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ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
Tai – atstovaujamoji institucija, įgyvendinanti savivaldos teisę Šiaulių rajono savivaldybės
teritorijoje.
2021 m. Tarybą sudarė pagal Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymą išrinkti 25 tarybos nariai.
Jie atstovavo 4 politinėms partijoms: 13 – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (Antanas Bezaras,
Ilona Baristienė, Rolandas Freimonas, Ada Grakauskienė, Česlovas Greičius, Vaida Gricienė, Arūnas
Grubliauskis, Eimantas Kirkutis, Rymantas Norkus, Darius Ramančionis, Martynas Rusteika, Judita
Šakočiuvienė, Gediminas Vaičiulis), 4 – Lietuvos socialdemokratų partijos (Roma Albrikienė,
Algimantas Gaubas, Kęstutis Lukšas, Rolandas Tamošaitis), 4 Tėvynės sąjungos-Lietuvos
krikščionių demokratų (Karolina Kleinotaitė-Gorodničenko, Vaclovas Motiejūnas, Jonas
Novogreckis, Simonas Strelcovas), 2 – Darbo partijos (Ingrida Venciuvienė, Ingrida Volosova), 2 –
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio (Algis Mačiulis, Rolandas Samuila).
Savivaldybės taryboje dirbo šios 5 frakcijos:
Valstiečių frakcija,
Jungtinė frakcija,
Žaliųjų frakcija,
Socialdemokratų,
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų.
Savivaldybės taryba organizavo 12 posėdžių (11 iš jų vyko nuotoliniu, 1 įprastu būdu), iš
kurių 2021 m. lapkričio mėn. buvo neeilinis „Dėl įpareigojimo Šiaulių rajono savivaldybės
administracijos direktoriui“ (sprendimo projektą teikė Savivaldybės tarybos nariai Kęstutis Lukšas ir
Jonas Novogreckis).
Svarstė 389 klausimus, priėmė 383 sprendimus, nepriėmė 5 sprendimų projektų, atidėjo 1
sprendimo projektą.
Savivaldybės tarybos narys Simonas Strelcovas teikė svarstyti rugsėjo mėn. sprendimo
projektą „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės kultūros įstaigų kultūros ir meno darbuotojų vykimo į darbą
dalinio išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
2021 metais Savivaldybės taryba priėmė reikšmingų sprendimų įvairiose srityse: patvirtintas
2021 metų Šiaulių rajono savivaldybės biudžetas, nustatyti valstybinės žemės nuomos mokesčio
tarifai ir lengvatos 2021 metams, žemės mokesčio tarifai ir lengvatos 2022 metams bei nekilnojamojo
turto mokesčio tarifai 2021 metams, pritarta sprendimui dėl ilgalaikės paskolos ėmimo.
Posėdžiuose patvirtino Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 30 d. sprendimo
Nr. T-75 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2021–2023 metams
patvirtinimo“ pakeitimus, Šiaulių rajono savivaldybės strateginio veiklos planą 2022–2024 metams.
Patvirtintas Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–
2025 metams bendrasis planas, nuspręsta reorganizuoti Šiaulių r. Šakynos mokyklą, prijungiant prie
Gruzdžių gimnazijos, Kairių pagrindinę mokyklą, Pakapės mokyklą ir Šilėnų mokyklą, sujungiant į
Šiaulių r. Kairių jungtinę mokyklą, patvirtinti reorganizuotų mokyklų nuostatai.
Patvirtintas Visos dienos mokyklos / pailgintos mokymosi dienos grupės paslaugų teikimo
Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas, pakeistas Vaikų priėmimo
į Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas.
Nustatytas Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių, mokinių, vaikų skaičius
Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, ikimokyklinio ugdymo įstaigose 2021–
2022 mokslo metais.
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Pritarta įsteigti 10,5 val. darbo trukmės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupes
Šiaulių r. Voveriškių mokykloje, Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykloje ir Šiaulių
r. Dubysos aukštupio mokykloje.
Pritarta dalyvauti Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų vykdomuose projektuose
„Ugdymas netradicinėse erdvėse“ ir skirtas dalinis finansavimas.
Patvirtintas Ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros paslaugos pagal „Šeimos
darželio“ modelį tvarkos aprašas.
Patvirtinta Šiaulių rajono savivaldybės programa „Darni visuomenė ir įtrauki kultūra 2021–
2023 metams“, pritarta rengti ir įgyvendinti projektą „Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir
tradicinių amatų centro plėtra (3 etapas)“ ir dalinio finansavimo, įgyvendinti projektą ,,Pažink
Kuršėnų dvarą“ ir dalinio finansavimo.
Patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių veiklos tikslų
nustatymo, jų vertinimo tvarkos aprašas, Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir
kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašas.
Patvirtintas Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų planas 2021 metams.
Nustatyta Kuršėnų šeimos namuose teikiamos laikino atokvėpio (dienos ir trumpalaikės
socialinės globos) paslaugos kaina.
Pritarta projektui „Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio
įdiegimas Šiaulių rajone“.
Patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės draustinių steigimo, jų ribų keitimo ir gamtos paveldo
objektų skelbimo savivaldybės saugomais tvarkos aprašas, Šiaulių rajono turizmo plėtros strategija
2022–2028 metams.
Patvirtinti Kriterijų, pagal kuriuos nustatoma, kada Šiaulių rajono savivaldybės
infrastruktūros plėtros įmoka ar jos dalis yra nemokama, ir Šiaulių rajono savivaldybės infrastruktūros
plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos ar jos dalies mokėjimo tvarkos aprašas, Savivaldybės
žemės patikėtinio sutikimo dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos,
nustatymo išdavimo ir savivaldybės žemės patikėtinio patiriamų nuostolių dydžio apskaičiavimo ir
atlyginimo tvarkos aprašas, Savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijų ir Šiaulių
rajono savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine tvarka aprašas, Kompensacijų dėl
nuostolių, patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo nustatytose specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, kai šie nuostoliai mokami iš savivaldybės
valdomų juridinių asmenų lėšų, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodika.
Keistos Šiaulių rajono ir Šiaulių miesto savivaldybių teritorijų ribos, prijungiant Žaliūkių
kaimą prie Šiaulių miesto.
Pritarta partnerystės sutarčiai įgyvendinant projekto „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir
pritaikymas pažinti (II)“ veiklą Nr. 3.3. kelio ženklų projektavimas ir įrengimas valstybiniuose
parkuose, draustiniuose, rezervatų ženklinimas (kelio ženklų įrengimas prie vietinės reikšmės kelių).
Nuspręsta sutikti prisidėti prie valstybinės reikšmės magistralinio kelio A11 Šiauliai–
Palanga (Kuršėnų miesto Ventos ir Sodo gatvių sankryža) šviesoforo įrengimo pėstiesiems.
Patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų
kaupimo rezervuarų įsigijimo ir įrengimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašas, Šilumos ūkio
Šiaulių rajone specialiojo plano keitimas, Šiaulių rajono savivaldybės individualių nuotekų valymo
įrenginių arba nuotekų kaupimo rezervuarų įsigijimo ir įrengimo dalinio kompensavimo tvarkos
aprašas.
Atnaujintas Šiaulių rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos vykdymo tvarkos
aprašas. Visi Tarybos posėdžiai buvo vieši. Siekiant užtikrinti viešumą, Šiaulių rajono savivaldybės
interneto svetainėje www.siauliuraj.lt sudaryta galimybė gyventojams stebėti tiesioginę Tarybos
posėdžių transliaciją.
Plačiau apie Šiaulių rajono savivaldybės tarybos darbą priede – PDF leidinyje „ŠIAULIŲ
RAJONAS 2021-aisiais: DARBAI, PASIEKIMAI, VEIKLA, PROJEKTAI“.
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SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETAI
Savivaldybės tarybos veikla tarp Savivaldybės tarybos posėdžių vykdoma Tarybos
komitetuose.
Per ataskaitinį laikotarpį veiklą vykdė 6 komitetai, kurie preliminariai nagrinėjo
Savivaldybės tarybai teikiamus sprendimų projektus, teikė išvadas ir pasiūlymus bei kontroliavo, kaip
laikomasi įstatymų, ar vykdomi Savivaldybės tarybos sprendimai. Komitetų posėdžių darbotvarkės,
kaip reikalauja teisės aktai, ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki Komiteto posėdžio pradžios, buvo
skelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje.
Detaliau komitetai svarstė ne tik būsimų Tarybos posėdžių pagal savo kuruojamas veiklos
sritis dokumentus, bet ir kitus Tarybos sprendimų projektus. Komitetų posėdžiuose išnagrinėta
nemažai problemų, pateikta pasiūlymų, išklausyta informacijos ir ataskaitų.
Prireikus posėdžiuose dalyvavo atitinkamų įstaigų vadovai, organizacijų atstovai, piliečiai.
Posėdžiai vyko nuotoliniu ir įprastu būdu.
Biudžeto, finansų ir valdymo komitetas (komiteto pirmininkas – Arūnas Grubliauskis,
pavaduotojas – Algimantas Gaubas, nariai: Karolina Kleinotaitė-Gorodničenko, Rymantas Norkus,
Rolandas Samuila).
2021 metais vyko 1 Biudžeto, finansų ir valdymo komiteto posėdis.
Kaimo reikalų ir ekologijos komitetas (komiteto pirmininkas – Darius Ramančionis,
pavaduotojas – Vaclovas Motiejūnas, nariai: Ilona Baristienė, Kęstutis Lukšas, Gediminas Vaičiulis).
Komitetas ataskaitiniais metais neorganizavo atskiro komiteto posėdžio.
Komunalinio ir vietinio ūkio komitetas (komiteto pirmininkas – Česlovas Greičius,
pavaduotojas – Simonas Strelcovas, nariai: Rolandas Freimonas, Ingrida Venciuvienė).
Savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T-242 Komunalinio ir vietinio ūkio
komiteto pavadinimas buvo pakeistas į Ūkio ir plėtros.
Komitetas ataskaitiniais metais neorganizavo atskiro komiteto posėdžio.
9 Bendri komitetų posėdžiai vyko nuotoliniu ir 3 įprastu būdu.
Bendruose Biudžeto, finansų ir valdymo, Kaimo reikalų ir ekologijos ir Ūkio ir plėtros
komitetų posėdžiuose svarstyti 396 sprendimų projektai, 2 rezoliucijos pagal komitetų patvirtintas
posėdžių darbotvarkes.
Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas (komiteto pirmininkas Algis Mačiulis,
pavaduotoja Ingrida Volosova, nariai: Vaida Gricienė, Judita Šakočiuvienė, Rolandas Tamošaitis).
2021 metais vyko 2 Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdžiai. Komitetas
ataskaitiniais metais kartu su Švietimo, kultūros ir sporto komitetu rinkosi į 12 bendrų komitetų
posėdžių.
Švietimo, kultūros ir sporto komitetas (komiteto pirmininkas Martynas Rusteika,
pavaduotoja Roma Albrikienė, nariai: Ada Grakauskienė, Eimantas Kirkutis, Jonas Novogreckis).
2021 metais vyko 3 Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdžiai. Komitetas ataskaitiniais
metais kartu su Švietimo, kultūros ir sporto komitetu rinkosi į 12 bendrų komitetų posėdžių.
Buvo organizuoti 2 neeiliniai bendri komitetų posėdžiai: spalio mėn. bendrame Biudžeto,
finansų ir valdymo, Kaimo reikalų ir ekologijos ir Ūkio ir plėtros komitetų posėdyje svarstytas
klausimas „Dėl įpareigojimo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriui“ (sprendimo
projektą teikė Savivaldybės tarybos nariai Kęstutis Lukšas ir Jonas Novogreckis) ir gruodžio mėn.
bendrame Švietimo, kultūros ir sporto ir Biudžeto, finansų ir valdymo komitetų posėdyje svarstytas
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klausimas „Dėl modulinių pastatų prie Šiaulių rajono ugdymo įstaigų Šiaulių r. Dubysos aukštupio
mokyklos Aukštelkės skyriaus, Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos, Šiaulių r.
Voveriškių mokyklos įsigijimo“ (sprendimo projektą teikė Savivaldybės administracija).
Kontrolės komitetas. Kontrolės komiteto pirmininku paskirtas Vaclovas Motiejūnas,
pirmininko pavaduotoju – Martynas Rusteika, nariai: Arūnas Grubliauskis, Kęstutis Lukšas, Algis
Mačiulis.
Į Kontrolės komitetą įeina vienodas visų Savivaldybės taryboje narių frakcijų ir
Savivaldybės tarybos narių grupės deleguotų atstovų skaičius.
Kontrolės komiteto įgaliojimai nustatyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14
straipsnio 4 punktu, taip pat Šiaulių rajono savivaldybės tarybos reglamento, patvirtinto Šiaulių
rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-149 „Dėl Šiaulių rajono
savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m.
birželio 29 d. sprendimo Nr. T-212 redakcija), VI skyriuje.
2021 metais Kontrolės komitetas savo veiklą vykdė vadovaudamasis Kontrolės komiteto
2021 metų veiklos programa, patvirtinta Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 26 d.
sprendimu Nr. T-19 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2021 metų veiklos
programos patvirtinimo“.
2021 metais įvyko 10 Kontrolės komiteto posėdžių. Svarstyta 15 klausimų pagal Kontrolės
komiteto patvirtintas posėdžių darbotvarkes. Posėdžiuose dalyvavo komiteto nariai, Šiaulių rajono
savivaldybės kontrolierius, Savivaldybės administracijos atstovai.
Tarybos narių dalyvavimas Tarybos ir komitetų posėdžiuose.
Savivaldybės tarybos visuose posėdžiuose dalyvavo Algimantas Gaubas, Ada Grakauskienė,
Česlovas Greičius, Vaida Gricienė, Arūnas Grubliauskis, Eimantas Kirkutis, Kęstutis Lukšas, Algis
Mačiulis, Rymantas Norkus, Jonas Novogreckis, Darius Ramančionis, Martynas Rusteika, Rolandas
Samuila, Simonas Strelcovas, vieną posėdį praleido Roma Albrikienė, Vaclovas Motiejūnas,
Rolandas Tamošaitis, du posėdžius praleido Antanas Bezaras, Karolina Kleinotaitė-Gorodničenko,
Judita Šakočiuvienė, tris posėdžius praleido Gediminas Vaičiulis, Ingrida Venciuvienė, Ingrida
Volosova, keturis posėdžius praleido Ilona Baristienė, Rolandas Freimonas.
Apie nedalyvavimo priežastis Savivaldybės tarybos nariai pranešė el. paštu (8 nariai – Roma
Albrikienė, Ilona Baristienė, Rolandas Freimonas, Karolina Kleinotaitė-Gorodničenko, Vaclovas
Motiejūnas, Gediminas Vaičiulis, Ingrida Venciuvienė, Ingrida Volosova) arba informavo telefonu (4
nariai – Ilona Baristienė, Judita Šakočiuvienė, Rolandas Tamošaitis, Antanas Bezaras).
Pagrindinės nedalyvavimo posėdžiuose priežastys: atostogos, liga, užimtumas darbe,
komandiruotė ar išvykimas.
2021 m. Biudžeto, finansų ir valdymo komiteto posėdyje dalyvavo visi nariai.
Bendruose Biudžeto, finansų ir valdymo, Kaimo reikalų ir ekologijos, Komunalinio ir
vietinio ūkio (pakeistas pavadinimas Ūkio ir plėtros) komitetų visuose posėdžiuose dalyvavo
Algimantas Gaubas, Arūnas Grubliauskis, Karolina Kleinotaitė-Gorodničenko, Vaclovas Motiejūnas,
Rymantas Norkus, Rolandas Samuila, vieną posėdį praleido Česlovas Greičius, Simonas Strelcovas,
du posėdžius praleido Rolandas Freimonas, Kęstutis Lukšas, Darius Ramančionis, Ingrida
Venciuvienė, tris posėdžius praleido Gediminas Vaičiulis, penkis posėdžius praleido Ilona Baristienė.
Bendrame Švietimo, kultūros ir sporto komiteto ir Biudžeto, finansų ir valdymo komitetų
posėdyje nedalyvavo Karolina Kleinotaitė-Gorodničenko.
Apie nedalyvavimo priežastis Savivaldybės tarybos nariai pranešė el. paštu arba informavo
telefonu.
2021 m. Sveikatos ir socialinių reikalų ir Švietimo, kultūros ir sporto komitetų visuose
posėdžiuose dalyvavo Algis Mačiulis ir Eimantas Kirkutis. Apie nedalyvavimo priežastis
Savivaldybės tarybos nariai pranešdavo el. paštu (5 nariai – Judita Šakočiuvienė, Ingrida Volosova,
Martynas Rusteika (3 kartus), Roma Albrikienė, Ada Grakauskienė (1 kartą) arba informuodavo
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telefonu (4 nariai – Vaida Gricienė (2 kartus), Jonas Novogreckis, Judita Šakočiuvienė, Ingrida
Volosova (1 kartą). Neinformavo apie nedalyvavimą posėdžiuose (3 nariai – Vaida Gricienė,
Rolandas Tamošaitis (1 kartą), Roma Albrikienė (2 kartus).
2021 m. Kontrolės komiteto visuose posėdžiuose dalyvavo Arūnas Grubliauskis, Algis
Mačiulis, Vaclovas Motiejūnas, vieną posėdį praleido Martynas Rusteika, du posėdžius praleido
Kęstutis Lukšas. Apie nedalyvavimo priežastis Kontrolės komiteto nariai praneša el. paštu.
Objektyviai buvo sprendžiami pareikšti valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų
nusišalinimai nuo jiems galimai interesų konfliktą keliančių klausimų sprendimo Savivaldybės
tarybos, komitetų, komisijų posėdžiuose.
Pareikšti 182 nusišalinimai nuo dalyvavimo svarstant Savivaldybės tarybos sprendimų
projektus komitetų, Tarybos posėdžiuose, kurie galėjo sukelti interesų konfliktą. Visi nusišalinimai
buvo priimti posėdžių metu.
Pageidavo nusišalinti Eimantas Kirkutis, Rolandas Samuila, Darius Ramančionis, Vaclovas
Motiejūnas, Rolandas Tamošaitis, Roma Albrikienė, Simonas Strelcovas, Rolandas Freimonas,
Ingrida Venciuvienė, Ilona Baristienė, Arūnas Grubliauskis, Judita Šakočiuvienė, Ingrida Volosova.
Daugiausia nusišalino: Rolandas Samuila – nuo 52 klausimų, Vaclovas Motiejūnas – nuo 36
klausimų, Rolandas Tamošaitis – nuo 25 klausimų, Eimantas Kirkutis – nuo 23 klausimų, Roma
Albrikienė, Ilona Baristienė, Arūnas Grubliauskis – nuo 8 klausimų, Rolandas Freimonas – nuo 7
klausimų svarstymo.
Savivaldybės tarybos nariai Judita Šakočiuvienė, Roma Albrikienė, Ingrida Venciuvienė
pageidavo nusišalinti Savivaldybės tarybos Etikos komisijos 2021-11-08 vykusiame posėdyje. 2
nusišalinimai buvo priimti, 1 – nepriimtas, nes neliktų kvorumo tęsti posėdį ir priimti sprendimą.
SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMISIJOS
Savivaldybės antikorupcijos komisija. 2019–2023 metų Savivaldybės tarybos įgaliojimų
laikotarpiui sudaryta tokios sudėties Antikorupcijos komisija iš: 5 Savivaldybės tarybos narių
(Algimantas Gaubas, Ada Grakauskienė, Jonas Novogreckis, Rolandas Samuila, Ingrida Volosova),
2 visuomenės atstovų (Algirdas Petryla, Gruzdžių seniūnijos Saveikių seniūnaitijos seniūnaitis, Rita
Cecervovė, Šiaulių kaimiškosios seniūnijos Voveriškių seniūnaitijos seniūnaitė), 1 Savivaldybės
administracijos tarnautojo (Inesa Ignatavičė, Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausioji
specialistė). Antikorupcijos komisijos pirmininkė – Ingrida Volosova, pirmininko pavaduotojas –
Algimantas Gaubas.
2021 m. Antikorupcijos komisija rinkosi į 4 posėdžius, kuriuose nagrinėjo 10 klausimų ir
priėmė sprendimus, el. paštu buvo supažindinta su Lietuvos savivaldybių asociacijos pavedimais ir
teikė savo įžvalgas dėl savivaldybių antikorupcijos komisijų veiklos gerinimo ir pasiūlymus dėl jos
teisinio reguliavimo tobulinimo.
2021 m. pasitikėjimo telefonu ir el. paštu gauta po 1 anoniminį pranešimą apie galimas
korupcines veiklas.
Savivaldybės
interneto
svetainės
www.siauliuraj.lt
skyriuje
„Korupcijos
prevencija“ Antikorupcijos komisija visuomenei skelbė ir atnaujino informaciją apie Antikorupcijos
komisijos posėdžius, parengtas rekomendacijas. Savivaldybės interneto svetainėje skelbiami įvykę /
vyksiantys Antikorupcijos komisijos posėdžiai bei jų darbotvarkės.
Savivaldybės tarybos Etikos komisija. Ataskaitiniu laikotarpiu veikė 2019–2023 metų IX
šaukimo Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikotarpiui Savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 21 d.
sprendimu Nr. T-183 sudaryta Etikos komisija iš 7 narių: Etikos komisijos pirmininkė – Ingrida
Venciuvienė, pirmininko pavaduotoja – Judita Šakočiuvienė, nariai: Roma Albrikienė, Simonas
Strelcovas, Algis Mačiulis, gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovė, Kuršėnų miesto seniūnijos
Ringuvėnų seniūnaitijos seniūnaitė Inga Ramanauskienė ir gyvenamosios vietovės bendruomenės
atstovas, Kuršėnų miesto seniūnijos Centro seniūnaitijos seniūnaitis Alfonsas Urbonavičius.
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2021 m. įvyko 11 komisijos posėdžių. Svarstyti 23 klausimai: dėl gautų prašymų, raštų,
pareiškimų nagrinėjimo, posėdžių lankomumo, nusišalinimo procedūrų, rekomendacijų Tarybos
nariams teikimo, komisijos ataskaitos, veiklos nuostatų ir kt.
Peticijų komisija. Ataskaitiniu laikotarpiu veikė 2019–2023 metų IX šaukimo Savivaldybės
tarybos įgaliojimų laikotarpiui Savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-132
sudaryta Peticijų komisija iš 5 narių: Peticijų komisijos pirmininkė – Ada Grakauskienė, pirmininko
pavaduotojas – Rolandas Tamošaitis, nariai: Algis Mačiulis, Simonas Strelcovas, Ingrida
Venciuvienė. 2021 metais peticijų nebuvo gauta.
Savivaldybės meras vykdo šias funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje: 1) planuoja savivaldybės tarybos veiklą, nustato ir sudaro
savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkes ir teikia savivaldybės tarybos sprendimų projektus,
šaukia savivaldybės tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja, koordinuoja savivaldybės tarybos
komitetų ir komisijų veiklą, pasirašo savivaldybės tarybos sprendimus ir posėdžių, kuriems
pirmininkavo, protokolus; 2) reglamente nustatyta tvarka atstovauja pats arba įgalioja kitus asmenis
atstovauti savivaldybei teisme, bendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis, valstybės ar užsienio
šalių institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis; 3) atstovauja savivaldybei regiono plėtros
taryboje ir turi sprendžiamojo balso teisę sudarant ir įgyvendinant regiono plėtros programą; 4) teikia
savivaldybės tarybai mero pavaduotojo (pavaduotojų), savivaldybės administracijos direktoriaus,
savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo (savivaldybės administracijos direktoriaus
siūlymu) ir savivaldybės tarybos sudaromų komisijų pirmininkų kandidatūras, taip pat gali siūlyti
atleisti juos iš pareigų, siūlyti skirti nuobaudas savivaldybės administracijos direktoriui; 5) nustato
mero pavaduotojo (pavaduotojų) veiklos sritis; 6) teikia savivaldybės tarybai siūlymą dėl
savivaldybės tarybos kolegijos sudarymo; 7) teikia savivaldybės tarybai siūlymus dėl sekretoriato
sudarymo ir jo pareigybių skaičiaus nustatymo arba mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės
tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo (jeigu sekretoriatas nesudaromas); 8) vadovauja
sekretoriato darbui (jeigu jis sudaromas), tvirtina sekretoriato nuostatus, Valstybės tarnybos įstatymo
ir Darbo kodekso nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų sekretoriato darbuotojus, mero
politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus; 9) teikia komitetams, išskyrus Kontrolės
komitetą, komitetų pirmininkų ir pavaduotojų kandidatūras; 10) reglamente nustatyta tvarka gali
siūlyti Tarybai pavesti savivaldybės kontrolieriui (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai) atlikti
veiklos plane nenumatytą savivaldybės administracijos, savivaldybės administravimo subjektų ar
savivaldybės kontroliuojamų įmonių finansinį ir veiklos auditą, priima savivaldybės kontrolieriaus
(savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) pateiktas audito ataskaitas ir išvadas dėl atlikto finansinio
ir veiklos audito rezultatų, prireikus organizuoja šių ataskaitų ir išvadų svarstymą savivaldybės
tarybos komitetų ir savivaldybės tarybos posėdžiuose; 11) kontroliuoja ir prižiūri savivaldybės
viešojo administravimo institucijų, įstaigų ir įmonių vadovų veiklą, kaip jie įgyvendina įstatymus,
Vyriausybės ir savivaldybės tarybos sprendimus; 12) gavęs savivaldybės tarybos pritarimą, sudaro
savivaldybės bendradarbiavimo su valstybės institucijomis, kitomis savivaldybėmis ar užsienio
institucijomis sutartis; 13) kontroliuoja pasirengimą vietos gyventojų apklausai; 14) pagal
savivaldybės tarybos nustatytą tvarką reprezentacijos reikmėms naudoja mero fondo lėšas ir už jas
atsiskaito. 15) tvirtina gyvenamųjų vietovių ar jų dalių suskirstymą (sugrupavimą) į seniūnaitijas
savivaldybės administracijos direktoriaus teikimu; 16) skiria į pareigas ir atleidžia iš jų savivaldybės
biudžetinių įstaigų, išskyrus švietimo įstaigas, vadovus, įgyvendina kitas funkcijas, susijusias su šių
juridinių asmenų vadovų darbo santykiais, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka; 17)
skiria į pareigas ir atleidžia iš jų savivaldybės viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė),
išskyrus švietimo įstaigas, vadovus, įgyvendina kitas funkcijas, susijusias su šių juridinių asmenų
vadovų darbo santykiais, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka; 18) atkuria savivaldybės
valdomo išlikusio nekilnojamojo turto nuosavybės teises religinėms bendrijoms ir bendruomenėms;
19) išduoda leidimus naudoti žūklės plotus vandens telkiniuose, tvirtina žuvų išteklių naudojimo,
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atkūrimo ir apsaugos žuvininkystės vandens telkiniuose priemonių planus teisės aktų nustatyta
tvarka; 20) keičia pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą teisės aktų nustatytais atvejais ir
tvarka; 21) suteikia patalpas Seimo nariams pagal Lietuvos Respublikos Seimo statutą; 22) skelbia
vietos gyventojų apklausą.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 3 dalimi,
Savivaldybės meras rūpinasi, kad: 1) savivaldybei būtų tinkamai atstovaujama Regionų plėtros
taryboje ir šios tarybos priimti sprendimai būtų tinkamai įgyvendinami savivaldybėje; 2) laiku ir
tinkamai būtų rengiami savivaldybės teritorijos raidos analizės ir ilgalaikių socialinių, kultūrinių,
ūkinių, investicinių ir kitų programų projektai, užtikrinama jų įgyvendinimo kontrolė; 3) būtų
sudarytos tinkamos prielaidos ir galimybės gyvenamųjų vietovių bendruomenės narius įtraukti į
vietos reikalų tvarkymą; 4) būtų užtikrinamas savivaldybės tarybos narių tolygus bendravimas su
visais savivaldybės rinkėjais (visoje savivaldybės teritorijoje); 5) būtų tobulinamas savivaldybės
tarybos sprendimų priėmimas ir savivaldybės tarybos komitetų veikla; 6) būtų deramai atstovaujama
savivaldybės interesams bendradarbiaujant ir sprendžiant klausimus su valstybės valdžios ir
valstybinio administravimo subjektais, teisėsaugos institucijomis, nevyriausybinėmis
organizacijomis, užsienio valstybių savivaldybėmis.
Vykdydamas jam priskirtas funkcijas, Savivaldybės meras 2021 metais išleido 78
potvarkius.
Savivaldybės mero potvarkių analizė 2019–2021 m.

Mero potvarkiai (vnt.)

2019 m.
126

2020 m.
73

2021 m.
78

2021 m. išleisti 78 savivaldybės mero potvarkiai šiais klausimais:
• dėl apdovanojimų Šiaulių rajono savivaldybės mero padėkos raštais;
• dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos posėdžių sušaukimo;
• dėl komisijų sudarymo ir jų pakeitimo;
• dėl savivaldybės mero pavaduotojo, tarybos narių delegavimo į darbo grupes ir
komisijas;
• dėl darbo grupių sudarymo ir pakeitimo;
• dėl tyrimų komisijų sudarymo;
• dėl Šiaulių rajono savivaldybės mero padėjėjos delegavimo į darbo grupę;
• dėl darbo grupės pasiūlymams Šiaulių rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų
veiklos tobulinimo klausimais teikti sudarymo ir pakeitimo;
• dėl biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė ar dalininkė, turinti daugiau kaip 50
proc. balsų, yra Šiaulių rajono savivaldybė, pareigybių sąrašo patvirtinimo;
• dėl Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojo delegavimo į darbo grupę „Dėl
funkcinės zonos „Viešojo transporto pertvarka Šiaulių regione“ galimybių studijos rengimo“;
Mero rezervo fondui 2021 metais buvo skirta 7300 Eur. Išnaudota 6305,83 Eur.
Mero pavaduotojas. Savivaldybės merui jo funkcijas įgyvendinti padeda mero
pavaduotojas, kuris atlieka mero nustatytas funkcijas ir pavedimus. Mero pavaduotojo Česlovo
Greičiaus kuruojamos veiklos sritys – gyventojų sveikatos priežiūra; socialinių paslaugų ir kitos
socialinės paramos teikimas, sąlygų neįgalių gyventojų socialiniam integravimui į bendruomenę
sudarymas; smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo plėtra; turizmo ir gyventojų poilsio organizavimas
bei turizmo infrastruktūros vystymas; švietimo įstaigų veiklos priežiūra; kūno kultūros ir sporto
plėtojimas; kultūrinės veiklos organizavimas ir kultūros paveldo puoselėjimas; sveikatos bei
socialinės apsaugos, verslo plėtros, infrastruktūros projektų įgyvendinimo kontrolė ir koordinavimas;
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vaiko teisių apsauga; bendradarbiavimas su visuomeninėmis organizacijomis; aplinkos kokybės
gerinimas ir apsauga; viešosios tvarkos palaikymas; kitos veiklos sritys (mero pavedimu).
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 M.
STATISTIKA, SKAIČIAI, TYRIMAI
Gyventojai. Šiaulių rajono savivaldybės seniūnijų pateiktoje informacijoje 2022 m. sausio
1 d.
Bubių seniūnijoje gyvenamąją vietą buvo deklaravę 3 414 gyventojų;
Ginkūnų seniūnijoje – 3 482 gyventojai;
Gruzdžių – 2 056 gyventojai;
Kairių – 3 226 gyventojai;
Kuršėnų miesto seniūnijoje – 11 259 gyventojai;
Kuršėnų kaimiškojoje seniūnijoje – 3 672 gyventojai;
Kužių seniūnijoje – 3 575 gyventojai;
Meškuičių seniūnijoje – 1 902 gyventojai;
Raudėnų seniūnijoje – 1 083 gyventojai;
Šakynos seniūnijoje – 1 131 gyventojas;
Šiaulių kaimiškojoje seniūnijoje – 8 965 gyventojai.
Pagal šiuos seniūnijų pateiktus duomenis Šiaulių rajono savivaldybėje savo gyvenamąją
vietą deklaravo 43 765 žmonės.
Statybos. Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo duomenimis,
Šiaulių rajone labai išaugo per metus leistų statyti butų skaičius. 2020 m. leistų statyti butų skaičius
buvo 283, o štai 2021 m. – 451.
Per metus leistų statyti butų skaičius (šaltinis osp.stat.gov.lt):
2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

165

195

186

283

451

Verslas. Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo duomenimis,
2021 m. Šiaulių rajono savivaldybėje padaugėjo ir veikiančių ūkio subjektų. 2022 m pradžioje tokių
subjektų buvo 1152, kai 2021 m. – 1087.
Veikiančių ūkio subjektų skaičius metų pradžioje (iš jų mažų ir vidutinių verslo įmonių
skaičius) (šaltinis osp.stat.gov.lt):
2018 m.

1 018 (797)

2019 m.

1 067 (846)

2020 m.

1 096 (873)

2021 m.

1 087 (868)

2022 m.

1 157 (948)

Šiaulių rajono savivaldybėje per 2021 metus, nors ir gyvenome pandemijos sąlygomis,
padaugėjo turizmui skirtų apgyvendinimo vietų skaičius.
Turizmui skirtų apgyvendinimo vietų kaita ((šaltinis osp.stat.gov.lt)
2017 m.

18

2018 m.

21

2019 m.

27

2020 m.

23

2021 m.

28
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Visi minėtieji rodikliai rodo išaugusį ir tebeaugantį Šiaulių rajono savivaldybės patrauklumą
gyventojams, verslui, svečiams, turistams.
2022 metų pradžioje Vilniaus politikos analizės institutas parengė visų 60-ies šalies
Savivaldybių gerovės indekso tyrimą, kuriame savivaldybės ištirtos pagal socialinio saugumo, fizinio
saugumo, ekonomikos gyvybingumo, švietimo kokybės ir demografijos rodiklius.
Lyginant su 2020 metais, Šiaulių rajono savivaldybė savivaldybių gerovės indekso lentelėje
pakilo per tris pozicijas: iš 31 – į 28 poziciją ir šiuo metu Šiaulių rajono savivaldybės gerovės indeksas
siekia 3,1 balo.
Regione Šiaulių rajono savivaldybė tarp 7 savivaldybių užima trečią vietą po Šiaulių miesto
savivaldybės (6 vieta) ir Pakruojo rajono savivaldybės (25 vieta). Žemiau nei Šiaulių rajono
savivaldybė pagal savivaldybių gerovės indeksą atsidūrė Joniškio rajono savivaldybė (44 vieta),
Radviliškio rajono savivaldybė (45 vieta), Akmenės rajono savivaldybė (53 vieta) ir Kelmės rajono
savivaldybė (58 vieta).
Pagal ekonomikos gyvybingumą šiame Savivaldybių gerovės indekso tyrime Šiaulių rajono
savivaldybė pakilo nuo 1,8 balo 2020 metais, iki 2,1 balo 2021 metais ir regione užima taip pat trečiąją
vietą po Šiaulių miesto savivaldybės (8 vieta, 3,8 balo) ir Pakruojo rajono savivaldybės (27 vieta, 2,3
balo). Po Šiaulių rajono savivaldybės žemiau rikiuojasi Akmenės rajono savivaldybė (35 vieta, 2,0
balo), Joniškio rajono savivaldybė (36 vieta, 1,9 balo), Radviliškio rajono savivaldybė (50 vieta, 1,1
balo) bei Kelmės rajono savivaldybė (51 vieta, 1,1 balo).
Per 3 pozicijas nuo 2020 metų Šiaulių rajono savivaldybė Savivaldybių gerovės indekso
lentelėje pakilo dėl Švietimo situacijos: regione šiuo metu Šiaulių rajono savivaldybė užima ketvirtą
vietą ir yra 38 pozicijoje su 6,1 balo.
Pagal sveikos demografijos rodiklius Šiaulių rajono savivaldybė regione yra lyderė – užima
13 vietą iš 60-ies šalies savivaldybių ir aplenkė net Šiaulių miestą (14 vieta).
2021 m. spalio 31 d. naujienų portale „Delfi“, remiantis rugpjūčio mėn. Sodros duomenimis,
buvo parengtas visos šalies savivaldybių atlyginimų vidurkių žemėlapis ir paskelbtas šalies
savivaldybių atlyginimų vidurkis. Šiaulių rajone vidutinis atlyginimas šiame žemėlapyje nurodomas
didžiausias regione – 1272 eurai, kai Šiaulių mieste – 1232 Eur, Akmenės rajone – 1239 Eur, Pakruojo
rajone – 1223 Eur, Radviliškio rajone – 1191 Eur, Joniškio rajone – 1184 Eur bei Kelmės rajone –
1127 Eur.
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Šaltinis „Delfi“.
___________________

