
 



 

1 SU KUO SUSITINKA SAVIVALDYBIŲ VADOVAI? 

Viešoji įstaiga „Transparency International“ Lietuvos skyrius (TILS) yra tarptautinės organizacijos 

„Transparency International“ padalinys, veikiantis Lietuvoje nuo 2000 m. TILS – nepolitinė 

organizacija, bendraujanti ir koordinuojanti savo veiklą tiek su vyriausybinėmis, tiek 

nevyriausybinėmis organizacijomis Lietuvoje bei užsienyje. 

 

 

 

 

 

Studiją rengė: Povilas Rinkevičius, Ieva Dunčikaitė, Sergejus Muravjovas, Deividas Bačiulis 

Studijos įžvalgų dizainą paruošė: Kristina Alijošiūtė 

„Transparency International“ Lietuvos skyrius dėkoja prie studijos prisidėjusiems savanoriams: Rokui Brazinskui ir Rugilei 

Atkočiūnaitei. 

Siekiant užtikrinti šioje ataskaitoje pateiktos informacijos tikslumą buvo imtasi visų tam reikalingų priemonių. Vis dėlto, 

„Transparency International“ Lietuvos skyrius negali prisiimti atsakomybės už pasekmes, galinčias atsirasti dėl šios 

informacijos naudojimo kitais tikslais ar kituose kontekstuose. Ši ataskaita remiasi informacija, kuri buvo viešai prieinama 

2022 m. kovo 18 – gegužės 27 dienomis. 

 

„Transparency International“ Lietuvos skyrius, 2022 m. 

www.transparency.lt 
 

 

Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo  

EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis. 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.transparency.lt/
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1. SANTRAUKA IR REKOMENDACIJOS 

Šios apžvalgos tikslas – sužinoti, kaip savivaldybių vadovai (merai, merų pavaduotojai bei 

administracijos direktoriai) skelbė savo darbotvarkes ir pranešė apie susitikimus su įvairių interesų 

grupių atstovais trečiaisiais 2019-2023 m. kadencijos metais bei palyginti šiuos rezultatus su pirmųjų 

ir antrųjų kadencijos metų duomenimis (2021 m. TILS atliktą apžvalgą galite rasti čia, 2020 m. - čia).  

TILS peržiūrėjo viešose savivaldybių vadovų ilgalaikėse darbotvarkėse, asmeninėse svetainėse ir 

svetainėje www.manosusitikimai.lt 2021 m. kovo 18 d. – 2022 m. kovo 17 d. pateiktą informaciją apie 

susitikimus su interesų grupėmis. 

Ką sužinojome?  

1. Iš viso, 186 vadovai iš 209 skelbė savo darbotvarkes trečiaisiais kadencijos metais.  

2. Trečdaliu daugiau savivaldybių vadovų viešina ilgalaikes darbotvarkes lyginant su 

antraisiais kadencijos metais. Ilgalaikes darbotvarkes, leidžiančias matyti susitikimus nuo 

darbotvarkės viešinimo pradžios, skelbė beveik pusė merų (30 iš 65), trečdalis merų 

pavaduotojų (28 iš 77) ir 4 iš 10 administracijų direktorių (27 iš 67).  

3. Ilgalaikes darbotvarkes skelbiantys savivaldybių vadovai per trečiuosius kadencijos metus 

užregistravo 4693 susitikimus su interesų grupėmis, o tai dvigubai daugiau negu 

antraisiais kadencijos metais (2268) ir tris kartus daugiau negu pirmaisiais (1422). 

4. Daugiausiai susitikimų su interesų grupėmis paskelbė Kėdainių rajono meras 

Valentinas Tamulis (229 susitikimai), Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis (217 

susitikimų), Ignalinos rajono meras Justas Rasikas (183 susitikimai).  

5. Kaip ir prieš metus, vadovai daugiausia susitiko su verslo atstovais ir verslo 

asociacijomis (1568 susitikimų), švietimo, sporto ir mokslo atstovais (1028 susitikimai), 

taip pat medicinos atstovais (962 susitikimai). 

TILS savivaldybių vadovams siūlo: 

• Susitikimus viešinti darbotvarkėse savivaldybės puslapyje. 

• Viešinti visus sutikimus su (1) interesų grupėmis (asociacijomis, konfederacijomis, 

nevyriausybinėmis organizacijomis, paramos ir labdaros fondais ir kt.), (2) registruotais 

lobistais ir (3) susitikimus, kurių metu gaunama pasiūlymų, susijusių su norminių teisės aktų 

priėmimu, finansavimo prašymu ir pan.  

• Darbotvarkėse nurodyti, su kokios organizacijos atstovais, kokios jų pareigos, kur ir kada 

susitinkama, koks susitikimo tikslas ar tema, bei aiškiai įvardinti, kokie klausimai aptariami 

susitikimo metu. 

• Darbotvarkes skelbti reguliariai, pateikiant visus įvykusius ir jau suplanuotus susitikimus. 

 

  

https://www.transparency.lt/savivaldybiu-vadovu-susitikimai/
https://www.transparency.lt/savivaldybiu-vadovu-darbotvarkes/
http://www.manosusitikimai.lt/
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METODOLOGIJA 

 

Siekdami suprasti, kiek informacijos apie savo veiklas skelbia ir su kuo susitinka savivaldybių 

atstovai: 

• Atlikome visų Lietuvos savivaldybių merų, merų pavaduotojų bei administracijos direktorių 

darbotvarkių (209), patalpintų oficialiuose savivaldybių internetiniuose puslapiuose, 

asmeniniuose savivaldybių atstovų puslapiuose ir svetainėje www.manosusitikimai.lt, apžvalgą. 

 

• Išskirti pagrindiniai darbotvarkių pobūdžio tipai:  

1. Ilgalaikės darbotvarkės,1  
2. Laikinos darbotvarkės,2 
3. Neskelbiamos darbotvarkės.  

 

• Analizavome ilgalaikes darbotvarkes ir skaičiavome, kiek susitikimų su interesų grupėmis 

paviešino savivaldybės meras, jo pavaduotojai, administracijos direktorius nuo 2021 m. kovo 18 

d. iki 2022 m. kovo 17 d. imtinai. 

Tyrime naudojamos sąvokos: 

• Interesų grupė – tai gyventojų grupė, kuri siekia daryti įtaką priimant politinius ir/arba 

administracinius sprendimus. 

  

• Susitikimas su interesų grupe –  susitikimas, kurio metu galimai buvo siekiama dalyvauti 

priimant sprendimus ar atstovauti savo interesus. Kadangi darbotvarkėse retai aiškiai nurodomas 

susitikimo tikslas, TILS darė prielaidą, kad susitikimai su interesų grupėmis yra susitikimai su: 

verslininkais, verslo įmonėmis ir asociacijomis, registruotais lobistais, religinių bendruomenių 

atstovais, nevyriausybinėmis ir kitomis ne pelno siekiančiomis organizacijomis, profesinėmis 

organizacijomis, asociacijomis (įskaitant paramos ir labdaros fondus), registruotomis vietos 

bendruomenėmis ir pan. 

 

Į susitikimų sąrašą neįtraukti susitikimai: 

• su valstybės tarnautojais, pareigūnais, parlamentarais;  

• su savivaldybės administracija (vidiniai susitikimai, pasitarimai, posėdžiai ir kt.);  

• pernelyg plačiai ir abstrakčiai įvardinti susitikimai, pavyzdžiui, nurodomas tik asmens vardas 

arba tik sritis, kurioje veikia interesų grupė („susitikimas su sportininkais“ ir pan.); 

• su rinkėjais arba politikų dalyvavimas šventiniuose renginiuose, parodų atidarymuose, knygų 

pristatymuose, interviu žiniasklaidos atstovams, dalyvavimas laidose; 

• viešinti asmeninėse socialinių tinklų paskyrose bei savivaldybės puslapio naujienų skiltyje.   

 
1 Darbotvarkės, suteikiančios galimybę matyti susitikimus, įvykusius anksčiau nei šiuo metu publikuojama darbotvarkėje (pvz. 
susitikimų archyvas ar nuo darbotvarkės paviešinimo pradžios matomi susitikimai). Pirmųjų metų apžvalgoje ilgalaikės darbotvarkės 
buvo vadinamos nuolatinėmis.  
2 Darbotvarkės, kuriose pateikiama tik einamosios dienos, savaitės, mėnesio ar dviejų mėnesių susitikimai, tačiau nesuteikiama 
galimybė matyti anksčiau skelbtos informacijos. 

http://www.manosusitikimai.lt/
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2. TYRIMO REZULTATAI 

Trečiaisiais kadencijos metais savivaldybių vadovai paskelbė dvigubai daugiau susitikimų su interesų 

grupėmis (4693 susitikimus) negu antraisiais kadencijos metais (2268) ir tris kartus daugiau negu 

pirmaisiais (1422) (Priedas nr. 2). 

Taip pat, trečdaliu daugiau savivaldybių vadovų viešino ilgalaikes darbotvarkes lyginant su antraisiais 

kadencijos metais. Ilgalaikes darbotvarkes, leidžiančias matyti susitikimus nuo darbotvarkės 

viešinimo pradžios, skelbė beveik pusė merų (30 iš 65),  trečdalis merų pavaduotojų (28 iš 77) ir 4 iš 

10 administracijų direktorių (27 iš 67) (Priedas nr. 1). 

Bendrai, vadovų, viešinančių savo darbotvarkes skaičius reikšmingai nepasikeitė - 186 vadovai iš 

209 skelbė savo darbotvarkes trečiaisiais kadencijos metais lyginant su 185 iš 215 antraisiais 

kadencijos metais. 

Daugiausia susitikimų su interesų grupėmis paviešino Kėdainių rajono meras Valentinas Tamulis 

(229), Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis (217), Ignalinos rajono meras Justas Rasikas (183). Šie 

merai 2019 m. Lietuvos savivaldybių tarybų rinkimuose atstovavo visuomeniniam rinkimų komitetui 

„Valentino Tamulio komanda – mūsų krašto sėkmei“ (Kėdainių raj.) ir Lietuvos socialdemokratų 

partijai (Alytaus m. ir Ignalinos raj.) (Priedas nr. 4).  

Daugiausiai tarp merų pavaduotojų susitikimų paviešino Alytaus m. savivaldybės atstovė Jurgita 

Šukevičienė (154 susitikimai). Kėdainių raj. savivaldybės administracijos direktorius Arūnas 

Kacevičius užregistravo daugiausia susitikimų (140 susitikimų) tarp administracijos direktorių.  

Vadovai daugiausia susitiko su verslo ir verslo asociacijų atstovais (1568 susitikimai). Penktadalį visų 

susitikimų sudarė susitikimai su švietimo, sporto ir mokslo atstovais (1028 susitikimai). Savivaldybių 

vadovai taip pat susitiko su medicinos atstovais (962 susitikimai), su nevyriausybinių ir kitų ne pelno 

organizacijų atstovais (394 susitikimai), kultūros ir meno (288 susitikimai), religinių bendruomenių (60 

susitikimų) ir profesinių sąjungų (11 susitikimų) atstovais bei registruotais lobistais (1 susitikimas) 

(Priedas nr. 3). 

Dėl savivaldybių vadovų kaitos trečiaisiais kadencijos metais, iš viso buvo 209 merai, merų 

pavaduotojai ir administracijos direktoriai. Dalis jų pareigas ėjo laikinai.  
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4. PRIEDAI 

PRIEDAS NR. 1. SAVIVALDYBIŲ VADOVŲ DARBOTVARKĖS  

Darbotvarkės 
tipas 

 
Merai 

 

 
Mero pavaduotojai 

 

 
Administracijos  

direktoriai 
 

III-ieji 
metai 

II-ieji 
metai 

I-ieji 
metai 

III-ieji 
metai 

II-ieji 
metai 

I-ieji 
metai 

III-ieji 
metai 

II-ieji 
metai 

I-ieji 
metai 

Ilgalaikė 30 24 13 28 23 10 27 16 9 

Laikina 35 37 41 36 44 43 30 41 30 

Neskelbia 0 0 6 13 18 20 10 12 22 

Iš viso 65 61 60 77 85 73 67 69 61 

 

PRIEDAS NR. 2. ILGALAIKĖS DARBOTVARKĖS  

Ilgalaikės darbotvarkės3 

 
Merai 

 

 
Mero pavaduotojai 

 

 
Administracijos 

direktoriai 
 

III-ieji 
metai 

II-ieji 
metai 

I-ieji 
metai 

III-ieji 
metai 

II-ieji 
metai 

I-ieji 
metai 

III-ieji 
metai 

II-ieji 
metai 

I-ieji 
metai 

Susitikimų su interesų 
grupėmis skaičius 

2421 1256 881 1095 512 266 1177 500 275 

Proc. nuo visų 
savivaldybių susitikimų 
su interesų grupėmis 

51,6% 55,4% 62% 23,3% 22,6% 19% 25,1% 22% 19% 

 

  

 
3 Susitikimai su interesų grupėmis buvo skaičiuojami analizuojant tik ilgalaikėse darbotvarkėse pateiktą informaciją.  
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PRIEDAS NR. 3.  SUSITIKIMAI SU INTERESŲ GRUPĖMIS 

Interesų grupė 
Susitikimų skaičius Proc. nuo visų susitikimų 

III-ieji metai II-ieji metai I-ieji metai III-ieji metai II-ieji metai I-ieji metai  

Verslai ir verslo asociacijos4 1568 714 584 33,4% 31,5% 37% 

Medicinos atstovai 962 637 99 20,1% 28,1% 6% 

Švietimo ir mokslo atstovai 769 357 230 16,4% 15,7% 15% 

NVO ir kitos ne pelno 
organizacijos, registruotos 

vietos bendruomenės 
394 194 96 8,4% 8,6% 9,1 % 

Kultūros ir meno atstovai 288 108 91 6,1% 4,7% 6% 

Sporto atstovai 259 89 84 5,5% 3,9% 5,3% 

Religinės bendruomenės 60 28 32 1,3% 1,2% 2,0% 

Profesinės sąjungos 11 12 9 0,2% 0,5% 0,6% 

Registruoti lobistai 1 0 0 0,02% 0% 0% 

Kitos grupės5 381 129 149 8,1% 5,7% 10,5% 

Iš viso 4493 2268 1442 100% 100% 100% 

 

PRIEDAS NR. 4.  ILGALAIKES DARBOTVARKES SKELBIANTYS SAVIVALDYBIŲ VADOVAI 

Vardas ir pavardė Savivaldybė Pareigos 
Partija/Visuomeninis 
rinkimų komitetas 6 

Susitikimų 
skaičius 

(III-ieji metai) 

Susitikimų 
skaičius 

(II-ieji metai) 

Susitikimų 
skaičius 

(I-ieji metai) 

Valentinas 

Tamulis 
Kėdainių raj. Meras 

VRK „Valentino 

Tamulio komanda - 

mūsų krašto sėkmei“ 

229 12 0 

Nerijus Cesiulis Alytaus m. Meras LSDP 217 108 28 

Justas Rasikas Ignalinos raj. Meras LSDP 183 122 0 

Vytenis Tomkus Kaišiadorių raj. Meras TS-LKD 160 54 0 

Jurgita 

Šukevičienė 
Alytaus m. 

Mero 

pavaduotoja 
LSDP 154 143 28 

Vitalijus Gailius  Joniškio raj. Meras LRLS 152 40 216 

 
4 Iš jų – 10 susitikimų su lobistų sąraše registruotomis verslo asociacijomis ir įmonėmis. 
5 Į šią kategoriją sujungti susitikimai su socialinių paslaugų įstaigų ir iniciatyvų atstovais (156; 3,3%), turizmo ir verslo centrų atstovais 
(55; 1,2%), su skirtingų sričių ekspertais (52; 1,1%), žiniasklaidos atstovais ne interviu tikslu (46; 1%), bei kiti pavieniai susitikimai (41, 
0,9%), aplinkos priežiūros įstaigų atstovais (31; 0,7%). 
6 Politinė jėga su kuria asmuo kandidatavo 2019 m. Lietuvos savivaldybių tarybų rinkimuose.  
Politinių partijų trumpiniai:  
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis – LRLS, 
Lietuvos socialdemokratų partija – LSDP,  
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga – LVŽS,  
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai – TS-LKD. 
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Vardas ir pavardė Savivaldybė Pareigos 
Partija/Visuomeninis 
rinkimų komitetas 6 

Susitikimų 
skaičius 

(III-ieji metai) 

Susitikimų 
skaičius 

(II-ieji metai) 

Susitikimų 
skaičius 

(I-ieji metai) 

Arūnas Kacevičius Kėdainių raj. 
Administracijos 

direktorius 

VRK „Valentino 

Tamulio komanda – 

mūsų krašto sėkmei“ 

140 4 0 

Jūratė Balinskienė Ignalinos raj. 
Administracijos 

direktorė 
LSDP 136 95 0 

Paulius 

Aukštikalnis 
Kėdainių raj. 

Mero 

pavaduotojas 

VRK „Valentino 

Tamulio komanda – 

mūsų krašto sėkmei“ 

129 3 0 

Algirdas Neiberka Vilkaviškio raj. Meras LSDP 114 177 35 

Algirdas 

Vrubliauskas 
Alytaus raj. Meras TS-LKD 108 122 84 

Ausma Miškinienė Lazdijų raj. Merė LVŽS 101 26 0 

Vaida Babeckienė Kaišiadorių raj. 
Administracijos 

direktorė 
TS-LKD 100 - - 

Vitas Gavėnas Vilkaviškio raj. 
Administracijos 

direktorius 
LSDP 99 172 35 

Povilas Isoda Marijampolės Meras LSDP 99 73 0 

Bronius 

Markauskas 
Klaipėdos raj.  Meras LVŽS 97 - - 

Vytautas 

Grubliauskas 
Klaipėdos m. Meras 

VRK „Vytautas 

Grubliauskas ir 

komanda“ 

86 58 109 

Saulius Jauneika Molėtų raj. Meras TS-LKD 85 63 76 

Ramūnas 

Godeliauskas 
Rokiškio raj. Meras 

VRK „Vieningi su 

Ramūnu Godeliausku“ 
84 86 0 

Mindaugas 

Kaunas 
Plungės raj. 

Administracijos 

direktorius 
- 82 50 38 

Justas Ruškys Klaipėdos raj. 
Administracijos 

direktorius 
LRLS 81 - - 

Darius Vilimas Kaišiadorių raj. 
Mero 

pavaduotojas 
LVŽS 81 27 0 

Gintarė 

Jociunskaitė 
Alytaus raj. 

Administracijos 

direktorė 
- 80 62 44 

Bernardas 

Marčiukonis 
Vilkaviškio raj. 

Mero 

pavaduotojas 
LVŽS 79 29 50 

Audrius Klišonis Plungės raj. Meras LRLS 78 52 51 

Dovydas 

Kaminskas 
Tauragės raj. Meras LRLS 74 22 0 

Antanas Kalnius Kretingos raj. Meras 
VRK „Kretingos 

kraštas“ 
71 - - 

Dainius Žiogelis Anykščių raj.  
Mero 

pavaduotojas 
LSDP 70 - - 
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Vardas ir pavardė Savivaldybė Pareigos 
Partija/Visuomeninis 
rinkimų komitetas 6 

Susitikimų 
skaičius 

(III-ieji metai) 

Susitikimų 
skaičius 

(II-ieji metai) 

Susitikimų 
skaičius 

(I-ieji metai) 

Dalia Kitavičienė Alytaus raj. 
Mero 

pavaduotoja 
TS-LKD 65 32 31 

Mantas Varaška Kazlų Rūdos Meras 
VRK „Už Jaunąją 

Sūduvą“ 
65 34 0 

Ona Balevičiūtė Alytaus m. 
Administracijos 

direktorė 
- 63 0 0 

Regina Zasienė Kazlų Rūdos 
Administracijos 

direktorė 
- 61 4 - 

Česlovas Greičius Šiaulių raj. 
Mero 

pavaduotojas 
LVŽS 58 49 47 

Juozas Rokas Ignalinos raj. 
Mero 

pavaduotojas 
Tvarka ir teisingumas 55 62 0 

Audronė 

Balnionienė 
Klaipėdos raj. 

Mero 

pavaduotoja 
LRLS 54 - - 

Remigijus 

Šimašius 
Vilniaus m. Meras 

VRK „R. Šimašiaus 

komanda „Už Vilnių, 

kuriuo didžiuojamės!“ 

54 55 96 

Sigutis 

Obelevičius 
Anykščių raj.  Meras TS-LKD 51 - - 

Rolandas Janickas Ukmergės raj.  Meras DP 48 - - 

Ligita Kuliešaitė Anykščių raj.  
Administracijos 

direktorė 
-  45 - - 

Gipoldas Karklelis Šiaulių raj. 
Administracijos 

direktorius 
- 45 10 16 

Vitalijus 

Mitrofanovas 
Akmenės raj. Meras LSDP 43 26 41 

Alvydas 

Vaicekauskas 
Prienų raj. Meras LSDP 43 23 4 

Agnė Balčiūnienė Ukmergės raj.  
Mero 

pavaduotoja 
TS-LKD 42 - - 

Dangiras Samalius Kretingos raj.  
Mero 

pavaduotojas 
TS-LKD 38 - - 

Arvydas Cesiulis Klaipėdos m. 
Mero 

pavaduotojas 

VRK „Vytautas 

Grubliauskas ir 

komanda“ 

37 32 0 

Erlandas Galaguz Visagino Meras LVŽS 36 9 0 

Antanas Bezaras Šiaulių raj. Meras LVŽS 35 25 31 

Andrius Burnickas Rokiškio raj. 
Administracijos 

direktorius 
TS-LKD 32 4 0 

Gintarė 

Rakauskienė  
Tauragės raj.  

Administracijos 

direktorė 
- 32 - - 

Gintautas 

Gegužinskas 
Pasvalio raj.  Meras TS-LKD 32 - - 
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Vardas ir pavardė Savivaldybė Pareigos 
Partija/Visuomeninis 
rinkimų komitetas 6 

Susitikimų 
skaičius 

(III-ieji metai) 

Susitikimų 
skaičius 

(II-ieji metai) 

Susitikimų 
skaičius 

(I-ieji metai) 

Egidijus Viskontas Kretingos raj.  
Administracijos 

direktorius 
- 31 - - 

Lina Koriznienė Vilniaus m.  
Administracijos 

direktorė 
- 31 - - 

Vaida Saugūnienė Molėtų raj. 
Mero 

pavaduotoja 
TS-LKD 31 9 0 

Aleksandra 

Grigienė 
Visagino 

Mero 

pavaduotoja 
LVŽS 27 0 0 

Jūratė Zailskienė Prienų raj. 
Administracijos 

direktorė 
LSDP 27 19 2 

Algirdas Meiženis Šilalės raj.  Meras Tvarka ir teisingumas 25 - - 

Povilas Labukas Alytaus m. 
Mero 

pavaduotojas 
TS-LKD 24 3 - 

Asta Beierle 

Eigirdienė 
Plungės raj. 

Mero 

pavaduotoja 
TS-LKD 23 6 20 

Ligita Liutikienė Klaipėdos raj.  
Mero 

pavaduotoja 
LSDP 23 - - 

Zdzislav Palevič Šalčininkų raj. Meras 

Lietuvos lenkų rinkimų 

akcijos ir Rusų aljanso 

koalicija „Krikščioniškų 

šeimų sąjunga“ 

23 1 0 

Sigitas Žvinys Molėtų raj. 
Administracijos 

direktorius 
- 21 14 44 

Petras Pušinskas Skuodo raj.  Meras TS-LKD 20 - - 

Loreta 

Jakinevičienė 
Prienų raj. 

Mero 

pavaduotoja 
Tvarka ir teisingumas 19 10 2 

Lineta Dargienė Šilalės raj.  
Mero 

pavaduotoja 
LSDP 18 - - 

Tadas Bartkus Šilalės raj.  

Mero 

pavaduotojas / 

L.e.p. 

administracijos 

direktorius 

 

Tvarka ir teisingumas 

 

15 - - 

Darius Varnas Ukmergės raj.  
Administracijos 

direktorius 
VRK „Tavo Ukmergė“ 15 - - 

Stanislovas Kiudis Pasvalio raj.  
Mero 

pavaduotojas 
LSDP 14 - - 

Virginija Eičienė Tauragės raj. 
Mero 

pavaduotoja 
LVŽS 14 1 0 

Gintaras Neniškis Klaipėdos m. 
Administracijos 

direktorius 
- 13 24 17 

Vaida 
Aleknavičienė 

Joniškio raj. 
Mero 

pavaduotoja 
LSDP 12 11 65 
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Vardas ir pavardė Savivaldybė Pareigos 
Partija/Visuomeninis 
rinkimų komitetas 6 

Susitikimų 
skaičius 

(III-ieji metai) 

Susitikimų 
skaičius 

(II-ieji metai) 

Susitikimų 
skaičius 

(I-ieji metai) 

Arūnas Barbšys Klaipėdos m. 
Mero 

pavaduotojas 
TS-LKD 10 13 0 

Tadas Barauskas Rokiškio raj. 
Mero 

pavaduotojas 
LSDP 10 3 0 

Artūras 
Bogdanovas 

Klaipėdos raj. 
Administracijos 

direktorius 
LVŽS 8 - - 

Daiva Budrienė Skuodo raj.  
Mero 

pavaduotoja 
LSDP 8 - - 

Ingrida 
Petravičienė 

Šilalės raj. 

Veiklos 
administravimo 
skyriaus vedėja 

/ L.e.p. 
administracijos 

direktorė 

- 7 - - 

Gedeminas 
Sungaila 

Šilalės raj. 
Administracijos 

direktorius 
VRK „Centro judėjimas 

už Šilalės kraštą“ 
7 - - 

Tomas 
Armonavičius 

Joniškio raj.  
Administracijos 

direktorius 
- 6 - - 

Darius Jasaitis Neringos Meras LSDP 5 68 102 

Marija Rekst Vilniaus raj.  Merė 

Lenkų rinkimų akcijos ir 
Rusų aljanso koalicija 
„Krikščioniškų šeimų 

sąjunga“ 

3 - - 

Povilas Balčiūnas Pasvalio raj.  
Administracijos 

direktorius 
TS-LKD 0 - - 

Teresa Demeško Vilniaus raj.  
Mero 

pavaduotoja 

Lenkų rinkimų akcijos ir 
Rusų aljanso koalicija 
„Krikščioniškų šeimų 

sąjunga“ 

0 - - 

Justinas Kazla Kazlų Rūdos 
Mero 

pavaduotojas 
LSDP 0 0 - 

Violeta Riaukienė Klaipėdos raj. 
Mero 

pavaduotoja 
LVŽS 0 - - 

Egidijus Šakalys Neringos 
Administracijos 

direktorius 
- 0 - - 
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PRIEDAS NR. 5. SAVIVALDYBIŲ REITINGAS 

 
Savivaldybė7 Meras 

Mero 
pavaduotojas 

Antrasis mero 
pavaduotojas  

Trečiasis mero 
pavaduotojas  

Administracijos 
direktorius 

Susitikimai 
savivaldybėje8 

IL
G

A
L

A
IK

Ė
S

 D
A

R
B

O
T

V
A

R
K

Ė
S

 

Kėdainių rajono 
savivaldybė 

✓ ✓ ﹣ ﹣ ✓ 498 

Alytaus miesto 
savivaldybė 

✓ ✓ ✓ ﹣ ✓ 458 

Ignalinos rajono 
savivaldybė 

✓ ✓ ﹣ ﹣ ✓ 374 

Kaišiadorių 
rajono 

savivaldybė9 
✓ ✓ ﹣ ﹣ ✓ 341 

Vilkaviškio rajono 
savivaldybė 

✓ ✓ ﹣ ﹣ ✓ 292 

Klaipėdos rajono 
savivaldybė 10 

✓ ✓ ✓ ﹣ ✓ 263 

Alytaus rajono 
savivaldybė 

✓ ✓ ﹣ ﹣ ✓ 253 

Plungės rajono 
savivaldybės 

✓ ✓ ﹣ ﹣ ✓ 183 

Joniškio rajono 
savivaldybė11 

✓ ✓ ﹣ ﹣ ✓ 170 

Anykščių rajono 
savivaldybė 

✓ ✓ ﹣ ﹣ ✓ 166 

Klaipėdos miesto 
savivaldybė 

✓ ✓ ✓ ﹣ ✓ 146 

Kretingos rajono 
savivaldybė 

✓ ✓ ﹣ ﹣ ✓ 140 

Šiaulių rajono 
savivaldybė 

✓ ✓ ﹣ ﹣ ✓ 138 

Molėtų rajono 
savivaldybė 

✓ ✓ ﹣ ﹣ ✓ 137 

Kazlų Rūdos 
savivaldybė 

✓ ✓ ﹣ ﹣ ✓ 126 

Rokiškio rajono 
savivaldybė 

✓ ✓ ﹣ ﹣ ✓ 126 

Tauragės rajono 
savivaldybė 

✓ ✓ ﹣ ﹣ ✓ 120 

Ukmergės rajono 
savivaldybė 

✓ ✓ ﹣ ﹣ ✓ 105 

 
7 Susitikimai su interesų grupėmis buvo skaičiuojami analizuojant tik ilgalaikes darbotvarkes. 
8 Susitikimų, užregistruotų savivaldybės mero, mero pavaduotojo(-ų) bei administracijos direktoriaus, bendras skaičius. 

9 Apžvalgos laikotarpiu Kaišiadorių rajono savivaldybėje keitėsi administracijos direktorius. Remiantis viešai prieinama informacija, 
buvęs administracijos direktorius Mindaugas Nasevičius dirbo iki 2021 m. kovo 22 d., jį nuo 2021 m. gegužės 20 d pakeitė Vaida 
Babeckienė. 
10 Apžvalgos laikotarpiu Klaipėdos rajono savivaldybėje keitėsi mero pavaduotoja ir administracijos direktorius. Remiantis viešai 
prieinama informacija, buvusi mero pavaduotoja Violeta Riaukienė dirbo iki 2021 m. balandžio 30 d., ją nuo 2021 m. birželio 21 d. 
pakeitė Ligita Liutikienė. Buvęs administracijos direktorius Artūras Bogdonovas dirbo iki 2021 m. balandžio 30 d., jį nuo 2021 m. birželio 
18 d. pakeitė Justas Ruškys. 
11 Apžvalgos laikotarpiu Joniškio rajono savivaldybėje keitėsi administracijos direktorius. Remiantis viešai prieinama informacija, 
buvusi administracijos direktorė Valė Kulvinskienė dirbo iki  2021 m. balandžio 15 d., ją nuo 2021 m. gegužės 3 d. pakeitė Tomas 
Armonavičius. 
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Savivaldybė7 Meras 

Mero 
pavaduotojas 

Antrasis mero 
pavaduotojas  

Trečiasis mero 
pavaduotojas  

Administracijos 
direktorius 

Susitikimai 
savivaldybėje8 

Lazdijų rajono 
savivaldybė12 

✓ ✗ ﹣ ﹣ ✓ 101 

Marijampolės 
savivaldybė 

✓ ✗ ✗ ﹣ ✗ 99 

Prienų rajono 
savivaldybė 

✓ ✓ ﹣ ﹣ ✓ 89 

Vilniaus miesto 
savivaldybė 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 85 

Šilalės rajono 
savivaldybė13 

✓ ✓ ﹣ ﹣ ✓ 72 

Visagino 
savivaldybė 

✓ ✓ ﹣ ﹣ ✓ 63 

Pasvalio rajono 
savivaldybė 

✓ ✓ ﹣ ﹣ ✓ 46 

Akmenės rajono 
savivaldybė 

✓ ✗ ﹣ ﹣ ✗ 43 

Skuodo rajono 
savivaldybė 

✓ ✓ ﹣ ﹣ ✗ 28 

Šalčininkų rajono 
savivaldybė 

✓ ✗ ﹣ ﹣ ✓ 23 

Neringos 
savivaldybė 

✓ ✗ ﹣ ﹣ ✓ 5 

Vilniaus rajono 
savivaldybė 

✓ ✓ ✓ ﹣ ✓ 3 

 

L
A

IK
IN

O
S

 D
A

R
B

O
T

V
A

R
K

Ė
S

 

                             
Birštono 

savivaldybė 
✓ ✗ ﹣ ﹣ ✓ ﹣ 

Biržų rajono 
savivaldybė 

✓ ✓ ﹣ ﹣ ✓ ﹣ 

Druskininkų 
savivaldybė 

✓ ✓ ﹣ ﹣ ✓ ﹣ 

Elektrėnų 
savivaldybė 

✓ ✓ ﹣ ﹣ ✓ ﹣ 

Jonavos rajono 
savivaldybė 

✓ ✗ ﹣ ﹣ ✓ ﹣ 

Jurbarko rajono 
savivaldybė  

✓ ✓ ﹣ ﹣ ✓ ﹣ 

Kalvarijos 
savivaldybė 14 

✓ ✓ ﹣ ﹣ ✓ ﹣ 

Kauno miesto 
savivaldybė  

✓ ✓ ✓ ﹣ ✓ ﹣ 

Kauno rajono 
savivaldybė  

✓ ✓ ✓ ﹣ ✓ ﹣ 

 
12 Apžvalgos laikotarpiu Lazdijų rajono savivaldybėje keitėsi mero pavaduotojas. Remiantis viešai prieinama informacija, buvęs mero 
pavaduotojas Audrius Klėjus dirbo iki 2021 m. gegužės 28 d., jį nuo 2021 m. liepos 21 d. pakeitė Valdas Petras Mikelionis. 
13 Apžvalgos laikotarpiu Šilalės rajono savivaldybėje keitėsi mero pavaduotojas ir administracijos direktorius. Remiantis viešai 
prieinama informacija, Tadas Bartkus ėjo mero pavaduotoj pareigas iki 2021 m. liepos 14 d., administracijos direktoriaus pareigas - iki 
2021 m. spalio 19 d. Nuo 2021 spalio 28 d. Lineta Dargienė ėjo mero pavaduotojos pareigas, Valdemaras Jasevičius administracijos 
direktoriumi dirbo iki 2021 m. birželio 10 d. Nuo 2021 m. spalio 28 d. iki gruodžio 10 d. laikinai administracijos direktorės pareigas ėjo 
veiklos administravimo skyriaus vedėja Ingrida Petravičienė, ją nuo 2021 gruodžio 10 d. pakeitė Gedeminas Sungaila. 
14 Remiantis viešai prieinama informacija, Kalvarijos savivaldybėje nuo 2022 m. vasario 18 d. niekas neužėmė administracijos 
direktoriaus pareigų (apžvalgos laikotarpiu).  
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Savivaldybė7 Meras 

Mero 
pavaduotojas 

Antrasis mero 
pavaduotojas  

Trečiasis mero 
pavaduotojas  

Administracijos 
direktorius 

Susitikimai 
savivaldybėje8 

Kelmės rajono 
savivaldybė 15 

✓ ✓ ﹣ ﹣ ✓ ﹣ 

Kupiškio rajono 
savivaldybė  

✓ ✓ ﹣ ﹣ ✓ ﹣ 

Mažeikių rajono 
savivaldybė  

✓ ✓ ✓ ﹣ ✗ ﹣ 

Pagėgių 
savivaldybė 

✓ ✗ ﹣ ﹣ ✗ ﹣ 

Pakruojo rajono 
savivaldybė 

✓ ✓ ﹣ ﹣ ✓ ﹣ 

Palangos miesto 
savivaldybė 

✓ ✓ ﹣ ﹣ ✓ ﹣ 

Panevėžio miesto 
savivaldybė  

✓ ✓ ✓ ﹣ ✓ ﹣ 

Panevėžio rajono 
savivaldybė  

✓ ✓ ﹣ ﹣ ✗ ﹣ 

Radviliškio rajono 
savivaldybė16 

✓ ✓ ﹣ ﹣ ✓ ﹣ 

Raseinių rajono 
savivaldybė  

✓ ✓ ﹣ ﹣ ✓ ﹣ 

Rietavo 
savivaldybė 

✓ ✗ ﹣ ﹣ ✗ ﹣ 
Šakių rajono 
savivaldybė  

✓ ✓ ﹣ ﹣ ✓ ﹣ 

Šiaulių miesto 
savivaldybė  

✓ ✓ ✓ ﹣ ✓ ﹣ 

Šilutės rajono 
savivaldybė 

✓ ✓ ﹣ ﹣ ✓ ﹣ 

Širvintų rajono 
savivaldybė 

✓ ✓ ﹣ ﹣ ✓ ﹣ 

Švenčionių rajono 
savivaldybė  

✓ ✓ ﹣ ﹣ ✓ ﹣ 

Telšių rajono 
savivaldybė  

✓ ✓ ﹣ ﹣ ✓ ﹣ 

Trakų rajono 
savivaldybė 17 

✓ ✓ ﹣ ﹣ ✓ ﹣ 

Utenos rajono 
savivaldybė 18 

✓ ✗ ﹣ ﹣ ✗ ﹣ 

 
15 Apžvalgos laikotarpiu Kelmės rajono savivaldybėje keitėsi meras. Remiantis viešai prieinama informacija, buvęs meras Vaclovas 
Andrulis dirbo iki 2021 m. birželio, nuo 2021 m. birželio iki 2021 m. spalio 24 d. laikinai mero pareigas ėjo mero pavaduotojas Egidijus 
Ūksas, jį nuo 2021 m. spalio 24 d. pakeitė Idelfonsas Petkevičius. 
16 Apžvalgos laikotarpiu Radviliškio rajono savivaldybėje keitėsi meras ir mero pavaduotojas. Remiantis viešai prieinama informacija, 
buvęs laikinasis meras Mindaugas Pauliukas dirbo iki  2021 m. gegužės 6 d, jį nuo 2021 m. gegužės 6 d. pakeitė Vytautas Simelis. 
Nuo 2021 m. liepos 23 d. mero pavaduotojo pareigas pradėjo eiti Vytautas Krikščiūnas. 
17 Apžvalgos laikotarpiu Trakų rajono savivaldybėje keitėsi meras, mero pavaduotojas ir administracijos direktorius. Remiantis viešai 
prieinama informacija, buvusi merė Edita Rudelienė dirbo iki 2021 gegužės 11 d., ją nuo 2021 lapkričio 17 d. pakeitė Andrius 
Šatevičius. 2021 m. gegužės 12 d. tarybos sprendimu Marija Puč, Trakų rajono savivaldybės mero pavaduotoja, išrinkta laikinai 
einančia Trakų rajono savivaldybės mero pareigas. 2021 m. spalio 10 (24) d. vykusių Trakų rajono savivaldybės tarybos nario – mero 
rinkimų metu Trakų rajono savivaldybės meru išrinktas Andrius Šatevičius. 2021 m. lapkričio 24 d. tarybos sprendimu Marija Puč 
atleista iš mero pavaduotojo pareigų; mero pavaduotoju paskirtas Jonas Kietavičius; administracijos direktore - Jolanta Abucevičienė. 
18 Apžvalgos laikotarpiu Utenos rajono savivaldybėje keitėsi administracijos direktorius. Remiantis viešai prieinama informacija, laikinai 
administracijos direktoriaus pareigas ėjusi Zita Ringelevičienė dirbo iki 2021 m. gegužės 20 d., ją nuo 2021 m. gegužės 20 d. pakeitė 
Vidas Žvinys. 
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Savivaldybė7 Meras 

Mero 
pavaduotojas 

Antrasis mero 
pavaduotojas  

Trečiasis mero 
pavaduotojas  

Administracijos 
direktorius 

Susitikimai 
savivaldybėje8 

Varėnos rajono 
savivaldybė  

✓ ✓ ﹣ ﹣ ✓ ﹣ 

Zarasų rajono 
savivaldybė  

✓ ✓ ﹣ ﹣ ✗ ﹣ 
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