
 

 

  

ŠIAULIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2022 M. METINĖ VEIKLOS ATASKAITA  
 

Eil. 

Nr. 
Priemonės Vertinimo rodikliai 

Vertinimo 

rodiklio 

reikšmė 

RPT organas, 

atsakingas už 

priemonės 

įgyvendinimą 

Įvykdymo 

terminas 

Pasiekta 

vertinimo 

rodiklio 

reikšmė 

Įvykdymas 

TIKSLAS 
Planuoti ir koordinuoti nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimą Šiaulių regione ir skatinti regiono socialinę, ekonominę plėtrą 

UŽDAVINYS 
Įgyvendinti Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatyme ir kituose įstatymuose, Vyriausybės nutarimuose nustatytas regiono 

plėtros tarybos funkcijas 

1.  Rengti ir tvirtinti 

regiono plėtros 

tarybos metinį veiklos 

planą 

Parengtas ir patvirtintas  regiono 

plėtros tarybos metinis veiklos 

planas, skaičius 

1 Kolegija  

Administracijos 

direktorius 

I-II ketv. 1 Patvirtintas Šiaulių regiono plėtros 

tarybos (toliau ŠRPT) 2022 m. kovo 18 

d. sprendimu Nr. ŠR/TS-22 

2.  Sudaryti Partnerių 

grupę ir priimant 

sprendimus atsižvelgti 

į Partnerių grupės 

teikiamas išvadas 

2.1. Kreiptasi į institucijas dėl 

atstovų į Partnerių grupę 

delegavimo ir sudaryta Partnerių 

grupė, skaičius 

1 Kolegija  

Administracijos 

direktorius 

I-IV ketv. 1 Partnerių grupė sudaryta ŠRPT 

Kolegijos 2021 m. balandžio 29 d. 

sprendimu Nr. ŠR/TS-6, pakeista 2021 

m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. 

ŠR/TS-13. 

Pasikeitus Trišalei tarybai išsiųstas 

raštas Respublikinei jungtinei 

profesinei sąjungai 2022 m. 

lapkričio 23 d. Nr. ŠR-D-106; 

Partnerių grupės sudėtis pakeista 
ŠRPT Kolegijos 2022 m. gruodžio 27 

d. sprendimu Nr. ŠR/TS-68. 

2.2. Priimti sprendimai, 

įvertinus pateiktą Partnerių 

grupės išvadą, procentai  

100 Kolegija I-IV ketv. 100 Dėl ŠRPT 2013 m. gruodžio 3d. 

sprendimo Nr. 51/5S-76 „Dėl Šiaulių 

regiono 2014-2020 metų plėtros plano 

patvirtinimo“ pakeitimo priimti 3 

sprendimai – 2022 m.: 

sausio 13 d. Nr. ŠR/PP-1; vasario 4 d. 

Nr. ŠR/PP-3;  vasario  28 d. Nr. ŠR/PP-

4.  
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3.  Rengti, tvirtinti 

regiono plėtros planą, 

jo pakeitimus 

3.1. Parengti ir priimti 

sprendimai dėl regiono plėtros 

plano 2014-2020 m. pakeitimo, 

procentai 

100 Kolegija  

Administracija 

Administracijos 

direktorius 

I-IV ketv. 100 Dėl ŠRPT 2013 m. gruodžio 3d. 

sprendimo Nr. 51/5S-76 „Dėl Šiaulių 

regiono 2014-2020 metų plėtros plano 

patvirtinimo“ pakeitimo priimti 13 

sprendimų - 2022 m.: sausio 28 d. Nr. 

ŠR/TS-2; vasario 15 d. Nr. ŠR/TS-5; 

kovo 18 d. Nr. ŠR/TS-20; gegužės 16 

d. Nr. ŠR/TS-32; birželio 10 d. ŠR/TS-

46; birželio 22 d. ŠR/TS-47; liepos 27 

d. ŠR/TS-49; rugpjūčio 25 d. ŠR/TS-

50; rugsėjo 15 d. ŠR/TS-52;spalio 14 d. 

ŠR/TS-54; lapkričio 9 d. ŠR/TS-58; 

gruodžio 1 d. ŠR/TS-65; gruodžio 27 d. 

ŠR/TS-66. 

3.2. Parengta ir, su Partnerių 

grupe apsvarsčius, patvirtinta 

regiono plėtros plano 2022-2030 

m. regiono esamos situacijos 

analizė, nustatyti regiono plėtros 

tikslai, uždaviniai, rodikliai, 

bent viena pažangos priemonė, 

vnt. 

1 Kolegija  

Administracija 

Administracijos 

direktorius 

 

I-IV ketv. 1 #Įvyko 26 ŠRPT 2021-2027 metų 

plėtros plano rengimo darbo grupės 

posėdžiai:  

2022-01-12  protokolo Nr.ŠR-DGP-1 

2022-01-18  protokolo Nr.ŠR-DGP-2 

2022-01-18  protokolo Nr.ŠR-DGP-3 

2022-02-02  protokolo Nr.ŠR-DGP-4 

2022-02-02  protokolo Nr.ŠR-DGP-5 

2022-02-03  protokolo Nr.ŠR-DGP-6 

2022-02-08  protokolo Nr.ŠR-DGP-7 

2022-02-09  protokolo Nr.ŠR-DGP-8 

2022-03-14  protokolo Nr.ŠR-DGP-9 

2022-03-15  protokolo Nr.ŠR-DGP-10 

2022-03-15  protokolo Nr.ŠR-DGP-11 

2022-03-16  protokolo Nr.ŠR-DGP-12 

2022-03-16  protokolo Nr.ŠR-DGP-13 

2022-03-25  protokolo Nr.ŠR-DGP-14 

2022-03-25  protokolo Nr.ŠR-DGP-15 

2022-06-01  protokolo Nr.ŠR-DGP-16 

2022-06-01  protokolo Nr.ŠR-DGP-17 

2022-06-01  protokolo Nr.ŠR-DGP-18 

2022-06-01  protokolo Nr.ŠR-DGP-19 

2022-06-01  protokolo Nr.ŠR-DGP-20 

2022-06-01  protokolo Nr.ŠR-DGP-21 

2022-08-31  protokolo Nr.ŠR-DGP-22 

2022-09-16  protokolo Nr.ŠR-DGP-23 
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2022-10-12  protokolo Nr.ŠR-DGP-24 

2022-12-06  protokolo Nr.ŠR-DGP-25, 

2022-12-28  protokolo Nr.ŠR-DGP-26. 

#Šiaulių regiono plėtros tarybos 

kolegija  2021-12-17 protokolo Nr. 

ŠR/TP-16 sudarė Šiaulių regiono 

plėtros tarybos strateginę darbo 

grupę – regionui aktualiems 

klausimams analizuoti ir pasiūlymams 

Šiaulių regiono plėtros tarybai teikti.  

Šiaulių regiono plėtros tarybos 

strateginės darbo grupės posėdžiai: 

2022-01-06 protokolo Nr.ŠR/SDGP-01 

2022-01-26 protokolo Nr.ŠR/SDGP-02 

2022-02-14 protokolo Nr.ŠR/SDGP-03 

2022-02-22 protokolo Nr.ŠR/SDGP-04 

2022-03-01 protokolo Nr.ŠR/SDGP-05 

2022-03-08 protokolo Nr.ŠR/SDGP-06 

2022-03-15 protokolo Nr.ŠR/SDGP-07 

2022-03-22 protokolo Nr.ŠR/SDGP-08 

2022-03-29 protokolo Nr.ŠR/SDGP-09 

2022-04-06 protokolo Nr.ŠR/SDGP-10 

2022-04-12 protokolo Nr.ŠR/SDGP-11 

2022-04-26 protokolo Nr.ŠR/SDGP-12 

2022-05-10.protokolo Nr.ŠR/SDGP-13 

2022-06-07 protokolo Nr.ŠR/SDGP-14 

2022-06-14 protokolo Nr.ŠR/SDGP-15 

2022-06-28 protokolo Nr.ŠR/SDGP-16 

2022-08-02 protokolo Nr.ŠR/SDGP-17 

2022-08-16 protokolo Nr.ŠR/SDGP-18 

2022-08-26 protokolo Nr.ŠR/SDGP-19 

2022-09-06 protokolo Nr.ŠR/SDGP-20 

2022-10-11 protokolo Nr.ŠR/SDGP-21 

2022-11-11 protokolo Nr.ŠR/SDGP-22 

2022-11-15 protokolo Nr.ŠR/SDGP-23 

2022-11-28 protokolo Nr.ŠR/SDGP-24 

2022-12-22 protokolo Nr.ŠR/SDGP-25 

#Šiaulių regiono plėtros tarybos 

administracija  2022-09-27  įsakymo  

Nr. ŠR-V-7 sudarė „E-bilieto diegimo 
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Šiaulių regiono viešajame transporte 

darbo grupę“ – Šiaulių miesto, Šiaulių 

ir Radviliškio rajonų viešojo transporto 

aktualiems klausimams analizuoti ir 

pasiūlymams Šiaulių regiono plėtros 

tarybai teikti. 

E-bilieto diegimo Šiaulių regiono 

viešajame transporte darbo grupės 

posėdžiai: 

2022-09-30  protokolas Nr.ŠR/EBD-01 

2022-10-12  protokolas Nr.ŠR/EBD-02 

2022-12-19  protokolas Nr.ŠR/EBD-03 

*Šiaulių regiono plėtros tarybos 

administracija  2022-09-27  įsakymo  

Nr. ŠR-V-3 bendram darbui su UAB 

„Eurointegracijos projektai“ (Šiaulių 

regiono plėtros plano funkcinės zonos 

strategijos rengėjais) sudarė keturias 

darbo grupes pagal Šiaulių regiono 

problemų rūšis: 

Viešųjų paslaugų darbo grupė 2022-09-

22  susirinkimo protokolas Nr.22/09/22,  

Tvarios regiono plėtros darbo grupė 

2022-09-21  susirinkimo protokolas 

Nr.22/09/21,  

Verslo srities darbo grupė 2022-09-19  

susirinkimo protokolas Nr.22/09/19, 

Turizmo srities darbo grupė 2022-09-20  

susirinkimo protokolas Nr.22/09/20. 

#2022 m. birželio 17 d. ŠRPT 

Partnerių grupės posėdis (protokolo 

Nr. ŠR/PP-8) „Dėl Šiaulių regiono 

2021-2030 m. plėtros plano gairių: 

problemos, tikslai, uždaviniai, pažangos 

priemonės“. 

#ŠRPT Kolegijos posėdžiai: 

-2022 m. kovo 18 d. „2021-2030 metų 

Šiaulių regiono plėtros plano 

įgyvendinimo ES skirtų lėšų 

planavimas“. 
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-2022 m. birželio 17 d. „Dėl Šiaulių 

regiono 2021-2030 m. plėtros plano 

gairių: problemos, tikslai, uždaviniai, 

pažangos priemonės“. 

#ŠRPT Visuotiniai dalyvių 

susirinkimai: 

2022 m. balandžio 8 d. „Dėl 2021-2030 

metų Šiaulių regiono plėtros plano 

įgyvendinimo ES skirtų lėšų 

planavimo“. 

2022 m. gegužės 27 d. „Dėl 2021-2030 

metų Šiaulių regiono plėtros plano 

įgyvendinimo ES skirtų lėšų planavimo 

(numatomų rodiklių aptarimas – 

diskusija)“. 

 2022-12-28  LR Vidaus reikalų  ir LR 

Švietimo, mokslo ir sporto  

ministerijoms pateiktas 2022-2030 m. 

Šiaulių regiono plėtros planas su 

„Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo 

aplinkos modernizavimas“ pažangos 

priemone, pastaboms ir išvadoms gauti. 
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4.  Organizuoti regiono 

plėtros tarybos 

administracijos darbą 

Tobulinti ir rengti įstaigos 

veiklai ir vidaus 

administravimui užtikrinti 

reikalingi dokumentai (tvarkos, 

aprašai ir kt.), vnt. 

100 proc. Administracijos 

direktorius 

I-IV ketv. Organizuoti 

regiono plėtros 

tarybos 

administracijos 

darbą 

Parengta: 

#Pareigybių aprašymai (4) 

1.  2022-06-30 Vyriausio  

specialisto pareigybės aprašymas ŠR-P-

29A; 

2. 2022-08-31 Vyriausio 

specialisto pareigybės aprašymas ŠR-P-

33; 

3. 2022-10-27 Vyriausio  

specialisto pareigybės aprašymas ŠR-P-

39; 

4. 2022-12-30 Vyriausio  

specialisto pareigybės aprašymas ŠR-P-

60. 

#Dokumentų (4): 

1. 2022-05-10, ŠR-V-1, 

Viešojo pirkimo komisijos „Funkcinės 

zonos strategijos kaip sudėtinės Šiaulių 

regiono plėtros plano dalies parengimo, 

suderinimo ir patvirtinimo atsakingose 

institucijose paslaugoms pirkti 

sudarymas; 

2. 2022-05-30, ŠR-V-2,   

Šiaulių regiono plėtros tarybos  

mažos vertės pirkimų organizavimo 

tvarka; 

3.  2022-09-21, ŠR-V-5,   

Šiaulių regiono plėtros tarybos 

reprezentacinių išlaidų naudojimo 

tvarkos aprašas; 

4. 2022-11-30, ŠR-V-8, 

Šiaulių regiono plėtros tarybos  

administracijos Korupcijos prevencijos 

tvarkos aprašas. 

#Atnaujinti 8 dokumentų rinkiniai 

„Darbų saugos ir sveikatos 

klausimais“; 



7 

 

5.  Organizuoti 

Visuotiniai dalyvių 

susirinkimus, 

Kolegijos posėdžius, 

partnerių grupės 

posėdžius, kuriems 

parengti ir pateikti 

svarstyti reikalinga 

medžiaga, vnt. 

Suorganizuoti 

susirinkimai/posėdžiai, kuriems 

parengta ir pateikta svarstyti 

reikalinga medžiaga, vnt 

1 Administracija 

Administracijos 

direktorius 

 

I-IV ketv. 1 Suorganizuota: 

4 Visuotinio dalyvių susirinkimo 

posėdžiai,  

21 Kolegijos posėdis (9 žodiniai, 12 

rašytine procedūra), 

9 Partnerių grupės posėdžiai    (4 

žodiniai, 5 rašytine procedūra). 

6.  Priimti sprendimus 

dėl regiono projektų 

sąrašų keitimo, 

vykdant 2014–2020 

metų Europos 

Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų 

programos tarpinės 

institucijos funkcijas 

Patvirtinti siūlomų finansuoti 

regiono projektų sąrašų 

pakeitimai, procentas 

100 Kolegija I-IV ketv. 100 Priimti 35 sprendimai dėl siūlomų 

finansuoti regiono projektų sąrašų 

pakeitimų patvirtinimo 

7.  Rengti, svarstyti ir 

teikti siūlymus dėl 

regionų plėtros 

taryboms teikiamų 

derinti teisės aktų, 

programų, planavimo 

dokumentų bei jų 

pakeitimų projektų 

Svarstyti siūlymai dėl regionų 

plėtros taryboms teikiamų 

derinti teisės aktų, programų, 

planavimo dokumentų bei jų 

pakeitimų projektų, procentas 

100 Kolegija  

Administracija 

Administracijos 

direktorius 

 

I-IV ketv. 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susipažinta ir atsakyta į 19 teisės aktų  

siūlymų, pateiktų derinti su RPT: 3 

Vyriausybės nutarimų projektai, 16 

ministerijų įsakymų projektų, susijusių 

su 2014–2020 metų. 

# Dalyvauta Muitinės konsultacinio 

komiteto Klaipėdos pakomitečio 

posėdžiuose. 2022 m. 03-16, 10-25, bei 

06-02  6-oje „Muitinės praktikų 

konferencijoje“.  

# Susitikimas su LR Vidaus reikalų 

ministre ir Šiaulių regiono merais 

(2022-08-22). 

#Dalyvauta: Nacionalinės regioninės 

plėtros tarybos posėdžiuose (2022/02-

01, 05-10, 09-22). 

# Dalyvauta keturiose LR Seimo VVSK 

posėdžiuose. 

# Dalyvauta susitikime su LR Seimo 

laikinosios Šiaulių krašto bičiulių 

grupės nariais ir Šiaulių miesto 

savivaldybės atstovais. Pristatytos 
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"Šiaulių regiono 2021-2027 m. plėtros 

plano pažangos priemonių finansavimo" 

gaires (2022-11-15). 

#Kelmės rajono savivaldybės ir verslo 

atstovams padarytas pranešimas 

"ŠIAULIŲ REGIONO 2021-2030 m. 

plėtra, iššūkiai ir problemos"(2022-09-

29). 

 #Dalyvauta keturiuose regionų plėtros 

tarybų administracijos direktorių 

pasitarimuose su VRM, LSA. 

Dalyvauta 4 posėdžiuose su ŠRATC bei 

savivaldybių atstovais dėl “Šiaulių 

regiono atliekų tvarkymo plano” 

rengimo (2022/-04-11, 05-04, 10-11, 

11-10). 

#Dalyvauta 4 forumuose, 4 

konferencijose, 2 diskusijose ir 2 

renginiuose Sanglaudos politikos bei 

bendruomenių inicijuotų vietos plėtros 

strategijų 2021-2027 metams 

svarstymuose. 

 

8.  Tvirtinti Kolegijos 

personalinę sudėtį 

Priimti sprendimai dėl Kolegijos 

personalinės sudėties, skaičius 

1 Visuotinis 

dalyvių 

susirinkimas 

 

I-IV ketv. 1 Kolegijos personalinė sudėtis 

nesikeitė (patvirtinta Visuotinio 

dalyvių susirinkimų 2021 m. birželio 2 

d. sprendimu Nr. ŠR/VS-1, 2021 m. 

lapkričio 19 d. sprendimu Nr. ŠR/VS-

9). 

9.  Teikti informaciją 

apie Šiaulių regiono 

plėtros tarybos veiklą 

Užtikrinti informacijos teikimą 

apie Šiaulių regiono plėtros 

tarybos veiklą interneto 

svetainėje (kai bus sukurta), 

procentai 

100 Administracijos 

direktorius 

 

I-IV ketv.  # 2 informacinės laidos apie Šiaulių 

regiono planavimo aktualijas ŠTV 

laidose. 

# 9 laidų ciklas radijo stotyje RS2 apie 

Šiaulių regiono planavimo aktualijas. 

# Facebook paskyroje atliko 17 įrašų 

informuodama visuomenę apie Šiaulių 

regiono plėtros tarybos veiklą. 

# Informacija apie Šiaulių regiono 

plėtros tarybos veiklą iki 2022-12-31 d. 

skelbiama  www.lietuvosregionai.lt 

http://www.lietuvosregionai.lt/
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nuo 2023-01-01 pradėta skelbti 

 www.siauliuregionas.lt  

10.  Skelbti Regioninės 

plėtros įstatyme 

nustatytus teisės aktus 

teisės aktų registre 

Paskelbti teisės aktų registre 

Regioninės plėtros įstatyme 

nustatyti teisės aktai, procentai  

100 Administracija  I-IV ketv. 100 Dėl ŠRPT 2013 m. gruodžio 3 d. 

sprendimo Nr. 51/5S-76 „Dėl Šiaulių 

regiono 2014-2020 metų plėtros plano 

patvirtinimo“ pakeitimo priimta 13 

sprendimų. 

2022 m.: sausio 28 d. Nr. ŠR/TS-2; 

vasario 15 d. Nr. ŠR/TS-5; kovo 18 d. 

Nr. ŠR/TS-20; gegužės 16 d. Nr. 

ŠR/TS-32; birželio 10 d. ŠR/TS-46; 

birželio 22 d. ŠR/TS-47; liepos 27 d. 

ŠR/TS-49; rugpjūčio 25 d. ŠR/TS-50; 

rugsėjo 15 d. ŠR/TS-52;spalio 14 d. 

ŠR/TS-54; lapkričio 9 d. ŠR/TS-58; 

gruodžio 1 d. ŠR/TS-65; gruodžio 27 d. 

ŠR/TS-66. 

 

http://www.siauliuregionas.lt/

