kazlų Rūdos savivaldybės socialinio būsto plėtra“;
„Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kazlų Rūdos
savivaldybėje“;
„Vandens tiekimo ir nuotėkų tinklų renovavimas ir plėtra Kazlų Rūdos savivaldybėje“;
„Viešosios infrastruktūros gerinimas Bagotosios kaime“;
„Ikimokyklinio ugdymo paslaugų plėtra Kazlų Rūdoje;
„Kazlų Rūdos bendruomeniniai šeimos namai“;
„Gamtinio karkaso teritorijose kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas
Kazlų Rūdos savivaldybėje“;
„Bendradarbiavimas per sieną, didinant priešgaisrinį saugumą“;.
„Viešojo pastato infrastruktūros gerinimas Antanavo kaime“;
„Kultūros paveldo objekto atgaivinimas ir išsaugojimas pritaikant jį bendruomenės
poreikiams Kazlų Rūdoje“;
„Vandentiekio tinklų plėtra Didžiųjų Zariškių ir Tabariškių kaimuose“.
Ataskaitiniu laikotarpiu baigti įgyvendinti projektai:
Projektas „Viešosios infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas Jankų, Višakio Rūdos
kaimuose ir Jūrės miestelyje“ – Kazlų Rūdos savivaldybės Jankų, Višakio Rūdos kaimuose ir Jūrės
miestelyje pagerinta viešųjų kelių, gatvių ir šaligatvių infrastruktūra.
„Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Kazlų Rūdoje“ Projekto įgyvendinimo
laikotarpiu Kazlų Rūdos sporto centre buvo įrengtos pagrindinės sporto salės švieslentės ir tribūnos,
treniruoklių salė, persirengimo kambariai. Taip pat įsigyta moderni įranga, kuri naudojama
krepšinio, tinklinio, futbolo, fitneso, šiuolaikinių šokių graikų-romėnų imtynių, dziudo treniruotėms
ir veikloms.
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ŠVIETIMAS
Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos valgyklos įrengimas. Valgykla tiekia
maistą ir į gyvenviečių mokyklas kokybiškuose marmituose. Ši moderni linija jau gamina puikų
maistą 600–700 savivaldybės darželinukų, moksleivių. Jų tėvai pagaliau gali būti ramūs dėl maisto
kokybės .
Plečiamos visos dienos lopšelio-darželio paslaugos: Plutiškėse, Jankuose, Antanave,
Bagotojoje.
Pastatytos papildomos arba naujos žaidimų aikšteles vaikams: Kazlų Rūdos sav. Plutiškių
gimnazija; Kazlų Rūdos „Elma“ mokykla-darželis; Kazlų Rūdos sav. Antanavo pagrindinė
mokykla; Kazlų Rūdos sav. Bagotosios pagrindinė mokykla; Kazlų Rūdos sav. Jankų pagrindinė
mokykla; Kazlų Rūdos vaikų lopšelis-darželis „Pušelė“.
Projektas „Ugdymo veiklos kokybės gerinimas Plutiškių gimnazijoje“ – pagerinta Plutiškių
gimnazijos ugdymo kokybė, modernizuojant įstaigos edukacines erdves.
SOCIALINĖ APSAUGA IR SVEIKATA
Kazlų Rūdos savivaldybės Tarybos sprendimu, nuo 2020 m. balandžio 1 d. veiklą pradėjo
biudžetinė įstaiga – Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Kazlų Rūdos
savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos tikslas – rūpintis savivaldybės gyventojų sveikata,
vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą savivaldybių
visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti
gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.
ATVIRUMAS / SKAIDRUMAS
2020 metais tęsiasi tai, kas buvo pradėta 2019 m. Visi Kazlų Rūdos savivaldybės viešojo
sektoriaus darbdaviai (mokyklos, įmonės, sveikatos priežiūros įstaigos) per „Dirbk Kazlų Rūdai“
privalo viešinti savo darbo poreikius. „Dirbk Kazlų Rūdai“ sistema užtikrina, kad nei Savivaldybės
vadovybė, nei įstaigų direktoriai už akių nepriiminėja į darbą sau palankių žmonių.
Savivaldybės svetainėje www.kazluruda.lt veikia aktyvusis skydelis „Parduok Kazlų Rūdai“.
Savivaldybės perkančiųjų organizacijų pirkimų planai ir šimtai įvairiausių planuojamų pirkimų tapo
vieši ir pasiekiami visiems, kurie norėtų dalyvauti ir pasiūlyti savo teikiamas prekes ar paslaugas
ŪKIS
2020 metais, įgyvendinant Viešosios infrastruktūros plėtros programą, buvo siekiama
užtikrinti švietimo, kultūros, viešųjų įstaigų ir kitų įstaigų profesinę ir ūkinę veiklą, tobulinti
komunalinių paslaugų teikimą vartotojams bei būtiniausių gyventojų poreikių tenkinimą. Buvo
atlikti tokie darbai:
Autobusų stoties paviljono įrengimas;
Kazlų Rūdos sav. gatvių apšvietimas LED šviestuvais;
Kazlų Rūdos miesto parko estrados rekonstrukcija;
Šaligatvių/pėsčiųjų takų įrengimas Kazlų Rūdos mieste;
Vejos pjovimo robotų įsigijimas ir jų pakrovimo vietų įrengimas;
El. dviračių ir riedučių įkrovimo stotelės įrengimas miesto parke;
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Laidojimo namų pastato remontas Kazlų Rūdoje;
Stadiono, esančios Maironio g. 24B, Kazlų Rūdoje, įrengimas;
Kazlų Rūdos savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių remonto darbai;
Rūkymo vietos įrengimas miesto parke, adresu S. Daukanto g., Kazlų Rūdoje.

_____________________________

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS MERAS
Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda, tel.: (8 343) 96 100 / 95 276, el. p. priimamasis@kazluruda.lt

Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai

Į

Nr.
Nr.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS (MERO) 2020 METŲ
VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2021-05-14
Kazlų Rūda
Sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys, tikslai: kiekvienais metais, bet ne
vėliau kaip iki kalendorinių metų birželio 1 dienos meras atsiskaito Tarybai už savo veiklą. Metinė
tarybos (mero) veiklos ataskaita tvirtinama Tarybos sprendimu.
Sprendimo projekto tikslas patvirtinti Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos (mero) 2020 metų veiklos
ataskaitą.
Teisinis pagrindas: Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 7 dalyje
nurodoma, kad savivaldybės taryba ir meras reglamento nustatyta tvarka ne rečiau kaip kartą per
metus atsiskaito savivaldybės tarybai ir bendruomenei už savo veiklą. Be kita ko, Kazlų Rūdos
savivaldybės tarybos 2016-03-16 sprendimu Nr. TS V(11)-2539 patvirtinto Kazlų Rūdos
savivaldybės tarybos veiklos reglamento 186 punkte nurodoma, kad meras ne rečiau kaip kartą per
metus, bet ne vėliau kaip iki kalendorinių metų birželio 1 dienos atsiskaito Tarybai už savo veiklą.
Be kita ko, tame pačiame punkte nurodoma, kad Taryba priima sprendimą dėl pateiktos ataskaitos ją
patvirtindama.
Galimos pasekmės: nenumatyta.
Teisės aktai, kuriuos reikės pakeisti ar panaikinti priėmus šį sprendimą: nėra.
Biudžeto lėšų poreikis jam įgyvendinti: nėra.
Sprendimo projektas antikorupciniu požiūriu nevertintinas.

Meras

V. Mitrikevičienė, tel. (8 343) 68632, el. p. virginija.mitrikeviciene@kazluruda.lt

Mantas Varaška

