PATVIRTINTA
Radviliškio rajono savivaldybės tarybos
2018 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-762

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO
2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Savivaldybės atstovaujamoji institucija – savivaldybės taryba, turinti vietos valdžios ir viešojo
administravimo teises ir pareigas, kuriai vadovauja Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų
įstatymo nustatyta tvarka vienmandatėje rinkimų apygardoje tiesiogiai išrinktas savivaldybės tarybos
narys – savivaldybės meras. Meras yra savivaldybės vadovas, vykdantis Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos ir kituose įstatymuose nustatytus įgaliojimus.
Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis išrinktas 2015 metų tiesioginiuose
mero rinkimuose. Merui vykdyti viešojo administravimo funkcijas ir planuoti veiklą padėjo mero
pavaduotojas Kazimieras Augulis.
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Radviliškio rajono
savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Radviliškio rajono savivaldybės meras ne rečiau kaip kartą
per metus atsiskaito savivaldybės tarybai ir bendruomenei už savo veiklą, taip pat rengia ir pateikia
rinkėjams ir savivaldybės bendruomenei savivaldybės veiklos ataskaitą. Savivaldybės mero ataskaita
turi būti pateikta Savivaldybės tarybai iki kiekvienų metų balandžio 1 d., o atsiskaityta su savivaldybės
bendruomene iki kiekvienų metų birželio 1 d.
Radviliškio rajono savivaldybės mero 2017 metų veiklos ataskaitoje pateikta informacija apie
savivaldybės merui priskirtų funkcijų vykdymą, padėties savivaldybėje apžvalga ir analizė, faktiniai
duomenys. Ataskaitos rengimui naudoti statistiniai duomenys bei savivaldybės administracijos,
savivaldybės kontroliuojamų įmonių, biudžetinių įstaigų pateikti duomenys.
SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ VEIKLOS ĮVERTINIMAS
Savivaldybių indeksą Lietuvos laisvosios rinkos institutas 2017 m. sudarė jau septintą kartą.
Skelbiami du indeksai – šešių didžiųjų pagal gyventojų tankį ir 54 mažųjų savivaldybių. Vertinamos
gyventojams ir investuotojams svarbiausios sritys, kuriose sprendimus priima savivaldybės.
Radviliškio r. savivaldybė šių metų reitinge, surinkusi vienodai balų su Kėdainių r., Panevėžio
r., Šilutės r. ir Neringos savivaldybėmis, užima 7–11 vietas tarp mažųjų savivaldybių, surinkusi 61 balą
iš 100 galimų (praeitame indekse pelnyta 22 vieta).
Kaip ir 2016 m., šiemet ypač gerai vertinama „Biudžeto“ sritis, taip pat daugiau nei vidutiniškai
balų surinko „Transportas“ ir „Komunalinės paslaugos“. O labiausiai nuo vidurkio atsiliko „Investicijos
ir plėtra“ bei „Sveikata ir socialinė rūpyba“.
Radviliškio r. savivaldybės biudžeto skola lyginant su pajamomis 2016 m. buvo pati mažiausia
Lietuvoje, ji sudarė 5,2 proc. nuo pajamų (mažosiose savivaldybėse vidutiniškai biudžeto skola sudarė
36 proc.). Prie puikaus „Biudžeto” srities vertinimo prisidėjo ir tai, kad visi viešieji pirkimai 2016 m.
buvo skelbiami viešai, tai reiškia, kad mokesčių mokėtojų pinigai naudojami skaidriai. Be to,
savivaldybės administracijos išlaikymo išlaidos buvo vienos mažiausių (5,4 proc. nuo patvirtinto
biudžeto lyginant su 7,8 proc. vidurkiu*).

Geras ir „Komunalinių paslaugų” srities rezultatas. 2016 m. Radviliškio r. savivaldybės
gyventojai už šilumą mokėjo – 5,44 ct/kWh (vidurkis* – su 6,2 ct/kWh). O buitinių atliekų surinkimo,
daugiabučių administravimo ir viešojo transporto sektoriuose buvo sudarytos sąlygos konkurencijai,
veikė ne savivaldybei priklausančios įmonės.
Vis dėlto investicijas pritraukti Radviliškio r. sekasi prasčiau. 2015 m., lyginant su 2014 m.,
investicijų į ilgalaikį materialųjį turtą vienam gyventojui sumažėjo 122 eurais ir 2015 m. jos sudarė 915
eurų gyventojui (vidurkis* – 1506 eurai/gyv.). Tiesioginių užsienio investicijų taip pat nedaug:173
eurai gyventojui (vidurkis* – 1127 eurai/gyv.). Ekonominis aktyvumas irgi žemesnis. Ūkio subjektų
skaičius, išduotų statybos leidimų skaičius ir verslo liudijimus įsigijusius gyventojų skaičius 1000gyvenotojui 2016 m. buvo žemesnis už vidurkį*. Palyginus mažas ekonomikos aktyvumas prisidėjo
prie to, kad nedarbo lygis Radviliškio r. savivaldybėje buvo didesnis nei vidutinis*, soc. pašalpos
gavėjų dalis – irgi didesnė.
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VEIKLA TARYBOS POSĖDŽIUOSE
Šiaulių apygardos teismui nebetaikius procesinės prievartos priemonių, t.y. nušalinimo nuo
tarybos nario pareigų, Radviliškio rajono meras A. Čepononis nuo rugpjūčio mėnesio pradėjo vėl
pirmininkauti tarybai.
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir Radviliškio rajono
savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, meras organizavo Radviliškio rajono savivaldybės tarybos
veiklą, sudarė tarybos posėdžių darbotvarkes, šaukė posėdžius, jiems pirmininkavo, koordinavo tarybos
komitetų veiklą, pasirašė tarybos sprendimus ir mero potvarkius.
Savivaldybės tarybos sudėtis 2017 m. gruodžio 31 d. (2015–2019 metų kadencija)
1.
2.
3.
4.

Antanas Čepononis – savivaldybės meras, Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Dišlė Skaidra
Tėvynės
16. Baublys Jurgis
Darbo partija
Dočkus Kostas
sąjunga 17. Malinauskas Justas
Grabauskas Andrius
Lietuvos
18. Tarbūnienė Rima
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

Januševičienė Aldona
Jegnoras Audronis
Jurėnas Darius
Skarelienė Vida Stasė
Smalinskas Vaidas
Staškūnienė Jolanta

krikščionys
demokratai

19. Čapaitis Dalius
20. Povilaitis Jonas
21. Zajančkauskas Sigitas

11.
12.
13.
14.
15.

Augulis Kazimieras
Ivanauskytė Eglė
Janulaitienė Vida
Pravilonis Jonas
Venckus Algirdas

Lietuvos
24. Fergelis Algirdas
socialdemokratų
partija

22. Ruseckas Algimantas
23. Vaičiurgis Rimantas

Lietuvos
valstiečių ir
žaliųjų
sąjunga
Lietuvos
Respublikos
liberalų
sąjūdis
Visuomeninis
rinkimų
komitetas
„Laimutės
Šlamienės ir
Algirdo
Fergelio
komitetas
Radviliškyje
„Už meilę
žmogui“

25. Martynkinas Eduardas
Veiklą vykdė 5 Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sudaryti komitetai:
 Biudžeto, ekonomikos ir ūkio reikalų komitetas (pirmininkas Vaidas Smalinskas)
 Investicijų ir kaimo plėtros komitetas (pirmininkas Darius Jurėnas)
 Socialinių reikalų, sveikatos ir teisėtvarkos komitetas (pirmininkas Algimantas
Ruseckas)
 Kultūros, švietimo ir sporto komitetas (pirmininkas Jonas Pravilonis)
 Kontrolės komitetas (pirmininkas Algirdas Venckus)
Nuo 2017 m. rugpjūčio mėnesio įvyko 4 savivaldybės tarybos posėdžiai – jiems vadovavo
meras.
Svarstyti buvo pateikti 120 sprendimo projektų, priimti 119 sprendimo projektų, 1 sprendimo
projektas nepriimtas. Pateikti 2 protokoliniai sprendimai.
MERO POTVARKIAI, RAŠTAI
2017 m. išleista 260 Radviliškio rajono savivaldybės mero potvarkių: 113 – organizacinės
veiklos klausimais, 147 – komandiruočių ir atostogų klausimais.
Išleisti 45 mero potvarkiai personalo (priėmimo, perdavimo, skatinimo, nuobaudų, atleidimo)
klausimais.
Parašyta 237 mero padėkos raštai asmenims už ilgametę darbinę, visuomeninę veiklą,
nepriekaštingą darbą, Radviliškio krašto garsinimą.
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DARBAS SU GYVENTOJAIS
Siekdamas veiklos skaidrumo, betarpiško ryšio su rajono gyventojais, savivaldybės meras
organizavo gyventojų priėmimus, diskusijas savivaldybėje, reaguodamas į jiems rūpimus klausimus ir
skundus, vyko į susitikimus bendruomenėse, atsakydavo į klausimus telefonu ar elektroniniu paštu.
Visų seniūnijų gyventojai buvo supažindinti su 2016 metų Radviliškio rajono savivaldybės
veiklos ataskaita.
Kiekvieną ketvirtadienį savivaldybės meras organizavo gyventojų priėmimą. Priimti buvo visi
besikreipusieji Radviliškio rajono gyventojai (iki 2017 m. gruodžio 29 d. priimto asmenų priėmimo
organizavimo aprašo, gyventojų apsilankymų skaičius, prašymai nebuvo registruojami).
Priėmimo pas merą metu gyventojai dažniausiai kreipėsi dėl:
 finansinės paramos,
 socialinių būstų,
 daugiabučių namų renovacijos,
 kelių sutvarkymo darbų,
 savivaldybės administracijos veiklos klausimais.
Siekiant tinkamai organizuoti gyventojų priėmimą, 2017 m. gruodžio 29 d. mero potvarkiu Nr.
M-113-(2.5) patvirtintas „Asmenų priėmimo pas Radviliškio rajono savivaldybės merą ir mero
pavaduotoją organizavimo tvarkos aprašas“.
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS, STRATEGINIS PLANAVIMAS
Biudžetas

Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto 2017 metų pajamos iš mokesčių įvykdytos ir
viršytos. Didžiausia dalis viršplaninių pajamų tenka pajamoms, gautoms iš Gyventojų pajamų
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mokesčio, tenkančio savivaldybei pagal procentinę dalį (78,17 proc.) – viršyta 1 188,5 tūkst. Eur, iš
turto mokesčių pajamos viršytos 357,0 tūkst. Lt.

Gyventojų pajamų mokesčio dalis iš Valstybinės mokesčių inspekcijos 2017 m. didėjo
dėl lėšų, skirtų įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio įstatymo laipsniško įgyvendinimo, minimalios
algos padidėjimas, įtakos turėjo teigiami verslo ekonomikos pokyčiai, padidėjęs vidutinis darbo
užmokestis.

Dotacijos valstybinėms ir savarankiškoms funkcijos atlikti 2017 m. sudarė 13 965,1
tūkst. Eur, mokinio krepšelio lėšos 8 046,4. tūkst. Eur.

Valstybės investicijų programa su Kelių plėtros programa sudarė 3 467,0 tūkst. Eur.

Darbo užmokesčio fondas per 2017 metus padidėjo 394,4 tūkst. Eur. Didžiausią įtaką
darbo užmokesčio fondo didėjimui turėjo LR Vyriausybės priimti dokumentai – 357,00 tūkst. Eur dėl
įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio įstatymo laipsniško įgyvendinimo.

Didėjo išlaidos pagal biudžeto funkcijas. Nemažai įtakos tam turėjo turto įsigijimo ir
turto remonto išlaidos. Socialinės išmokos 2016 m. sudarė 1 888,6 tūkst. Eur, o 2017 m. – 2118,8
tūkst. Eur, arba 229,4 tūkst. Eur daugiau. Tai sąlygojo socialinės paramos įstatymo pakeitimai. 2017 m.
I pusmetyje grąžinta 854,2 paskolų už 2017 ir 2018 metus, taip sumažinti kaštai (apie 13,0 tūkst. Eur)
palūkanoms mokėti.

Savivaldybė įsisenėjusio kreditorinio įsiskolinimo pastarąjį dešimtmetį neturėjo. 2017
m. įsiskolinimas 291,6 tūkst. Eur, iš jų – negrąžintų paskolų 0,0 tūkst. Eur. Radviliškio rajono
savivaldybės administruoja valstybinės žemės nuomos mokestį. 2017 m. sudaryta 2 050 vnt.
deklaracijų 6 638 ha nuomojamos žemės, o 2010 metais buvo sudaryta 3 200 vnt. deklaracijų 15 647
ha. Šis pokytis reiškia, kad nuomojama valstybės žemė yra išperkama ir įgauna privačios žemės
statusą.
Strateginis planavimas

Parengtas ir savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-447 (kartu su
tikslinimu ir papildymu, padarytu Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d.
sprendimu Nr. T-719), patvirtintas Radviliškio rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginis veiklos
planas. Dokumentas susideda iš 6 programų:
01 Savivaldybės valdymo programa. Šioje programoje numatyti tikslai, uždaviniai ir priemonės,
susiję su savivaldybės institucijų darbo organizavimu; valstybės (perduotų savivaldybėms) funkcijų
įgyvendinimu; valdymo tobulinimo projektų įgyvendinimu.
02 Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programoje numatyti tikslai,
uždaviniai ir priemonės, susijusios su švietimo funkciją įgyvendinančių įstaigų veiklos organizavimu.
03 Socialinių paslaugų ir socialinės paramos teikimo programoje numatyti tikslai, uždaviniai ir
priemonės, susiję su piniginės ir nepiniginės socialinės paramos teikimu rajono savivaldybės teritorijoje
ir socialinių paslaugų teikimu.
04 Rajono infrastruktūros objektų modernizavimo ir plėtros programa apima visų sričių
investicinių projektų įgyvendinimą. Į šią programą integruoti tikslai, uždaviniai ir priemonės, susiję su
teritorijų planavimo dokumentų, techninės dokumentacijos rengimu; susisiekimo, vandentvarkos,
melioracijos ir kitos inžinerinės infrastruktūros objektų modernizavimo ir plėtros projektų
įgyvendinimu; socialinės infrastruktūros (kultūros, švietimo, socialines paslaugas teikiančių įstaigų
pastatų ir įrangos) modernizavimo ir plėtros projektų įgyvendinimu; viešosios turizmo infrastruktūros
kūrimo projektų įgyvendinimu ir t.t.
05 Gyventojų turiningo laisvalaikio užtikrinimo, bendruomeniškumo ir veiklumo skatinimo
programa apima tikslus, uždavinius ir priemones, susijusias su biudžetinių kultūros įstaigų ir seniūnijų
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veiklos, susijusios su kultūros funkcijų įgyvendinimu, organizavimu; kultūros ir sporto renginių
organizavimu; smulkaus ir vidutinio verslo rėmimu; bendruomenės iniciatyvų rėmimu ir t.t.
06 Saugios, švarios ir patogios aplinkos užtikrinimo programa. Šioje programoje numatyti tikslai,
uždaviniai ir priemonės, susijusios su aplinkosauga ir sveikata, viešojo naudojimo teritorijų tvarkymu
seniūnijose, atliekų tvarkymu, komunalinių paslaugų teikimu.
SAVIVALDYBĖS TURTAS
Disponavimas savivaldybės ir patikėjimo teise valdomu valstybės turtu

Tenkinant visuomeninės organizacijos „Vaikai – visuomenės dalis“, Radviliškio rajono
neįgaliųjų draugijos, Radviliškio diabeto klubo „Likimas“, Sutrikusio intelekto žmonių globos
bendrijos „Radviliškio viltis“ prašymus, joms pagal panaudos sutartis perduotos (arba pratęstas
panaudos terminas) negyvenamosios patalpos, reikalingos socialinei sričiai priskirtai veiklai vykdyti
(sveikatingumo ir dienos užimtumo centrams įsteigti, laisvalaikiui praleisti, šventėms organizuoti,
neįgaliųjų socialinei integracijai į visuomenę, užimtumui skatinti per kultūrinę veiklą, ligų ir
priklausomybių prevencijai, savipagalbos stiprinimui, savanoriškos veiklos plėtojimui). Biudžetinių
įstaigų patikėjimo teise valdomos patalpos laisvu nuo jų naudojimo pagal tiesioginę paskirtį metu
panaudos pagrindais perduotos Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centrui ir
rajono švietimo įstaigoms (sportiniams užsiėmimams, treniruotėms, varžyboms ir kitiems sportiniams
renginiams vykdyti).

Savivaldybės turtas panaudos pagrindais perduotas ir panaudos sutartys pratęstos
anksčiau laikinai neatlygintinai naudoti perduotam turtui viešosioms asmens sveikatos priežiūros
įstaigoms, Darbo partijai.

Reorganizuotų Radviliškio r. Pašušvio pagrindinės mokyklos ir Radviliškio Vaižganto
gimnazijos naudotas valstybės turtas panaudos pagrindais perduotas šių įstaigų teises ir pareigas
perėmusioms Radviliškio r. Grinkiškio Jono Poderio ir Radviliškio Lizdeikos gimnazijoms, o
reorganizuotų viešųjų įstaigų Šiaulėnų ambulatorijos ir Alksniupių ambulatorijos – viešosioms
įstaigoms Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui ir Šeduvos pirminės sveikatos
priežiūros centrui.

Ne konkurso būdu uždarajai akcinei bendrovei „Bitė Lietuva“ judriojo ryšio bazinei
stočiai sumontuoti ir eksploatuoti išnuomota vieta ant Alksniupių kaime esančio profilaktoriumo su
baseinu vandens bokšto stogo.

Įvertinus Radviliškio rajono savivaldybei patikėjimo teise valdyti ir naudoti perduoto
valstybės turto būklę, kurį savo veikloje nuo 2003–2008 metų panaudos pagrindais naudojo rajono
švietimo įstaigos, Radviliškio rajono savivaldybės administracija ir Radviliškio rajono savivaldybės
viešoji biblioteka, bei gavus valstybės įstaigų, perdavusių šį turtą Savivaldybei, rašytinius leidimus,
nurašytas fiziškai ir funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs, netinkamu (negalimu) naudoti pripažintas
valstybės ilgalaikis (kilnojamas) ir trumpalaikis turtas.

Radviliškio rajono savivaldybės administracijai patikėjimo teise valdyti, naudoti ir
disponuoti perduotas rajono švietimo įstaigoms nebereikalingas nekilnojamas ir kilnojamas turtas,
esantis Pociūnų k. ir Minaičių k., Pašušvio ir Tyrulių miesteliuose. Radviliškio r. Baisogalos kultūros
centrui ir Radviliškio miesto kultūros centrui, Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biurui,
Savivaldybės švietimo įstaigoms perduotas šių įstaigų veiklai reikalingas turtas.

Turto, reikalingo savivaldybės funkcijoms vykdyti, įsigijimas
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Iš valstybės Savivaldybės nuosavybėn buvo perimti 9 Savivaldybės neprivatizuotam
butų fondui priklausantys butai (gyvenamosios patalpos) su priklausiniais Radviliškio mieste.

Mokinių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse, neatlygintinam pavėžėjimui į
mokyklas ir į namus iš valstybės perimti ir Radviliškio r. Šeduvos lopšelis-darželiui ir Radviliškio r.
Pakalniškių pagrindinei mokyklai perduoti du nauji M2 klasės mokykliniai autobusai.

Iš akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ Savivaldybės nuosavybėn perimti
dirbtuvių pastatai ir gamybinės patalpos, esančios S. Daukanto g. 33, Radviliškyje.

2017 m. nupirkti 5 Savivaldybės socialiniai būstai, panaudota 59 tūkst. Eur biudžeto
lėšų.


Savivaldybės turto investavimas

Tam, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas kokybiško geriamojo vandens tiekimas,
vieningas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos teikimas, plėtojamas vandentiekio
tinklas, užtikrintas paviršinių nuotekų surinkimas, valymas ir išleidimas, inventorizuoti ir Radviliškio
rajono savivaldybės tarybos sprendimais investuotas ir kaip turtinis įnašas uždarajai akcinei bendrovei
„Radviliškio vanduo“ perduotas Radviliškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas –
inžineriniai statiniai:
 Radviliškio miesto S. Dariaus ir S. Girėno gatvėje esantys vandentiekio tinklai;
 Radviliškio miesto Prūdelio, S. Dariaus ir S. Girėno, Saulėtekio, Sporto, Parko, Rožių,
Eibariškių, Ateities, R. Marijošiaus, Spindulio, Mindaugo gatvėse ir Laisvės alėjoje esantys nuotekų
surinkimo tinklai;
 Radviliškio miesto Gedimino, Vasario 16-osios, J. Jaramino, Gražinos, G. Sakalausko,
Trakų, Vytauto, Maironio, Kaštonų, Vingio, Žaliosios, V. Brazausko, Radvilų, Naujosios, Stadiono,
Turgaus, V. Bernotėno, K. Donelaičio, Purienų, Vaižganto, J. Marcinkevičiaus, Jovaro, Stiklo, Šiaulių,
Jaunystės, A. Povyliaus, Mindaugo gatvėse ir Laisvės alėjoje esantys lietaus nuotekų šalinimo tinklai.

Tam, kad būtų plėtojami centralizuotos šilumos tiekimo tinklai, mažinama aplinkos tarša
ir šilumos nuostoliai trasose, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais investuotas ir kaip
turtinis įnašas uždarajai akcinei bendrovei „Radviliškio šiluma“ perduotas Radviliškio rajono
savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas: prie Radviliškio Lizdeikos gimnazijos pastato esanti
katilinė su įrenginiais ir Radviliškio ligoninės teritorijoje esantys šilumos tinklai.

2017 m. Radviliškio rajono savivaldybės taryba priėmė devynis sprendimus dėl
planuojamų įgyvendinti projektų, kuriems bus siekiama gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų
paramą. Įgyvendinus planuojamus projektus, bus sutvarkytos Šeduvos miesto ir Baisogalos miestelio
viešosios erdvės, praplėstos švietimo ugdymui skirtos erdvės Lizdeikos gimnazijoje ir muzikos
mokykloje, suremontuotos patalpos lopšelyje darželyje „Žvaigždutė“, bus nupirkti trys nauji autobusai.
Visuomenės sveikatos biurui suteikta teisė įgyvendinti sveikos gyvensenos skatinimo projektą,
planuojama prisidėti prie VVG „Radviliškio lyderis“ įgyvendinamų projektų.

2017 m. Radviliškio rajono savivaldybės taryba, atsižvelgdama į kaimo bendruomenių
prašymus bei siekdama skatinti kaimo bendruomenių veiklą, priėmė 3 sprendimus dėl paramos
suteikimo kaimo bendruomenėms, laimėjusioms projektų atrankos konkursus. Radviliškio rajono
savivaldybės taryba priėmė sprendimą prisidėti savivaldybės biudžeto lėšomis prie kūno kultūros ir
sporto projektų „Sportuojanti visuomenė“, vaikų dienos centrų veiklos projektų ir pagal 2017 metų
Žemės ūkio, maisto ir kaimo plėtros skatinimo programos priemonę „Parama kaimo bendruomenėms“
įgyvendinamų projektų.
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Savivaldybės turto pardavimas

2017 m. parduota 20 Savivaldybės nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų ir
gyvenamųjų patalpų.

2017 m. buvo priimti šeši Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimai dėl
viešame aukcione parduodamo Radviliškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų
nekilnojamųjų daiktų sąrašo papildymo. Į sąrašą įtraukti 26 Savivaldybės funkcijoms atlikti
nereikalingi arba netinkami naudoti objektai. Artimiausiu metu bus organizuojami vieši aukcionai šiam
turtui parduoti.
Dokumentų rengimas

2017 m. parengta ir patvirtinta 40 Savivaldybės tarybos sprendimų, susijusių su
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir Savivaldybei patikėjimo teise valdyti, naudoti ir
disponuoti perduoto valstybės turto valdymu:
Parengtų ir
Tarybos sprendimo pavadinimas
priimtų sprendimų
skaičius
Savivaldybės turto perdavimas valdyti, naudoti ir disponuoti juo
8
patikėjimo teise
Savivaldybės turto nuoma, subnuoma
4
Savivaldybės turto ir Savivaldybei patikėjimo teise valdyti perduoto
valstybės turto perdavimas laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis
10
panaudos pagrindais ir panaudos nutraukimas
Valstybės turto perėmimas nuosavybės teise
8
Savivaldybės turto ir Savivaldybei patikėjimo teise valdyti, naudoti ir
5
disponuoti perduoto valstybės turto nurašymas
Savivaldybės turto investavimas
3
Kiti turto valdymo, naudojimo klausimai
2
Iš viso:
40

2017 m. parengta ir patvirtinta 15 Savivaldybės tarybos sprendimų, susijusių su
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų nuoma, pardavimu:
Parengtų ir
priimtų
Tarybos sprendimo pavadinimas
sprendimų
skaičius
Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų pardavimo
3
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Dėl Radviliškio rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų
dalinio pakeitimo
Dėl būsto nuomos sąlygų pakeitimo
Dėl Radviliškio rajono savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų
pardavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės tarybos
2015 m. spalio 6 d. sprendimu Nr. T-104, 17 punkto pakeitimo
Dėl Radviliškio rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios nuomos
mokesčių dalies kompensacijos mokėjimo ir permokėtų kompensacijų
grąžinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės tarybos
2015 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T-48, 25.2 punkto pakeitimo
Dėl Radviliškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos
aprašo, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 21
d. sprendimu Nr. T-29, pakeitimo
Iš viso:

4
5
1

1

1
15

VERSLAS

Radviliškio rajono savivaldybės taryba, atsižvelgdama į veiklos rūšies paklausumą, į
išduotų verslo liudijimų skaičių, surinktas lėšas pagal atskiras veiklos rūšis, Radviliškio rajono
savivaldybės teritorijoje 2017 metams fiksuoto dydžio pajamų mokesčio dydžius patvirtino tokius
pačius, kokie buvo nustatyti 2016 metams.

Su verslo liudijimais dirbo 766 fiziniai asmenys, mokėtina suma – 37 936 Eur.
Lengvatomis pasinaudojo 545 gyventojai, virš 14 tūkst. Eur nepasiekė Savivaldybės biudžeto.

Radviliškio rajono savivaldybės taryba 2017 m. biudžete skyrė 30 tūkst. Eur smulkiajam
ir vidutiniam verslui remti. Radviliškio rajono smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisija, 4 savo
posėdžių metu apsvarsčiusi verslininkų prašymus, finansinę paramą skyrė 46 rajono verslo subjektams
pagal 10 iš 14 nustatytų finansinės paramos formų.
Radviliškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų panaudojimas
2017 m.
Eil.
Nr.

Rėmimo priemonės pavadinimas

Įmonių
skaičius

Paramos
suma Eur

1.
2.

„6.1. naujos įmonės įregistravimo išlaidoms iš dalies padengti“
„6.2. įmonėms, parengusioms ir įgyvendinančioms vietinių
užimtumo iniciatyvų (VUI) projektus tikslinėse teritorijose ir
steigiančioms naujas darbo vietas bedarbiams“
„6.3. naujų darbo vietų steigimo išlaidoms iš dalies
kompensuoti“
„6.4. įmonėms, įdarbinusioms 30–55 proc. darbingumo lygio
darbuotojus“
„6.6 pagrindinių priemonių verslui plėsti, išskyrus transporto

10
5

1 818,49
3 103,29

5

2 344,81

4

1 000,00

13

8 429,42

3.
4.
5.

10

priemones, pastatų gamybai vystyti įsigijimo patirtoms
išlaidoms (be pridėtinės vertės mokesčio PVM mokėtojams) iš
dalies padengti“
6.
„6.7. naujo gamybinio pastato statybos ar seno rekonstrukcijos
projektavimo išlaidoms kompensuoti“
7.
„6.8. jaunimui, iki 29 m. naujai įkūrusiam įmonę, pagrindinėms
priemonėms įsigyti, išskyrus transporto priemones, išlaidoms iš
dalies padengti“
8.
„6.9. paskolų, skirtų verslo plėtros programoms įgyvendinti,
pirmųjų 12 mėnesių sumokėtoms palūkanoms iš dalies dengti“
9.
„6.11. Savivaldybės organizuojamoms profesinėms šventėms iš
dalies finansuoti“
10. „6.12. įmonių su savo produkcija dalyvavimo šalies ir užsienio
parodose išlaidų kompensavimas“
Iš viso:

1

120,00

3

6 128,30

1

390,00

1

996,36

3

5661,60

46

29 992,26

DARBO RINKA

Šiaulių teritorinės darbo biržos (toliau – ŠTDB) Klientų aptarnavimo departamento
(toliau – KAD) Radviliškio skyriuje 2017 m. sausio 1 d. buvo įregistruoti 2 715 bedarbių, tai sudarė
11,7 proc. visų darbingo amžiaus asmenų. 2018 m. sausio 1 d. buvo įregistruoti 2 404 bedarbiai, tai
sudarė 10,8 proc. visų darbingo amžiaus asmenų. Per 2017 m. nedarbas Radviliškio rajone sumažėjo
0,9 proc.

2017 m. įregistruota 2 245 laisvos darbo vietos: 2 095 nuolatiniam darbui ir 330– pagal
terminuotas darbo sutartis. Darbo pasiūlymų skaičius nežymiai mažėjo.

Įdarbinti 2 127 asmenys: 1 834 asmenys įdarbinti nuolatiniam darbui ir 293– pagal
terminuotas sutartis. Įdarbintų asmenų skaičius per 2017 metus Radviliškio rajone padidėjo 25
asmenimis. Padidėjo skaičius asmenų, kurie vykdė veiklą pagal verslo liudijimą – 985 asmenys
(padidėjo 136 asmenimis).

Tęsiamas Jaunimo garantijų iniciatyvos projekto įgyvendinimas. Per 2017 m.
užregistruotas 941 jaunas iki 29 m. bedarbis, kas sudaro 25,9 proc. nuo visų registruotų bedarbių.

2017 metais tęsiamos 2016 metais pradėtos įgyvendinti ESF projekto „Atrask save“ ir
„Naujas startas“ veiklos. Per 2017 m. nusiųsta į pirminę intervenciją 390 jaunų bedarbių, ją baigė 262
bedarbiai. 91 bedarbis įdarbintas, 70 sugrįžo į švietimo sistemą, 110 pradėjo dalyvauti antrinėje
intervencijoje.

Į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nukreipti 739 asmenys.

2017 m. I pusmetyje Viešųjų darbų, teikiančių socialinę naudą vietos bendruomenei ir
skirtų padėti palaikyti bei plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą programoje dalyvavo ir
darbus dirbo 62 darbo biržoje registruoti bedarbiai. Viešųjų darbų programai buvo skirta 25 100 Eur
Savivaldybės biudžeto lėšų. II pusmetyje užimtumo didinimo programoje dalyvavo 196 bedarbiai,
registruoti darbo biržoje. Šiai programai buvo skirta 96 400 Eur Savivaldybės biudžeto lėšų. Viešųjų
darbų ir užimtumo didinimo programas vykdė 12 Savivaldybės administracijos seniūnijų, Daugyvenės
kultūros istorijos muziejus-draustinis ir VšĮ Radviliškio ligoninė.
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ŠTDB KAD Radviliškio skyrius bendradarbiauja su 951darbdaviu, iš jų 750
aptarnaujamo rajono darbdaviai. Šiais metais užmegzti 74 nauji kontaktai, iš kurių 47 kontaktai su
rajono darbdaviais. ŠTDB Radviliškio skyrius partnerio teisėmis dalyvauja įgyvendinant Europos
Socialinio Fondo projektus: „Ilgalaikių bedarbių įdarbinimo rėmimas“, „Nekvalifikuotų asmenų
kompetencijų didinimas“, „Vyresnio amžiaus bedarbių rėmimas“, „Įgyk paklausią profesiją“, „Atrask
save“, „Naujas startas“

Savarankiško užimtumo rėmimo priemone pasinaudojo trys rajono darbdaviai: IĮ
„Pramoniniai dažai“, MB „Adelė Dagytė“, MB „Medienos dirbiniai“.

UAB „Biokuro bazė“, UAB „Baisogalos bioenergija“ ir UAB „Baldupė“ dalyvauja
įgyvendinant Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo sutartis, pagal kurias paramos
gavėjai įsteigė 9 naujas darbo vietas. Darbdaviams skirta virš 99,6 tūkst. Eur subsidija. Radviliškio
rajono savivaldybė iš Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo šioms įmonėms skiria po 200 Eur už
kiekvieną naujai įkurtą darbo vietą.
DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ MODERNIZAVIMAS
Radviliškio rajono savivaldybėje nuo 2013 m. pradėta įgyvendinti Daugiabučių namų
atnaujinimo (modernizavimo) programa. Ji vykdoma pagal naują Lietuvos Respublikos Vyriausybės
parengtą daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) finansinį modelį bei Radviliškio rajono
savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą Radviliškio rajono savivaldybės energinio efektyvumo
didinimo daugiabučiuose namuose programą.

2017 m. baigti įgyvendinti keturi projektai iš I ir II etape dalyvaujančių daugiabučių
namų: Jaunystės g. 1, Radviliškyje, R. Žebenkos g. 6 ir R. Žebenkos g. 9, Baisogaloje bei
Progimnazijos g. 19, Šeduvoje.

Daugiabučio namo, esančio Progimnazijos g. 19, Šeduvoje,
renovacijos darbai baigti 2017 m. balandžio mėnesį
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Daugiabučio namo, esančio Jaunystės g. 1, Radviliškyje, renovacijos darbai baigti
2017 m. liepos mėnesį

Daugiabučio namo, esančio R. Žebenkos g. 6,
Baisogaloje, renovacijos darbai baigti
2017 m. liepos mėnesį

Daugiabučio namo, esančio R. Žebenkos g. 9,
Baisogaloje, renovacijos darbai baigti
2017 m. liepos mėnesį


Daugiabučių namų, dalyvaujančių III Programos etape, esančių Radvilų g. 11 ir Radvilų
g. 12, Radviliškyje, renovacijos darbus planuojama pradėti 2018 m. pradžioje.

2014–2017 m. Radviliškio rajono savivaldybėje įgyvendinti 14 daugiabučių namų
atnaujinimo (modernizavimo) projektai. Tai reiškia, kad 369 butų ir kitų patalpų savininkai, priimdami
sprendimą atnaujinti savo pastatus, padidino jų energinį efektyvumą ir sutaupė finansines lėšas dėl
13

sumažėjusio šilumos energijos suvartojimo. Dėl šių namų butų ir kitų patalpų savininkų pozityvaus
požiūrio į savąją nuosavybę, teisių ir prievolių suvokimo, pilietinės savimonės pagražėjo ir pagerėjo jų
gyvenamoji aplinka bei gyvenimo kokybė.

Valstybės parama daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikiama šiais
būdais (pakeitimai nuo 2017 m. lapkričio 1 d.):

suteikiant lengvatinį kreditą atnaujinimo projekto daliai (techniniam darbo projektui)
parengti, įskaitant atnaujinimo projekto vykdymo priežiūrą ir atnaujinimo projekto ekspertizės, kai ji
privaloma pagal Statybos įstatymą, atlikimą, ir (ar) įgyvendinti (rangos darbams atlikti) ir penkerius
metus nuo pirmosios kredito dalies išmokėjimo už atnaujinimo projekto dalies (techninio darbo
projekto) parengimą ir (ar) atliktus rangos darbus dienos apmokant šio kredito bendrų metinių palūkanų
dalį, viršijančią 3 proc., tuo atveju, jeigu kredito metinės palūkanos viršija 3 proc.;

apmokant arba kompensuojant 100 proc. ne didesnę kaip Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nustatyto dydžio išlaidų dalį atnaujinimo projektui ar jo daliai parengti, įskaitant
atnaujinimo projekto vykdymo priežiūrą ir atnaujinimo projekto ekspertizės, kai ji privaloma pagal
Statybos įstatymą, atlikimą, kai Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka parengtą
investicijų planą patvirtina butų ir kitų patalpų savininkai;

apmokant arba kompensuojant 100 proc. ne didesnes kaip Vyriausybės nustatyto dydžio
atnaujinimo projekto įgyvendinimo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas;

kompensuojant 30 proc. investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinio
efektyvumo didinimo priemonėms;

teikiant papildomą valstybės paramą, kai, įgyvendinant atnaujinimo projektą
daugiabučiame name, įrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos
punktas, įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų ir (ar) pertvarkoma ar keičiama šildymo sistema,
butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar)
termostatinius ventilius, papildomai kompensuojant 10 proc. šių priemonių įgyvendinimo kainos;

apmokant nepasiturintiems gyventojams tenkančias atnaujinimo projekto parengimo,
įskaitant atnaujinimo projekto vykdymo priežiūrą ir atnaujinimo projekto ekspertizės, kai ji privaloma
pagal Statybos įstatymą, atlikimą, jo įgyvendinimo administravimo, statybos techninės priežiūros
išlaidas, kredito draudimo įmoką, kiekvieno mėnesio kredito ir palūkanų įmokas.
GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ URBANIZAVIMAS (PLĖTRA), GATVIŲ PAVADINIMŲ
SUTEIKIMAS
Architektūros ir urbanistikos skyriaus darbo kryptis — darbai susiję su teritorijų planavimu –
kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų (bendrųjų, specialiųjų, detaliųjų planų), žemės
formavimo ir pertvarkymo projektų urbanizuotose teritorijose rengimu ir investicinių bei kitų programų
teritorijų planavimo srityje projektų įgyvendinimu.
Organizuoti 5 Teritorijų planavimo komisijos posėdžiai Savivaldybės lygmens kompleksiniams
teritorijų planavimo dokumentams derinti TPDRIS sistemoje ir 5 posėdžiai Kaimo plėtros žemėtvarkos
projektų derinimui ne sistemoje. Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje patvirtinti teritorijų
planavimo dokumentai registruojami bendroje duomenų bazėje, kurią administruoja Valstybinė
teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI) prie Aplinkos ministerijos, ir kuriuos galima
pamatyti internetiniame tinklalapyje www.tpdr.lt. Teritorijų planavimo dokumentų registre įregistruota
12 teritorijų planavimo dokumentų.
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2017 m. parengtas 1 tarybos sprendimo projektas ir suteiktas 1 gatvės pavadinimas. Iš viso
Radviliškio rajono savivaldybėje įregistruotos 805 gatvės ir 15599 adreso taškai.
STATYBA
Statybos skyriaus specialistai sudaro Radviliškio rajono savivaldybės statinių, remonto
preliminarias sąmatas bei siūlo sprendimus, vykdant statybų planavimą ir darbų atlikimą bei
finansavimą, tikrina pateiktas statinių remonto sąmatas ir atliktų darbų aktus pagal poreikį.
Nagrinėja piliečių, įmonių bei organizacijų prašymus, skundus statybos ir kitais klausimais,
pasitarimuose sprendžiant statinių projektavimo, statybos, priežiūros bei naudojimo ar kitus klausimus.
2017 metais surašyti 13 neeilinės apžiūros ir statinio faktinių duomenų patikrinimo aktai pagal gautus
prašymus iš gyventojų ir organizacijų.
2013 m. pradėti ir toliau vykdomi Šeduvos miesto kapinių infrastruktūros plėtros statybos
darbai. Statybos darbus atlieka UAB „Meba“ pagal UAB „Panprojektas“ parengtą statybos darbų
projektą. Bendra projekto vertė 493, 129 tūkst. Eur. Projektas finansuojamas Radviliškio Rajono
savivaldybės lėšomis.

Šeduvos miesto kapinių infrastruktūros plėtros statybos darbai
Atnaujinti rekonstrukcijos darbai Radviliškio miesto kultūros centro pastate. Darbai vyksta
pagal Valstybinės investicijų programą, projektui šiais metais „Radviliškio miesto kultūros centro
pastato Maironio g. 10, Radviliškyje, rekonstrukcija“ skirta 250,0 tūkst. Eur. Suremontuota laiptinė,
kitos patalpos, reikalingos Radviliškio miesto kultūros centro administracijai, užbaigtas lauko
vandentiekio tinklų montavimas, pradėtas tvarkyti vidaus kiemas, aplinkos tvarkymo darbai ir
privažiavimo kelias į Radviliškio miesto kultūros centrą, pagal statybos rangos sutartį darbus atliko
UAB „Avona“, statybos techninę priežiūrą vykdo UAB „Antikus“.
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Radviliškio miesto kultūros centro pastato rekonstrukcijos darbai
Baigti Baisogalos kultūros namų rekonstrukcijos darbai. Pagal 2014 m. spalio 24 d. pasirašytą
statybos darbų rangos sutartį darbus atliko UAB „Orestinos montažas“. Darbai atlikti pagal UAB
„Panprojektas“ parengtą rekonstrukcijos darbų projektą. Statinio statybos darbų techninę priežiūrą
atlieka UAB „Statybos inžinerinės paslaugos“. Bendra statybos darbų kaina 902,9 tūkst. Eur. Darbai
finansuojami Kultūros ministerijos lėšomis (Programos pavadinimas – Kultūros ministerijos
savivaldybių įstaigų infrastruktūros plėtros programą).

Baisogalos kultūros namų rekonstrukcijos darbai
2017 metais baigta Radviliškio miesto sporto komplekso baseino statyba. Baseino statybos
bendra darbų vertė – 4 057,6 tūkst. Eur, iš jų statybos montavimo dabų kaina – 3 870,7 tūkst. Eur. Šį
projektą finansavo Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Valstybės investicijų 2015–2017 metų programos lėšomis 2 606,6 tūkst. Eur, Radviliškio rajono
savivaldybės lėšos – 1 451,0 tūkst. Eur. Statybos darbų rangos sutartis sudaryta 2015 m. balandžio 27
d. Rangovas – UAB „Raseinių statyba“. Statybos vadovai: Gediminas Beivydas ir Aivaras Selevas.
Statinio statybos darbų techninę priežiūrą atliko UAB „Prie Lėvens“. Darbai atlikti pagal UAB
„Inžinerinė mintis“ parengtą statybos darbų projektą. Dviejų aukštų baseino pastate įrengti šeši
plaukimo takai (kiekvienas jų – po 25 metrus), o vandens temperatūra baseine palaikoma 28 laipsnių.
Šalia didžiojo baseino įrengtas vaikams pritaikytas baseinėlis ir fontanas, sūkurinė vonia, turkiška,
sausoji ir karšto garo, infraraudonųjų spindulių pirtys ir sauna, žiūrovų pakyla.
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Radviliškio m., Radvilų g. 6, baseino pastato statyba
2017 metais baigti Sporto paskirties inžinerinio stadiono Šeduvos gimnazijos stadiono su lauko
aikštynais rekonstrukcijos darbai. Statybos darbus atliko UAB „Pasvalio melioracija“ pagal UAB
„Panprojektas“ parengtą projektą. Bendra projekto vertė – 673,5 tūkst. Eur. Statybos darbų techninę
priežiūrą atliko UAB „Statybos projektų valdymo grupė“.

Darbai Šeduvos gimnazijos stadione
Toliau įgyvendinamas Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės energijos efektyvaus
panaudojimo plėtra (II etapas). Projektas įgyvendinamas 2004-2019 metų Valstybės investicijų
programos, Savivaldybės ir VšĮ Radviliškio ligoninės lėšomis. Bendra projekto vertė 2 430 tūkst. Eur. iš jų
Valstybės investicijų programos lėšos – iki 1 603 tūkst. Eur (2017 m. – iki 186 tūkst. Eur), Savivaldybės ir / ar
VšĮ Radviliškio ligoninės lėšos – 827 tūkst. Eur. Darbu atlieka UAB „Kriautė“ pagal UAB „Panprojektas“

parengtą projektą. Statybos darbų techninę priežiūrą atlieka Mykolas Buzys. Projekto metu siekiama iš
esmės pagerinti ligoninės pastato technines ir energetines charakteristikas bei sutvarkyti ligoninės
aplinką.
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Modernizuojama Radviliškio ligoninė

KELIAI IR GATVĖS
Vietinės reikšmės keliai ir gatvės pagal nuosavybės teisę priklauso valstybei. Radviliškio
rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo
sąlygoms užtikrinti finansavimas skiriamas iš Kelių priežiūros ir plėtros programos.
2017 m. iš Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų Radviliškio rajono
savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms
užtikrinti skirta 1 292,6 tūkst. eurų, iš Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto 315 tūkst. eurų. Kelių
priežiūros ir plėtros programos finansavimo tikslinių ir rezervo lėšų skirta 1 189,4 tūkst. eurų.
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių profilių atstatymui žvyruojant ir greideriuojant panaudota
372,7 tūkst. Eur, asfaltuotų gatvių ir kelių priežiūrai remontui – 99,0 tūkst. Eur, ištisiniams
išlyginamiesiems asfalto sluoksniams įrengti – 118,0 tūkst. Eur (įrengtų ruožų ilgis 1,51 km, vidutinis
plotis 3,5 m, įrengtos dvi automobilių stovėjimų vietų aikštelės 1 151 m2). Vietinės reikšmės kelių ir
gatvių priežiūrai žiemą panaudota Savivaldybės biudžeto lėšos – 44,0 tūkst. Eur.
Eismo saugumo priemonėms panaudota virš 21,5 tūkst. Eur. Buvo atliekama kelio ženklų
priežiūra, greitį mažinančių kalnelių priežiūra, gatvių horizontalus ženklinimas, šviesoforų priežiūra ir
remontas, įrengiamas kryptinis perėjų apšvietimas, trapecinės pėsčiųjų perėjos.
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių rekonstrukcijai (kapitalo sandoriams formuoti) panaudota
646,0 tūkst. EUR KPPP ir 30 tūkst. Savivaldybės biudžeto lėšų.
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Vykdomi Radviliškio miesto Aušros aikštės rekonstravimo darbai
Tęsiami Radviliškio miesto Aušros aikštės rekonstrukcijos darbai. Darbai vykdomi pagal UAB
„Inžinerinė mintis“ parengtą rekonstravimo darbų projektą. Statybos darbų rangos sutartis pasirašyta su
ūkio subjektų grupe AB „Panevėžio statybos trestas“ / UAB „Šiaulių plentas“. Bendra projekto darbų
vertė 2 999 tūkst. Eur. 2017 m. Statinio statybos darbų techninę priežiūrą vykdo UAB „Prie Lėvens“.
KPPP lėšomis atlikta darbų už 1 003,9 tūkst. Eur, Savivaldybės biudžeto lėšomis už 432,1 tūkst. Eur.
Įrengta 8 973 m2 pagrindų iš smėlio, 6 997 m2 pagrindų iš skaldos. Automobilių stovėjimo aikštelėse
įrengta 4 877 m2 betoninių trinkelių danga. Pėsčiųjų takams įrengti panaudota 3 494 m2 klinkerio
trinkelių.

PAVELDOSAUGA
Radviliškio rajono savivaldybės taryba 2017 m. gegužės 4 d. priėmė sprendimą Nr. T-589„Dėl
Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo 2017 metų programos patvirtinimo“.
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2017 m. gegužės 22 d.
įsakymu Nr. Į-115 „Dėl 2017 m. Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo
projektų dalinai finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo“, skirta
400,00 Eur projektui „Piliakalniai – svarbiausias pagoniškos baltų kultūros palikimas“.
Kultūros paveldo vertybių tvarkymui rajono savivaldybės taryba iš rajono biudžeto skyrė 13
100,00 Eur.
ŠVIETIMAS
Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 19 d. sprendimu Nr. T-282 „Dėl
Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų
bendrojo plano patvirtinimo“ buvo patvirtintas Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo
mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrasis planas. Radviliškio rajono savivaldybės tarybos
2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-460 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m.
gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-282 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų
tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ buvo pakeistas
Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų
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bendrojo plano 1 priedas „Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų steigimo,
reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų 2016–2020 metų priemonių
planas“.
Vadovaujantis minėtais dokumentais, iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. savivaldybės bendrojo
ugdymo mokyklų tinkle įvykdyti šie pokyčiai:
 jungimo būdu reorganizuota Radviliškio Vaižganto gimnazija, prijungiant ją prie Radviliškio
Lizdeikos gimnazijos. Po reorganizavimo veikianti biudžetinė įstaiga – Radviliškio Lizdeikos
gimnazija;
 jungimo būdu reorganizuota Radviliškio r. Pašušvio pagrindinė mokykla, prijungiant ją prie
Radviliškio r. Grinkiškio Jono Poderio gimnazijos ir įsteigiant Pašušvio ikimokyklinio ir pradinio
ugdymo skyrių;
 likviduotas Radviliškio r. Pakalniškių pagrindinės mokyklos Pociūnų pradinio ugdymo
skyrius;
 pakeistas Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinės mokyklos tipas į Radviliškio Vinco
Kudirkos progimnazijos tipą, ši mokykla pavadinta Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija.
Radviliškio rajono švietimo įstaigų skaičiaus kaita 2015–2017 metais
Įstaigos
Lopšeliai-darželiai
Mokyklos-darželiai
Jaunimo mokykla
Progimnazijos
Pagrindinės mokyklos
Gimnazijos
Daugiafunkciai centrai
Įstaigos,
teikiančios
papildantį ugdymą

formalųjį

švietimą

2015 m.
4
1
1
1
8
7
2
3

Įstaigų skaičius
2016 m.
4
1
1
1
6
7
2
3

2017 m.
4
1
1
2
4
6
2
3

Iš viso:

27

25
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Mokinio krepšelis
Dėl mažėjančio mokinių skaičiaus 2017 m. Radviliškio rajono savivaldybė Mokinio krepšelio
lėšų gavo -52,6 tūkst. Eur mažiau, lyginant su 2016 m. Iš viso gauta 8 144,4 tūkst. Eur. 2017 m.
bazinis mokinio krepšelio dydis – 1059 Eur (45 Eur didesnis nei 2016 m.).
Mokinio krepšelio lėšų paskirstymas 2016–2017 m. (tūkst. Eur)
Lėšų paskirstymas
Vadovėliams ir kitoms mokymo priemonėms
Mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų
kvalifikacijos kėlimui
Mokinių pažintinei veiklai ir profesiniam orientavimui

2016 m.

2017 m.

120,691
44,703

116,2
42,6

17,951

17,3
20

Informacinėms ir komunikacinėms technologijoms diegti ir
naudoti
Darbo užmokesčio fondui

34,483

33,2

7 405,594

7 365,1

Vaikų vasaros poilsio organizavimas
2017 m. Radviliškio rajono savivaldybė skyrė 16 200 Eur Vaikų vasaros poilsio programų
rėmimo konkursui organizuoti ir programoms finansuoti. Konkursui buvo pateikta
30 paraiškų, finansuotos visos 30 programų. Programas įgyvendino:
 18 švietimo įstaigų;
 6 asociacijos („Acokavų bendruomenė”, „Daugėlaičių kaimo bendruomenė“,
„Miežaičių kaimo bendruomenė“, „Pakalniškių kaimo bendruomenė“,
„Šiaulėniškių bendruomenė“, „Vėriškių bendruomenė”);
 Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras;
 Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka;
 Radviliškio miesto kultūros centras;
 Vaikų globos namai „Nykštukas“;
 Šeimos labdaros ir paramos fondas;
 Lietuvos sakaliukų sąjungos Radviliškio skyrius.
Įgyvendinant finansuotas programas, organizuotos 23 dieninės, 1 dieninė-turistinė, 2 turistinės
ir 4 stacionarios vaikų vasaros poilsio stovyklos. Stovyklose 895 (iš jų 617 socialiniai remtiniems)
rajono mokiniams buvo sudarytos sąlygos turiningai poilsiauti ir pramogauti už mokyklos ribų,
vykdant įvairiapusišką sportinę, meninę, pažintinę, sveikatingumo, gamtotyrinę bei etnokultūrinę
veiklą.
Radviliškio rajono savivaldybės remiamose vaikų vasaros poilsio stovyklose vaikai lankėsi ir
dalyvavo rajono bei kitų apylinkių edukacinėse programose ir susipažino su lietuvių senaisiais amatais,
tradicijomis ir papročiais: „Meduolių kepimas“, „Skėmių traktierius“ Skėmių traktieriuje, „Siūlai,
siūlai, susivykit“, „Vienu balsu“ Panevėžio kraštotyros muziejuje, „Dvariškas gyvenimas – špyga
taukuota“ Pakruojo dvare, Telšių rajone „Žvakių liejimas“, „Žmogaus pojūčiai gamtoje“, Raseinių
rajone „Senovės baltų gyvensena“ ir kt.
Mokiniai vasarą pabuvojo ir prie jūros: Palangoje, Šventojoje, Melnragėje, Karklėje,
Klaipėdoje. Ten vyko sportiniai, meniniai, kūrybiniai, edukaciniai užsiėmimai. Vaikai lankėsi nuotykių
parke „Lūšies kelias“, Radvilių „Dino“ parke, AB „Vakarų laivų gamykla“, Klaipėdos zoologijos sode,
Palangos gintaro muziejuje ir kt. Poilsiaujant prie jūros buvo plėtojamos įvairios laisvalaikio leidimo
formos: paplūdimio žaidimai, ištvermės ugdymo programos, dviračių žygis ir kt.
Mokiniai lankėsi Kurtuvėnų, Tytuvėnų, Krekenavos, Varnių regioniniuose parkuose,
Žemaitijos nacionaliniame parke, Anykščiuose, Biržuose, Pakruojo dvare, Kryžių kalne, Forum
Cinemas kino teatre, Šiaulių Aušros muziejuje, Šokolado muziejuje, Šiaulių geležinkelininkų
muziejuje, Splius nuotykių parke, Rumšiškėse, Valdovų rūmuose ir planetariume Vilniuje, Kauno
botanikos sode, Vytauto Didžiojo universitete mokiniai susipažino su studentų buitimi ir kasdienybe ir
kt. Organizuotas žygis baidarėmis Minijos upe. Vaikai stovyklų metu aktyviai ir prasmingai leido
laisvalaikį, buvo įtraukti į pažintinę, sportinę, kūrybinę, prevencinę veiklą, jiems suteikta reikalingų
žinių ir įgūdžių.
Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla surengė tarptautinę stovyklą, kurioje dalyvavo 14
mokinių ir 2 mokytojai iš Ukrainos Umanės miesto. Šiai programai Radviliškio rajono savivaldybė
skyrė papildomai 3 000 Eur.
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Informacija apie vykdytas stovyklas viešinama mokyklų internetiniuose puslapiuose, rajono
spaudoje bei Radviliškio rajono savivaldybės tinklalapyje skiltyje Švietimas.

Svečių iš Ukrainos išvyka į Burbiškio dvarą

Atviro jaunimo centro „Jaunimo erdvės“
stovyklos akimirkos

Radviliškio rajono mokinių ekologinė stovykla „Aplinkos pažinimas – vartai į supratimą“
Birželio 13–14 d. organizuota 18-oji tradicinė Radviliškio rajono mokinių ekologinė stovykla
„Aplinkos pažinimas – vartai į supratimą“, kurioje dalyvavo pusšimtis jaunųjų ekologų iš Radviliškio
rajono mokyklų. Stovyklą organizavo Radviliškio rajono Ekologinio ugdymo centras bei Gražinos
pagrindinės mokyklos pedagogų komanda.
Pirmoji diena buvo skirta išvykai į Mažąją Lietuvą. Nuo Rambyno kalno stovyklautojai
grožėjosi įspūdingais Nemuno vingiais, Bitėnų kapinaitėse aplankė Vydūno kapą, didingą paminklą
Kristijonui Donelaičiui, Martyno Jankaus muziejuje žavėjosi paveikslų sodu. Kelionės maršrutas vedė
pro Šilutę link Rusnės salos. Atvykę į Uostadvarį mokiniai laivu išplaukė į 2 valandų trukmės
ekskursiją po Nemuno deltos regioninį parką. Aplankė Ventės ragą ir Ornitologijos stotį. Pavakarę
mokiniai apsistojo „Napoleono“ turizmo ir sporto bazėje Šiaulių rajone, kur taip pat poilsiavo Gražinos
pagrindinės mokyklos mokiniai – „Supermenai“ bei jų svečiai iš Ukrainos Umanės miesto. Antrą dieną
stovyklautojai dalyvavo orientaciniame žygyje po Bubių apylinkes aplink Pageluvio ežerą.
Stovyklos uždarymo metu Kazimieras Augulis, Radviliškio rajono savivaldybės mero
pavaduotojas, Lietuvai pagražinti draugijos pirmininkas, padėkojo organizatoriams už puikiai
organizuotą ekologų veiklą, už mokinių darnų bendravimą ir bendradarbiavimą. Stovyklos svečiai iš
Ukrainos žavėjosi Lietuvos gamta, džiaugėsi patirtais įspūdžiais.
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Radviliškio rajono mokinių 18-osios ekologinės stovyklos akimirkos
Demokratijos ir socialinių įgūdžių mokykla „Ateitis“
Nuo 1997 m. Radviliškio rajono savivaldybėje veikia dvimetė demokratijos ir socialinių įgūdžių
mokykla „Ateitis“, jai vadovauja Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis.
Mokyklą lanko aktyviausi ir žingeidžiausi rajono gimnazijų, Radviliškio miesto pagrindinių
mokyklų dešimtų klasių mokiniai. Besimokydami „Ateities“ mokykloje mokiniai susipažįsta su
Lietuvos savivaldos sistema, Savivaldybės tarybos, Savivaldybės administracijos specialistų darbu,
valstybės valdymo schema, seniūnijų, savivaldybės įmonių ir įstaigų darbu, pateikia savo pastabas ir
pasiūlymus, kaip pagerinti Radviliškio krašto žmonių gyvenimo kokybę.
2017–2018 m. m. dvimetėje demokratijos ir socialinių įgūdžių mokykloje „Ateitis“ antrus
metus mokosi vienuoliktoji mokinių laida.

SPORTAS
●
2017 metais organizuotame Radviliškio rajono kūno kultūros ir sporto programų,
projektų dalinio finansavimo konkurse dalyvavo 15 rajono sporto klubų ir buvo paskirstyta 35 000 Eur
kūno kultūros ir sporto programos projektams įgyvendinti.
●
Radviliškio rajone, prie Šiaulės žemės apžvalgos bokšto, žiemišką savaitgalį susirinko
daugybė Radviliškio rajono gyventojų ir svečių, nešinų rogutėmis, slidėmis, kitu žiemos sporto
inventoriumi. Visi džiaugėsi žiemos teikiamais malonumais: sportavo, su šeimomis pramogavo prie
laužo, važinėjosi rogėmis, traukiamomis arklio, dalyvavo šiaurietiško ėjimo pamokoje, estafetėse,
varžėsi eglučių metimo bėgimo, rogučių, slidinėjimo rungtyse, išbandė sniegbačius ir dar daug įvairių
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žiemos teikiamų pramogų. Norintieji iš aukštai pasižvalgyti po apylinkes, lipo į Šiaulės apžvalgos
bokštą, iš kurio atsivėrė žiemiškos Šaukoto ir Šiaulėnų seniūnijų apylinkės.

Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis džiaugėsi geru oru ir žiemos teikiamais
malonumais
●
Vasario mėnesį ant Arimaičių ežero ledo vyko automobilų treko varžybos „Radviliškio
žiema 2017“. Varžybas organizavo sporto klubo „Erdėja“ atsovai kurie sukvietė net 113 profesionalų ir
mėgėjų dalyvių. Radviliškietis R. Zauka automobilių, varomų užpakaliniais ratais (RWD) klasėje,
laimėjo pirmąją vietą. Jauniausias dalyvis – trylikametis radviliškietis Dovydas Najus laimėjo trečiąją
vietą gausiausioje grupėje, kurioje varžėsi net 27 dalyviai.

Automobilų treko varžybos „Radviliškio žiema 2017“
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●
Vaižganto gimnazijoje gegužės mėnesį rinkosi kosminio modeliavimo entuziastai, V.
Karmono, mokytojo fiziko, 46 metus savo gyvenimo metus atidavusio kosminio modeliavimo būreliui
ir savo mokiniams, ugdytiniai, mokytojo kolegos. Čia atidarytas V. Karmono kosminio modeliavimo
muziejus. V. Karmonui įteiktas Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamento Atminimo medalis už
nuopelnus Lietuvos sportui, atminimo dovana iš LR Seimo nario rankų, Radviliškio rajono
savivaldybės mero padėka.

V. Karmono kosminio modeliavimo muziejaus atidarymo akimirkos
●
Liepos 6–8 dienomis Radviliškio miestas šventė 450 metų gimtadienį. Sporto mėgėjai
buvo pakviesti į bėgimo, paplūdimio tinklinio, naktinio futbolo, vaikų krepšinio ir futbolo, teniso,
šachmatų varžybas bei turnyrus.
Liepos 6-ąją šventiniai renginiai prasidėjo bėgimu Radviliškio gatvėmis. 4 500 metrų simbolinį
atstumą, įveikė daugiau nei 100 bėgikų iš Radviliškio, Kelmės, Telšių, Kauno, Pasvalio, Šiaulių,
Sidabravo ir Šaukoto.
Vyko Baltijos šalių galiūnų čempionato finalas. Lagaminų nešimo, automobilio atkėlimo,
padangų vertimo, svorio laikymo prieš save, naščių nešimo ir „Cramo“ rungtyse varžėsi septyni
Baltijos šalių galiūnai. Baltijos galiūnų čempiono titulą iškovojo Latvijos sportininkas Janis Šleckus,
surinkęs 37 taškus.
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Baltijos šalių galiūnų čempionato finalinės varžybos
●
2017 m. rugsėjo mėnesį organizuotas Lietuvos automobilių slalomo čempionato IV-asis
etapas ir Radviliškio mero taurė. Čempionate dalyvavo 10 automobilių sportininkų iš Lietuvos.

2017 m. automobilių slalomo čempionas „Radviliškio mero taurė“
●
Rajone sukurta tinkama sporto bazė, yra: sporto arena (39x49 m), 19 sporto salių (iš jų
dvi specializuotos imtynių ir bokso salės), 18 stadionų, 1 uždaras jojimo maniežas, 50 mažesnio
naudojimosi aikštelių (tinklinio, krepšinio ir kt.), teniso kortai Baisogaloje, Raudondvaryje ir
Radviliškyje.
●
Padarytas techninis projektas uždarų patalpų pliažo tinklinio aikštelėms prie Radviliškio
sporto arenos, Radviliškio Lietuvos Sąjūdžio stadione renovuoti lengvosios atletikos sektoriai, rugsėjo
mėnesį iškilmingai atidarytas Šeduvos gimnazijos stadionas.
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Šeduvos gimnazijos rekonstruoto stadiono atidarymo ceremonija
●
Gruodžio mėnesį atidarytas Radviliškio plaukimo baseinas. Dviejų aukštų baseino
pastate įrengti šeši plaukimo takai (kiekvienas jų – po 25 metrus), vaikams pritaikytas baseinėlis ir
fontanas, sūkurinė vonia, turkiška, sausoji ir karšto garo, infraraudonųjų spindulių pirtys ir sauna,
žiūrovų pakyla. Baseino patalpoje nuolat budės gelbėtojai, bus įrengti sporto renginių teisėjų, masažisto
kambariai, treniruoklių salė, soliariumas. Įrengta 120 persirengimo spintelių. Baseino pastate vienu
metu galės būti apie 300 žmonių.

Radviliškio plaukimo baseino atidarymo ceremonija
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Geriausi sportininkai 2017 m.
Pagerbti ir Radviliškio rajono savivaldybės mero Padėkos raštais apdovanoti už pasiektus
sportinius rezultatus geriausi 2017 m. Radviliškio rajono sportininkai, komandos bei jų treneriai,
sėkmingai startavę tiek pasaulio, tiek Europos, tiek Lietuvos čempionatuose:
●
2017 m. Radviliškio rajono olimpinių sporto šakų geriausiųjų sportininkų penketukas: 1.
Guoda Elenauskaitė, karatė, treneris Ernestas Mončauskas; 2. Klaudija Bubelytė, tenisas, treneris
Saulius Andriušaitis; 3. Tomas Kačiukevičius, laisvosios imtynės, treneris Justinas Kvietelaitis; 4.
Nedas Rasiulis, laisvosios imtynės; 5. Gvidas Dišlė, karatė.
●
2017 m. Radviliškio rajono neolimpinių sporto šakų geriausiųjų sportininkų
penketukas: 1. Laurynas Šaulys, jėgos trikovė, treneris Dalis Lapašinskas; 2. Gintaras Blėdis, jėgos
trikovė; 3. Kristina Kirilesku, jėgos trikovė; 4. Sandra Rupeikaitė, rankų lenkimas, treneris Vitalijus
Survila; 5. Erdvilė Urbonavičiūtė, rankų lenkimas.
●
2017 m. Radviliškio rajono neįgaliųjų sporto šakų geriausiųjų sportininkų penketukas:
1. Paulius Butautas, sniegbridžiai, treneris Arūnas Bagdonas; 2. Neda Pabilionytė, sniegbridžiai,
lengvoji atletika; 3. Laurynas Adomaitis, rankų lenkimas; 4. Daiva Savelevaitė, sniegbridžiai; 5.
Kasparas Vaičiulis, sniegbridžiai.
●
2017 m. Radviliškio rajono sporto veteranų geriausiųjų sportininkų trejetukas: 1.
Genovaitė Kazlauskienė, lengvoji atletika, treneris Vigantas Tarbūnas; 2. Ingrida Blinstrubienė, rankų
lenkimas; 3. Rita Juškevičienė, rankų lenkimas.
●
2017 m. geriausios sporto komandos: Krepšinio komanda VšĮ KK Radviliškis, treneris
Lukas Pipiras; Futbolo komanda ŠSPC-Radviliškis, treneris Mindaugas Urbonavičius.
Pagerbti seniūnijų sportininkai
Šeduvoje surengtas seniūnijų sportininkų apdovanojimų vakaras. Buvo paskelbta vienuolika
nominacijų: „Geriausia metų komandos“ nominaciją pelnė Juozo Blažio treniruojama Baisogalos
seniūnijos vyrų krepšinio komanda „Auridana“, „Metų sporto renginio“ nominacija atiteko Lietuvos
šaškių turnyrui Pociūnėliuose, „Už pagalbą sportininkams“ nominacija atiteko Radviliškio seniūnijos
ūkininkui Mantui Jasiukaičiui, ledo šventės rėmėjui ir organizatoriui, „Metų pergalė“ apdovanojimą
atsiėmė Grinkiškio seniūnijos jaunimo rankų lenkimo komanda, „Metų moterų komandos“ nominaciją
laimėjo Sidabravo seniūnijos moterų 3x3 krepšinio komanda, „Metų sportininku“ paskelbtas Šiaulėnų
seniūnijos Radviliškio rajono švietimo ir sporto paslaugų centro jaunių krepšinio rinktinės žaidėjas,
rajono seniūnijų sporto žaidynių krepšinio 3x3 varžybų nugalėtojas Karolis Praskorys, „Jauniausio
talento“ nominacijoje triumfavo aktyvi Pakalniškių bendruomenės narė ir seniūnijos šaškininkė Laura
Ryšytė, „Metų sporto iniciatyvos“ nominacija apdovanotas Šeduvos miesto seniūnijos sportinės veiklos
organizatorius Remigijus Peleckis, „Aktyviausiu seniūnijos sportininku“ pripažintas Tyrulių seniūnijos
sportininkas Ariandas Aštauškas, „Metų atradimas“ atiteko Šaukoto seniūnijos sportininkei Jurgitai
Stasiliūnienei ir „Metų sportininkės“ nominacija atiteko Aukštelkų seniūnijos sportininkei Ilonai
Radėnienei.
KULTŪRA
2017 m. Radviliškio miestui – jubiliejiniai metai
Visus 2017 metus vyko renginiai, minėjimai, skirti Radviliškio miesto 450 metų jubiliejui, o
liepos mėnesį tris dienas trukusi miesto šventė išsiskyrė renginių, koncertų gausa, mugėmis,
pramogomis vaikams ir suaugusiems. Šventės metu koncertinę programą pristatė kolektyvai iš
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užsienio, Lietuvos žvaigždės. Svarbiausią gimtadienio dieną, liepos 8-ąją, prie pagrindinės šventės
scenos visus šventiniais keksiukais vaišino Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro
kolektyvas, išdalyta 450 keksiukų. Radviliškio miesto laisvalaikio ir pramogų parką savo nameliais
papuošė Radviliškio rajono seniūnijos.
Šeštadienį, pagrindinę šventės dieną, apie 50 įstaigų, įmonių ir organizacijų dalyvavo
iškilmingoje eisenoje „Radviliškiui – 450“ pagrindinėmis miesto gatvėmis. Eiseną pradėjo asociacijos
„Retromobile “ senovinių automobilių paradas, o eisenos ritmą palaikė Lietuvos kariuomenės Karinių
jūrų pajėgų orkestras. Teatralizuotoje eisenoje dalyvavo ir į miesto šventę atvykusios užsienio
delegacijos iš Gniezno miesto savivaldybės (Lenkija), Horkų rajono vykdomojo komiteto (Baltarusija),
Bauskės miesto savivaldybės (Latvija), Nesvyžiaus rajono vykdomojo komiteto (Baltarusija), Chašūrio
miesto savivaldybės (Gruzija), Sein Sin lAbey (Prancūzijos), Umanės miesto savivaldybės (Ukraina).

Iškilmingoji eisena „Radviliškiui – 450“ pagrindinėmis miesto gatvėmis
Trečiąjį kartą buvo suteiktas Radviliškio krašto garbės piliečio vardas. Pagerbti trys iškilūs
kraštiečiai, kurių veikla etnografijos puoselėjimo, medicinos ir švietimo kūrimo srityse verta padėkos ir
pagarsinimo. Šie žmonės – ilgametė kultūros darbuotoja, etnografė, tautosakos puoselėtoja ir rinkėja,
Emilija Brajinskienė, Irena Palionienė, Radviliškio rajono ilgametė gydytoja, Lietuvos infektologų
draugijos narė ir Jonas Bosas, pedagogas, ilgametis švietimo sistemos darbuotojas.
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2017 m. Radviliškio miestui – jubiliejiniai metai
Šventės metu iškilmingai pristatyta Radviliškio krašto garbės piliečio Stasio Žirgulio
skulptūrinė kompozicija „Miesto metraštis“. Skulptorius įamžino Radviliškio miestui, jo istorijai ir
raidai svarbias datas. Tam skirtos septynios stotelės, septynios ketaus plokštės, išsidėsčiusios take,
serpantinu kylant į kalvelės viršų, kuriame tarp keturių iš žemės iškylančių stulpų įkomponuotas
Radviliškio mesto herbas.

Skulptūrinės kompozicijos „Miesto metraštis“ pristatymas
Viešojoje bibliotekoje išleistas kultūros ir istorijos žurnalo „Radviliškio kraštas“ šventinis
numeris, skirtas Radviliškio 450 metų jubiliejui. Parengta ir išleista jaunųjų Radviliškio kūrėjų knygelė
„Vaikystės pasveikinimas Radviliškiui“ ir pagal tęstinį projektą „Kurkime kartu 2017“ išleistas
atvirlaiškių rinkinys „Radviliškio kraštas dailėje ir eilėse“.
●
Burbiškio dvare surengta 17-oji Tulpių žydėjimo šventė. Dvi dienas Burbiškio dvaro
parkas buvo pilnas mados ir gėlių gerbėjų. Gero oro išsiilgę dvaro lankytojai sugužėjo į muzikantų,
prekeivių, muziejininkų, turistų, mados gerbėjų pilną Burbiškio dvarą.

Akimirkos iš 17-osios Tulpių žydėjimo šventės
Meras dėkojo iš Radviliškio kilusiam dizaineriui Liutaurui Salasevičiui, kuris Burbiškio dvare
pristatė savo naująją mados namų „Madam pareis vėliau “ kolekciją. Šis renginys – iniciatyvos „Gerų
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darbų ambasadoriai savam kraštui“ dalis, skirtas jubiliejiniam, 450-ajam, Radviliškio miesto
gimtadieniui.
●
Birželio 9 dieną Baisogaloje visuomenei pristatyti atnaujinami baigiami rekonstruoti
Baisogalos kultūros namai ir miestelio biblioteka. Baisogalos kultūros namų pastatas rekonstruotas iš
esmės. Jis apšiltintas, pakeisti langai, durys, suremontuoti sanitariniai mazgai, kabinetai, repeticijų
kabinetai, didžioji salė, pakeistos šilymo, vėdinimo sistemos, elektros instaliacija, įrengta priešgaisrinė
signalizacija.
●
Tradicija tapę kraštiečių susitikimai Radviliškyje – unikali tradicija. Radviliškio miesto
450-ojo jubiliejaus proga suorganizuotas iš Radviliškio krašto kilusių žmonių susitikimas „O Tėviške,
laukų drugeli margas“. Šia gražia proga į Radviliškį iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, kitų Lietuvos vietų
su šeimos nariais atvyko kraštiečiai.
Šio renginio metu meras įteikė Radviliškio mero padėkos ženklą Gražinai Dunauskienei,
Radviliškio viešosios bibliotekos redaktorei, už ilgametę ir rezultatyvią veiklą Radviliškio krašto
rašytinio kultūrinio, istorinio paveldo puoselėjimą ir sklaidą.

Kraštiečių susitikimo akimirkos
●
Radviliškiečiai atstovavo Lietuvai Europos žmonių festivalyje. Per 50 šokėjų,
dainininkų, muzikantų, sportininkų garsino Radviliškį Europoje. Šį kartą Prancūzijoje, La
Chataigneraie miestelyje drauge su 13 Europos šalių atstovais priminė pasauliui, kad gyventi taikiai,
dainuojant, sportuojant, bendraujant yra dovana, kurią turime saugoti. Pirma vieta bendroje įskaitoje
atiteko ispanams, antroji -- Liuksemburgui, trečioji – Lietuvai.
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Lietuvą atstovavusiai delegacijai – trečioji vieta
●
Radviliškio miestas šiemet minėjo ypatingą sukaktį – 450 metų. Simbolinis Jubiliejinių
miesto metų užbaigimas sutapo su Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios tituliniais
atlaidais. Šia išskirtine proga Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Jo Ekscelencija Eugenijus Bartulis.
Šventės metu buvo pašventinta radviliškiečio, skulptoriaus Martyno Gaubo, medžio drožėjų ir kalvių
plenero metu sukurta skulptūra. Skulptūrą šventoriuje pašventino Šiaulių vyskupas Jo Ekscelencija
Eugenijus Bartulis.

Jubiliejinių miesto metų užbaigimo šventės akimirkos
●
Šeduvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje vyko amžiaus įvykis – iškilmingos
pamaldos, kuriose dalyvavo apaštališkasis nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Pedro López Quintana,
Šiaulių, Kaišiadorių, Panevėžio vyskupijų vyskupai. Pamaldų metu Kaišiadorių vyskupija perdavė
nuolatiniam pagerbimui palaimintojo Teofiliaus Matulionio, vyskupo ir kankinio, relikviją. Vyko
Palaimintojo vyskupo Teofiliaus Matulionio altoriaus ir relikvijos pristatymas.
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Renginio akimirkos
Vyskupas E. Bartulis pašventino kambarį, kuriame gyveno ir mirė palaimintasis Teofilius
Matulionis. Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis ir miesto seniūnas Justinas
Pranys už šio Šeduvai ir visai Lietuvai brangaus žmogaus atminimo įamžinimą dėkojo seseriai Reginai
ir „Carito“ vadovei Renei Šuminienei.
SOCIALINĖ PARAMA
2017 metais parengta 17 tarybos sprendimų, kurie reglamentuoja socialinės paramos teikimą ir
organizavimą Radviliškio rajone. Socialinė parama yra teikiama dviem būdais: piniginėmis išmokomis
ir socialinėmis paslaugomis.
Siekiant suformuoti pagalbos ir paslaugų sistemą Radviliškio rajone, kuri vaikui, likusiam be
tėvų globos, sudarytų sąlygas gauti individualias paslaugas pagal nustatytus poreikius bei reikiamą
pagalbą ir nepatiriant socialinės atskirties, leistų jam augti saugioje, jo raidai palankioje aplinkoje –
globėjų šeimoje, ypatingais atvejais – bendruomeniniuose vaikų globos namuose, 2017 m. rugpjūčio
mėn. parengtas perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų,
likusiems be tėvų globos vaikams Radviliškio rajono savivaldybėje 2017-2020 metų priemonių planas.
Jame numatyta: skatinti vaikų globą (rūpyba) šeimoje ir įvaikinimą, plėsti socialinių paslaugų įvairovę
ir užtikrinti jų prieinamumą, teikti paslaugas likusiems be tėvų globos vaikams bendruomeniniuose
vaikų globos namuose. 2018 metais planuojama Radviliškio rajono savivaldybėje įsteigti penkis
bendruomeninius vaikų globos namus, kuriuose gyvens ne daugiau kaip po 8 vaikus. Kiekvienuose
bendruomeniniuose globos namuose dirbs 2 socialiniai darbuotojai ir 3 socialinių darbuotojų padėjėjai.
Įgyvendinant perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų
paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014-2020 metų veiksmų planą, patvirtintą
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 14 įsakymu Nr. A1-83 ir
siekiant sukurti institucinei globai alternatyvias bendruomenines paslaugas, užtikrinti sąlygas
kiekvienam likusiam be tėvų globos vaikui augti globėjų šeimoje, bei nemažėjant be tėvų globos
likusių ir į savivaldybės globos namus patenkančių vaikų skaičiui, tam, kad finansiškai paremti globoti
šiuos vaikus nutarusias šeimas bei asmenis, parengtas Tėvų globos netekusių vaikų laikinosios globos
(rūpybos) šeimoje organizavimo ir finansavimo skyrimo vaiko laikinajam globėjui (rūpintojui),
sudariusiam sutartį su socialinių paslaugų įstaiga, Radviliškio rajono savivaldybėje aprašas. Šiuo
aprašu numatoma, kad vaiko laikinasis globėjas, atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
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globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus, išklausęs globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo
kursus, sudaręs sutartį su socialinių paslaugų įstaiga, įdarbinamas šioje įstaigoje ir jam mokama 1
minimalios algos dydžio išmoka kas mėnesį.
Taip pat siekiant finansiškai paskatinti šeimas bei asmenis nutarusius globoti be tėvų globos
likusius vaikus 2017 metų gegužės mėn. papildytas Vienkartinės pinginės paramos skyrimo Radviliškio
rajono savivaldybėje tvarkos aprašas. Apraše numatyta globėjams (rūpintojams), kurie yra Radviliškio
rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintame Radviliškio rajono
globėjų/rūpintojų, galinčių priimti vaikus, kuriems reikalinga socialinė priežiūra nedarbo ir švenčių
dienomis, sąraše, skirti 20 Eur dydžio vienkartinę pašalpą už kiekvieną atvejį vienai dienai vienam
vaikui, kuriam reikalinga socialinė priežiūra nedarbo ar švenčių dienomis. Šie pinigai naudojami
socialiai prižiūrimo vaiko maitinimui, būtiniausių higienos prekių įsigijimui ir kitoms vaiko reikmėms
tenkinti.
Siekiant sudaryti galimybę išimties tvarka globos namuose apgyvendinti kūdikius papildyti
Radviliškio rajono vaikų globos namų „Nykštukas“ nuostatai, kuriais nustatoma, kad globos namuose
gali būti apgyvendintas kūdikis, jeigu jo susilaukė Radviliškio rajono vaikų globos namuose
„Nykštukas“ gyvenantis globotinis/rūpintinis iki 18 metų amžiaus ir kai vaikų globos namuose yra
globojami kūdikio broliai ir seserys.
Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d.nutarimu Nr. 167 patvirtinta Vaiko teisių apsaugos sistemos
pertvarka, kuria siekiama sukurti nepertraukiamai veikiančią vaiko teisių apsaugos sistemą, kuri
užtikrintų vienodos praktikos, apsaugant ir ginant vaiko teises ir teisėtus interesus, formavimąsi ir
taikymą valstybėje, savalaikį reagavimą į vaiko teisių pažeidimus ir operatyvų sprendimų priėmimą,
centralizuojant sistemos valdymą ir koordinavimą bei plėtoti ir tobulinti kompleksinių socialinių
paslaugų vaikui ir jo šeimai teikimą. Vadovaujantis šiuo nutarimu ir Socialinių paslaugų įstatymo
pakeitimais, kurie įteisino budinčių globotojų ir globos centrų, teikiančių pagalbą budintiems
globotojams, teisinį statusą Globos centro funkciją pavesta vykdyti Radviliškio parapijos
bendruomenės socialinių paslaugų centrui, kadangi centras teikia socialines paslaugas vaikams,
likusiems be tėvų globos, ir jų šeimoms (globėjams, įtėviams) rengia specializuotus mokymus
globėjams ir įtėviams, įdarbina laikinuosius globėjus.
Savivaldybė kasmet sudaro ir tvirtina socialinių paslaugų planą pagal socialinių paslaugų planavimo
metodiką.
Kiekvienais metais, vadovaujantis Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo
metodika, atsižvelgiant į lėšas, skirtas iš Savivaldybės biudžeto ir LR valstybės biudžeto specialių
tikslinių dotacijų socialinės globos įstaigoms, tvirtinamos socialinės globos kainos Radviliškio rajono
savivaldybės socialinės globos įstaigose.
Optimizuojant dviejų analogiškų įstaigų administravimą, mažinant jų valdymo išlaidas,
užtikrinant racionalų lėšų panaudojimą ir siekiant gerinti teikiamų socialinių paslaugų bei atliekamų
funkcijų kokybę, paslaugų atitikimą senyvo amžiaus asmenų ir asmenų su negalia individualiems
poreikiams, siekiant reorganizuoti Polekėlės globos namus buvo parengtas biudžetinės įstaigos
Polekėlės globos namai reorganizavimo sąlygų aprašas ir Šeduvos globos namų nuostatų nauja
redakcija.
Kiti 2017 m. rajono savivaldybėje parengti sprendimai yra organizacinio pobūdžio.
Savivaldybė siekdama gerinti socialinių paslaugų bei atliekamų funkcijų kokybę, parengė sprendimus,
kuriais patvirtintos naujos Šeduvos globos namų ir Radviliškio rajono vaikų globos namų „Nykštukas“
nuostatų redakcijos, taip pat užtikrinant socialinės rizikos šeimoms teikiamų paslaugų kokybę
Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centrui papildomai skirta 10 socialinių
darbuotojų darbui su socialinės rizikos šeimomis pareigybių.
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Racionalų lėšų socialinei paramai finansuoti panaudojimą rajone savivaldybėje reglamentuoja
parengtas nepanaudotų savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai nepasiturintiems
finansuoti vykdant savarankiškąją funkciją, panaudojimo kitoms savarankiškosioms savivaldybės
funkcijoms finansuoti tvarkos aprašo dalinis pakeitimas, kuriuo nepanaudotos Savivaldybės biudžeto
lėšos pirmiausia turi būti skiriamos kitai socialinei paramai finansuoti: Radviliškio rajono šeimynoms,
globėjams, globojančius be tėvų globos likusius vaikus, bendruomeniniams vaikų globos namams,
socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms, būsto ir aplinkos pritaikymą neįgaliesiems, neįgaliųjų ir
nevyriausybines organizacijoms, kitoms socialinėms programoms.
SVEIKATOS APSAUGA
2017 metais Radviliškio rajone buvo vykdomos pirminės sveikatos priežiūros organizavimas,
visuomenės sveikatos, rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas, visuomenės sveikatos
stebėsenos organizavimas, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų veiklos koordinavimas ir
įstaigų kuravimas.
2017 m. siekiant sukurti ir gerinti Radviliškio miesto ir rajono bendruomenės sveikatinimą,
įgyvendinti 27 projektai už 64165 Eur.
Vadovaujantis Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 4 d. sprendimu Nr.
T-582 „Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Šiaulėnų ambulatoriją, prijungiant prie viešosios
įstaigos Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centro“ VšĮ Šiaulėnų ambulatorija
reorganizavimo būdu 2017 m. rugpjūčio 31 d. buvo prijungta prie VšĮ Radviliškio rajono pirminės
sveikatos priežiūros centro.
Vadovaujantis Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 4 d. sprendimu Nr.
T-581 „Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Alksniupių ambulatoriją, prijungiant ją prie viešosios
įstaigos Šeduvos pirminės sveikatos priežiūros centro“, VšĮ Alksnupių ambulatorija reorganizavimo
būdu 2017 m. rugpjūčio 31 d. buvo prijungta prie VšĮ Šeduvos pirminės sveikatos priežiūros centro.
Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. Nr. T-447 sprendimu „Dėl
Radviliškio rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ asignavimai
skirti:
 Pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų veiklos organizavimo tobulinimui –
45275 Eur.
 Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų
medicininės įrangos įsigijimui ir infrastruktūros gerinimui – 176471 Eur.
 Radviliškio rajono savivaldybės VšĮ Baisogalos PSPC pastato Žebenkos g. 2, Baisogaloje,
kapitaliniam remontui - 52000 Eur.
 Vaikų sveikatingumą skatinančioms programoms skirta 1350 Eur. Visuomeninių organizacijų,
vaikų ugdymo ir kultūros įstaigų sveikatinimpo programoms skirta 3500 Eur. Aplinkos teršimo
poveikio nustatymo programoms - 2384,47 Eur iš jų: 654,47 Radviliškio rajono atvirų vandens
telkinių (maudyklų) stebėsenai ir 1730 Eur Triukšmo prevencinės proigramos priemonių
vykdymui. Radviliškio rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigų matererialinės – techninės
bazės gerinimui – 42160,68 Eur.
 Radviliškio rajono savivaldybės administracijos visuomenės sveikatos programoje skirta
7565,98 Eur ligų profilaktikos ir kontrolės programoms. 1974,31 Eur programai „Pagalba
Radviliškio rajono probleminėms šeimoms, naikinant buitinius kenkėjus“ bei 928,40 Eur
„Priklausomybių mažinimo Radviliškio rajono socialinės rizikos šeimose programai“.
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Pasiteisinusiu Radviliškio rajono savivaldybės sprendimu galima laikyti įsikūrimo
kompensacijos skyrimą gydytojams, atvykusiems dirbti į Radviliškio rajoną (2016 m. gruodžio
22 d. Nr. T-423 sprendimas „Dėl kompensacijos skyrimo ir išmokėjimo šeimos gydytojui,
atvykusiam dirbti į Radviliškio rajono savivaldybės viešąsias asmens sveikatos priežiūros
įstaigas“, 2017 m. vasario 23 d. Nr. T-467 sprendimas “Dėl kompensacijos skyrimo šeimos
gydytojui“. Už skirtą kompensaciją Radviliškio rajono įstaigose šeimos gydytojai įsipareigoja
atidirbti penkerius metus, Radviliškio rajono gyventojams užtikrinamos savalaikės, kokybiškos
sveikatos priežiūros paslaugos.

2017 m. sausio 30 dieną VšĮ Radviliškio ligoninėje oficialiai atidaryta nauja sterilizacinė,
kurioje – nauja sterilizacijos ir dezinfekcijos įranga. Nauja sterilizacijos ir dezinfekcijos įranga įsigyta
ir ligoninės I korpusas rekonstruotas vykdant projektą „Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės
sterilizacijos ir dezinfekcijos įrangos įsigijimas bei ligoninės I korpuso, Gedimino g. 9, Radviliškio m.
rekonstravimas“. Nauja sterilizacinė gydymo įstaigai leido išplėsti teikiamų paslaugų spektrą, didinti
atliekamų operacijų skaičių. Pakelta teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė, užtikrinant
tinkamą medicinos prietaisų sterilizaciją ir dezinfekciją. Atnaujinus ligoninės sterilizacinę, ji atitinka
higienos normų reikalavimus, atsirado galimybės išplėsti ligoninės teikiamų paslaugų spektrą, didinti
atliekamų operacijų skaičių. Įsigyta moderni dezinfekcijos ir sterilizacijos įranga leidžia dezinfekuoti
visus turimus medicinos prietaisus, sumažinta hospitalinių infekcijų tikimybė. Medicinos prietaisai ir
gaminiai sterilizuojami iš karto, vieno ciklo metu, todėl taupomi ligoninės ištekliai (elektra, vanduo,
darbuotojų darbo laikas). Moderni įranga atitinka higienos normų reikalavimus, įranga saugi, joje
galima sterilizuoti visus naujausius medicinos prietaisus ir jų dalis. Sterilizacinės projektas pradėtas
įgyvendinti 2015 m., baigtas įvykdyti 2016 m. gruodžio 29 d. Bendra projekto vertė – 919 843 Eur, iš
jų – įsigyta medicininės įrangos už 450 626 Eur:
1.
Garo sterilizatorius su priedais – 66 390,00 Eur.
2.
Automatinė lanksčių endoskopų plovimo ir aukščiausio lygio dezinfekavimo mašina su
priedais – 37 098,00 Eur
3.
Dvipusė automatinė 4 lygių instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašina su džiovinimu
ir priedais – 32 495,19 Eur (2 vnt.).
4.
Automatinė lanksčių endoskopų plovimo ir aukščiausio lygio dezinfekavimo mašina –
157 520,00 Eur.
5.
Dvipusis frakcionuoto vakuumo garo sterilizatorius su priedais – 62.313,81 Eur (2 vnt.)
Projektas finansuotas Valstybės investicijų programos lėšomis, Radviliškio rajono savivaldybės
biudžeto lėšų skirta techninio projekto parengimui, ekspertizei, autorinei ir techninei priežiūrai.
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Sterilizacinės atidarymo akimirkos
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2017 m. liepos 7 d. Radviliškio miestui švenčiant 450 metų jubiliejų VšĮ Radviliškio ligoninę aplankė
svečiai iš Gruzijos, Ukrainos, Baltarusijos, Lenkijos ir Prancūzijos
PARAMA RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS IR
KITOMS NEVYRIAUSYBINĖMS ORGANIZACIJOMS
Kaimo bendruomenės aktyviai teikė projektus pagal Radviliškio rajono savivaldybės
finansinės paramos teikimo jaunimo ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms rėmimo konkursą.
2017 m. Radviliškio kaimo bendruomenės gavo 19 250 eurų iš savivaldybės.
2017 m. bendruomenės, teikusios projektus valstybės paramai gauti (pagal konkurso
„Sportuojanti visuomenė“, vaikų dienos centrų ir ŽŪM finansuojamus veiklos projektus), iš valstybės
gavo 117 127,85 eurų paramos. Savivaldybės prisidėjimas prie projektų – 15 864,22 Eur.
Radviliškio rajono savivaldybės taryba 2017-08-24 sprendimu Nr. T-659 patvirtino
Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano
įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Radviliškio
rajono savivaldybėje aprašą. Taip Radviliškio rajono savivaldybės administracija pradėjo Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos inicijuotos priemonės įgyvendinimą. Šiai priemonei įgyvendinti 2017
metais iš valstybės biudžeto Radviliškio rajono savivaldybei buvo skirta 31 869 eurai.
PRIEŠGAISRINĖ SAUGA
Radviliškio rajono savivaldybės taryba nuolat skiria lėšų Šiaulių apskrities gelbėjimo valdybos
Radviliškio priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai įsigyti gaisrų gesinimui ir gelbėjimo darbams reikalingos
įrangos ir priemonių. 2017 m. iš Savivaldybės biudžeto Radviliškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybai
skirta 870 Eur cheminių avarijų likvidavimui chemikalo ir gelbėjimo įrangos ant vandens įsigijimui,
2200 Eur buvo nupirktos gelbėjimo rogės.
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Šv. Florijono, ugniagesių gelbėtojų globėjo, dieną Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo
valdybos pareigūnus ir jų šeimos narius Šiauliuose vykusiame profesinės ugniagesių dienos minėjime
pasveikino Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis ir įteikė Padėkos raštus Šiaulių
apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 3-iosios komandos Budinčios pamainos ugniagesiams
gelbėtojams Laimonui Mališevičiui, Evelinai Makejevai, Mariui Andruliui, Audriui Jarmalavičiui,
Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 3-iosios komandos jaunesniajam specialistui
Tomui Žeguliui ir Laimonui Volkanauskui, ilgamečiam Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo
valdybos 3-iosios komandos Budinčios pamainos vyresniajam ugniagesiui gelbėtojui, už
nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą, pasiaukojantį darbą, parodytus sugebėjimus,
profesionalumą bei iniciatyvą gesinant gaisrą UAB „Gairelita“, kilusį 2016 metų spalio mėnesį
Radviliškio mieste įsikūrusios UBA „Gairelita“ teritorijoje.

Šv. Florijono, ugniagesių gelbėtojų globėjo, dienos minėjimas
BENDRADARBIAVIMAS SU POLICIJA
Viena Savivaldybės veiklos funkcijų – užtikrinti rajono gyventojų saugumą, tad glaudus
policijos ir savivaldybės bendradarbiavimas yra būtina šios funkcijos įgyvendinimo sąlyga. Savivaldos
atatovai nuolat aptaria kriminogeninę situaciją rajone, ieško būdų ir priemonių, kaip būtų galima gerinti
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šiuos rodiklius. Koks finansinės paramos iš Savialdybės biudžeto bus skirtas kiekvienais metais,
sprendžia Radviliškio rajono savivaldybės taryba. Pagrindinis šios finansinės paramos panaudojimas –
policijos automobilių išperkamosios nuomos išlaidoms padengti.Radviliškio rajono savivaldybės taryba
kasmet skiria nemažą lėšų sumą Radviliškio rajono policijos komisariatui. 2017 metų biudžete skirta
21 000 tūkst. Eur. Šios lėšos naudojamos policijos automobilių nuomai, degalams, prevencinėms
programoms. Už skiriamas lėšas policija gali į gatves išleisti daugiau budinčių ekipažų, vykdyti saugią
aplinką formuojančias programas, organizuoti įvairias akcijas saugaus eismo, viešosios tvarkos
palaikymo srityse.
●
2017 m. spalio 2-ąją, Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis ir mero
pavaduotojas Kazimieras Augulis policijos darbuotojus pasveikino Angelų sargų dienos proga. Šiaulių
AVPK Radviliškio rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiajai tyrėjai Eglei Rimavičei
įteikė mero Padėkos ženklelį „Už nuopelnus savivaldai“. Mero padėkos raštai už pavyzdingą
tarnybinių pareigų atlikimą įteikti Šiaulių AVPK Radviliškio rajono policijos komisariato Veiklos
skyriaus vyresniajai tyrėjai Irmai Luščikienei, Reagavimo skyriaus vyriausiajam patruliui Raimondui
Januškai, to paties skyriaus vyriausiajai patrulei Odetai Elenauskaitei.

Angelų sargų dienos minėjimas
●
Lapkričio 15 d. vyko Šiaulių apskrities savivaldybių merų, Šiaulių apskrities policijos
vadovybės ir policijos komisariatų vadovų susitikimas. Susitikime aptarta kriminogeninė situacija
Šiaulių apskrityje, vykdomos ir vykdytos prevencinės programos Šiaulių apskrityje, kiti aktualūs
klausimai.
Savivaldybių merai pasidžiaugė, kad jų vadovaujamų institucijų ir policijos komisariatų
bendradarbiavimas vyksta sklandžiai, kad pareigūnai aktyviai dalyvauja seniūnijų rengiamose
visuomeninėse akcijoje, talkina seniūnijų socialiniams darbuotojams.
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Šiaulių apskrities savivaldybių merų, Šiaulių apskrities policijos vadovybės ir policijos komisariatų
vadovų susitikimas
●
Kiekvienais metais lapkričio trečiąjį sekmadienį minima Pasaulinė diena žuvusiesiems
eismo įvykiuose atminti. Radviliškio rajono policijos komisariato, žuvusiųjų kelyje artimieji,
Radviliškio miškų urėdijos, vietos savivaldos atstovai pagerbė žuvusiųjų keliuose atminimą. Jau
septintą kartą specialioje alėjoje, esančioje V. Landsbergio–Žemkalnio gatvėje, prie Radviliškio
girininkijos, ąžuoliukai sodinti kiekvieno žuvusiojo atminimui.
Šios tradicijos iniciatoriai – Radviliškio rajono savivaldybė, VĮ „Radviliškio miškų urėdija“,
Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono policijos komisariatas. Šių
įstaigų atstovai, žuvusiųjų artimieji ir Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos klebonas
Tadas Rudys uždegė atminimo žvakeles ir pasodino septynis ąžuoliukus už kiekvieną žuvusįjį šiais
metais. Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje buvo aukojamos Šv. Mišios.

Pasaulinės dienos žuvusiesiems eismo įvykiuose atminti minėjimas
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●
Gruodžio 6 dieną Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono
policijos komisariato pareigūnai ir svečiai rinkosi į simbolinį, tačiau policijos pareigūnų labai lauktą
renginį – trijų naujų tarnybinių policijos automobilių perdavimo ceremoniją.

Tarnybinių policijos automobilių perdavimo ceremonija
Radviliškio rajono savivaldybės taryba kasmet skiria lėšų viešojo saugumo funkcijai užtikrinti,
o policijos komisariato darbuotojai džiaugiasi turėdami galimybę dirbti naudodami naujus
automobilius, kuriais yra užtikrinamas eismo saugumas, greičiau nuvykstama į vietas, kur rajono
gyventojams reikalinga policijos pareigūnų pagalba.
Trimis naujais, patogiais ir tarnybai tinkamais automobiliais „Škoda Octavia Scout“ dirbs
patruliuojantys ir įvykius reaguojantys policijos pareigūnai.
Radviliškio rajono savivaldybei – padėka už glaudų bendradarbiavimą ir paramą probacijos
sistemai
Radviliškio rajono savivaldybės merui Antanui Čepononiui įteikta Kalėjimų departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus padėka už glaudų bendradarbiavimą ir
paramą probacijos sistemai. Ją merui įteikė iš Vilniuje, Teisingumo ministerijoje, vykusio Pataisos
pareigūno dienai skirto renginio parvežęs Regimantas Mikaliūnas, Šiaulių apygardos probacijos
tarnybos direktorius.
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Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus padėka už glaudų bendradarbiavimą ir
paramą probacijos sistemai
Pasak R. Mikaliūno, ši padėka Radviliškio rajono savivaldybei įteikta neatsitiktinai.
„Kiekvienoje apygardoje pasirinkta savivaldybė, aktyviausiai bendradarbiaujanti su probacijos tarnybų
pareigūnais. Svarstant, kuri Šiaulių apygardos probacijos tarnybos aptarnaujamoje teritorijoje veikianti
savivaldybė šioje srityje nuveikė daugiausiai, be konkurencijos pasirinkta Radviliškio rajono
savivaldybė. Būtent ši savivaldybė pirmoji pradėjo skirti lėšų elgesio keitimo programai smurtavusiems
artimoje aplinkoje asmenims vykdyti, pirmoji Lietuvoje pasirašė daugiašalę (penkių šalių)
bendradarbiavimo sutartį, kurios pagrindu penkios sutarties šalys (policija, Probacijos tarnyba, vaiko
teisių, socialinės paramos specialistai, socialinių paslaugų teikėjai) yra įsipareigoję sukurti darbo su
smurtautojais sisteminį modelį. Modelis sėkmingai veikia, specialistai bendradarbiauja, kuriamos
kompleksinės veiklos ir paslaugos teikimo modelis, tad tikimės, kad bendromis jėgomis pagreitį įgaus
dar viena nauja paslauga – psichologo ir socialinio darbuotojo konsultacijos smurtą artimoje aplinkoje
patyrusioms aukoms “, – sakė jis.
Radviliškio rajono savivaldybės administracija 2016 m. gruodžio 16 d. su Europos socialinio
fondo agentūra (ESFA) pasirašė projekto „Radviliškio rajono savivaldybės Bendruomeniniai šeimos
namai“ finansavimo ir administravimo sutartį. Viena iš projekto finansuojamų veiklų – būtent ta veikla,
kurią įvertino probacijos tarnyba. Planuojama teikti psichosocialinę pagalbą smurtinio elgesio
problemų turinčių asmenų šeimos nariams: individualias, grupines ir palaikomąsias konsultacijas
grupėse.
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Šventėje pasveikintos trisdešimt viena Radviliškio rajone gyvenanti pora:
viena iš jų deimantinių vestuvių proga
Trečią kartą Auksines vestuves Radviliškyje šventė gražus būrys 50 metų vienas kitą mylinčių
žmonių. Idėją besibaigiant metams pagerbti tais metais auksines vestuves mininčias poras sumanė
įgyvendinti Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis.
Šventėje pasveikintos trisdešimt viena Radviliškio rajone gyvenanti pora: viena iš jų
deimantinių vestuvių proga – Baisogaloje gyvenančius Mildą Stefūnę ir Eugenijų Algimantą
Grinkevičius, Kaune gyvenančius Birutę ir Stasį Žirgulius, Radviliškio mieste gyvenančius Kazimierą
ir Petrą Bernotus, Angelę Albiną ir Romaną Stasį Kestenius, Reginą ir Klemą Gelumbauskus, Birutę
Teklę ir Alfonsą Tendziagolskius, Ireną ir Aleksą Čepaičius, Anicetą ir Julių Krivickus, Leokadiją
Stefaniją ir Petrą Elinauskus, Janiną ir Stanislovą Dailidonius, Aldoną ir Bronislovą Mišeikius, Vidą ir
Algirdą Bracus, Vandą ir Algimantą Virvičius; Radviliškio seniūnijos gyventojus Nijolę ir Albiną
Bites, Valeriją ir Romualdą Kęstutį Masiliūnus, Oną ir Stasį Grigus, Pakalniškių seniūnijos gyventojus
Aleksandrą ir Rimantą Krukus, Vitaliją ir Kęstutį Alfredą Jonaičius; Skėmių seniūnijos gyventojus
Zenoną ir Juozą Kasperavičius; Feliciją Petronėlę ir Joną Romaną Urbas; Sidabravo seniūnijos
gyventojus Prancišką Audronę ir Joną Lapinskus, Marijoną ir Henriką Alfonsą Ožalinskus; Tyrulių
seniūnijos gyventojus Gerimantą ir Algirdą Boleslovą Paulauskius; Baisogalos seniūnijos gyventojus
Janiną ir Stasį Jankaičius, Valę ir Robertą Julių Urbas; Šiaulėnų seniūnijos gyventojus Zitą ir Zenoną
Šilinskus; Šeduvos miesto seniūnijos gyventojus Danguolę Bronislavą ir Algirdą Igną Vaičiūnus,
Genovaitę ir Albertą Grikinus, Ireną ir Petrą Vasiliauskus, Aldoną Emiliją ir Viktorą Juozą Gerulius,
Genę ir Adolfą Kemešius.
Apie šį renginį iš anksto pranešta spaudoje, kad atsilieptų poros, kurios norėtų atnaujinti
santuokos įžadus Auksinių vestuvių šventėje, tad atsiliepė tiek daug porų. 2016 metais pasveikinta 18
porų, o pirmojoje Auksinių vestuvių šventėje 2015 metais – 22 poros.
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Auksinių vestuvių šventės akimirkos
ATSTOVAVIMAS
●
2017 m. dalyvauta įvairių darbo grupių, komisijų veikloje, kuriose sprendžiami
savivaldybės gyventojams, administracijai ir įstaigoms aktualūs klausimai.
●
2017 m. įvyko 4 Radviliškio rajono trišalės tarybos posėdžiai, kuriems pirmininkavo
Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis. Posėdžių metu svarstyti švietimo
klausimai, Radviliškio rajono savivaldybės biudžetas, regiono kelių būklė žiemos metu, Radviliškio
miesto gatvių, viešų privažiavimų, ir kitų viešų erdvių duobėtumo problematika ir galimi techniniai
sprendimo būdai jų būklei pagerinti, miesto komunalinių atliekų aikštelių esama estetinė ir sanitarinė
būklė, rūšiavimo klaidos ir techniniai trikdžiai, apleistas ir neprižiūrimas nekilnojamas turtas
Radviliškio mieste ir kt.
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Radviliškio rajono trišalės tarybos posėdžiai
●
Dalyvavimas LSA ir Šiaulių regiono plėtros veikloje. Meras – Lietuvos savivaldybių
asociacijos (LSA) tarybos narys. LSA veikloje meras atstovauja Radviliškio rajono savivaldybei, meras
dalyvavo įvairiuose asociacijos narių atstovų suvažiavimuose, organizuotuose posėdžiuose.
●
Šiaulių regiono plėtros taryba. Tarybos tikslas – sprendimų, susijusių su tolygios ir
tvarios regiono plėtros skatinimu, priėmimas. Meras dalyvavo jų organizuotuose posėdžių.
●
Savivaldybės interesų gynimas, susitikimai. 2017 m. meras dalyvavo įvairiuose
susitikimuose, pasitarimuose, posėdžiuose, priėmė svarbius asmenis, davė interviu ir filmavosi laidose,
kuriose gynė Radviliškio rajono savivaldybės interesus:
valdžios institucijose:
 Lietuvos Respublikos Prezidentūroje,
 Lietuvos Respublikos Seime,
 Lietuvos Respublikos Vyriausybėje,
 Lietuvos Respublikos ministerijose,
kitose įstaigose:
 Kūno kultūros ir sporto departamente,
 Lietuvos darbo biržoje,
 Lietuvos automobilių kelių direkcijoje,
 ŠRAC,
 Šiaulių regiono plėtros agentūroje,
įvyko oficialūs susitikimai su atsakingais pareigūnais Radviliškyje:
 Seimo pirmininku Viktoru Pranckiečiu,
 Kultūros ministre Liana Ruokyte-Jonsson,
 Sveikatos apsaugos ministru Aurelijumi Veryga,
 Švietimo ministre Jurgita Petrauskiene.

Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio vizitas Radviliškyje
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Kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson lankėsi Radviliškyje

Radviliškio ligoninėje lankėsi LR sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga
●
Susitikimai su įvairių įmonių, organizacijų atstovais: UAB ESO, AB „Lietuvos
geležinkeliai“ vadovais, AB „Panevėžio statybos trestas“ filialo „Gerbusta“, UAB „Inžinerinė mintis“
atstovais, UAB „Šiaulių plentas“, UAB „Gairelita“, AB „Lietuvos paštas“, Radviliškio rajono
verslininkų atstovais, Radviliškio rajone veikiančių istaigų, kurių savininkė ar dalininkė yra
savivaldybė, biudžetinių įstaigų atstovais ir kt.
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Radviliškio miesto Aušros aikštės darbų aptarimai

Susitikimas su AB „Lietuvos geležinkeliai“
vadovais

Radviliškio rajono savivaldybės vadovai ir
Radviliškio verslininkų asociacijos nariai aptarė
dvinario atliekų mokesčio įvedimo klausimą

●
●

Dalyvauta įvairiuose seminaruose, konferencijose, mokymuose.
Radviliškio rajono savivaldybėje priimtos įvairios delegacijos, atstovai: Kaišiadorių
rajono savivaldybės delegacija, Lazdijų rajono savivaldybės delegacija, švietimo įstaigų
bendradarbiavimo partneriai iš užsienio šalių, mokiniai ir kt.
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Kaišiadorių rajono savivaldybės delegacijos priėmimas

Lazdijų rajono savivaldybėss delegacijos priėmimas

Į misiją Malyje išlydėti radviliškiečiai kariai
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Švietimo įstaigų mokinių, svečių priėmimai Radviliškio rajono savivaldybėje
●
Balandžio 21 d. Šiaulių universitete buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis kuriant ir
įveiklinant gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos
atviros prieigos centrą (STEAM – ang. Science, Technology, Engineering, Art (creative activities),
Mathematics) Šiaulių apskrities teritorijoje. Ją pasirašę Šiaulių universiteto, Šiaulių miesto, Šiaulių,
Radviliškio, Akmenės, Kelmės, Joniškio, Pakruojo rajonų, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų,
UAB Bodesa, UAB Baltik vairas, UAB Salda vadovai sutarė bendradarbiauti ir būti partneriais, t. y.
sutelkti savo materialiuosius ir žmogiškuosius išteklius, siekiant sukurti ir įveiklinti mokiniams
pritaikytą STEAM atviros prieigos centrą Šiaulių universitete. Tikimasi, kad STEAM centras
Šiauliuose duris atvers nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.

Bendradarbiavimo sutarties pasirašymas
●
Radviliškio rajono savivaldybės meras dalyvauja įvairiuose renginiuose. Valstybinių
švenčių renginiuose, kultūros, sporto, švietimo įstaigų renginiuose, festivaliuose, jubiliejuose,
tradiciniuose minėjimuose, sporto šventėse ir kt.

50

Aplinkos tvarkymo akcija „Darom 2017“
Radviliškio rajone – tvarkyti parkai,
paplūdimiai, upių pakrantės, viešosios erdvės,
sodinti medeliai

Birželio 1-ąją mažiesiems Radviliškio rajono
gyventojams dovanotos šypsenos, sporto
renginiai, atnaujinta žaidimų erdvė, edukacijos
ir kitokios pramogos

100-to metų jubiliejaus proga pasveikinta
Radviliškio miesto gyventoją Stasė Adomaitienė

Rugsėjo 1-osios sveikinimas

Atverta atnaujinta Šiaulėnų bibliotekos
žaisloteka

Gražioje šventėje pagerbti Radviliškio rajono
žemdirbiai
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APDOVANOJIMAI
Radviliškio miesto 450-ųjų įkūrimo metinių proga jau trečiąjį kartą buvo suteiktas Radviliškio
krašto garbės piliečio vardas. Taip pagerbti trys iškilūs kraštiečiai, kurių veikla etnografijos
puoselėjimo, medicinos ir švietimo kūrimo srityse verta padėkos ir pagarsinimo. Jų darbai – puikus
pavyzdys jaunimui, kuris jau turi į ką lygiuotis.
Emilija Brajinskienė gimė ir augo Šeduvoje. Keturis dešimtmečius vadovavo etnografiniam
ansambliui „Šeduva“, su šiuo kolektyvu parengė daugybę koncertinių programų, projektų. 2006 m.
ansamblis už tradicinės kultūros puoselėjimą ir sklaidą nominuotas „Aukso paukšte“. Emilijos
Brajinskienės užrašyta įvairios tematikos tekstų, surinkta medžiaga apie senuosius Šeduvos vietovių
pavadinimus, vietovardžius, padavimus ir tikrus įvykius, liaudies mediciną, sukaupta muzika, dainos,
melodijos įrašytos į audiokasetes ir kompaktines plokšteles. Įrašuose skambančią tarmišką kalbą
specialistai įvertino kaip unikalią folkloro, jo grožio, gyvybingumo apraišką. Už šiuos darbus Emilija
Brajinskienė apdovanota Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos diplomu ir premija „Už tradicinės
kultūros puoselėjimą ir skleidimą“. Jos straipsniai publikuoti žurnaluose ir įvairiuose respublikiniuose
laikraščiuose. Radviliškio rajono metų kultūros darbuotojo vardo apdovanojimų konkurse 2004 m.
apdovanota Metų etnografe, tais pačiais metais apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino
ordino medaliu, 2005 m. LTV projekte „Daugiau saulės, daugiau šviesos“ paskelbta Lietuvos
šviesuole, tais pačiais metais apdovanota Gerumo angelo statulėle.

Radviliškio krašto garbės pilietė Emilija Brajinskienė
Radviliškio krašto garbės piliečio vardas už išskirtinį indėlį į Radviliškio rajono savivaldybės
sveikatos apsaugos sritį ir aktyvią visuomeninę veiklą suteiktas Irenai Palionienei, ilgametei gydytojai,
Radviliškio rajone dirbančiai jau daugiau nei 40 metų. Ji – Lietuvos infektologų draugijos narė, už
pasiekimus sveikatos apsaugos srityje ir aktyvią visuomeninę veiklą apdovanota Radviliškio rajono
savivaldybės mero padėkos ženklu, o už kasdien skleidžiamą vidinį gėrį, kruopštumą ir rūpestingumą –
Gerumo angelo statulėle. Radviliškio rajono greitosios medicinos pagalbos centro direktorė, Lietuvos
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politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Radviliškio filialo tarybos narė Irena Palionienė pelnė apie ją
besiburiančių žmonių pagarbą ir dėkingumą. Jos darbas ir veikla pagrįsti tolerancija ir meile žmogui,
jos asmeninis pavyzdys skatina patikėti neišsenkančia žmogaus dvasios ramybe. O juk Irenos
gyvenimo pradžia galėtų būti metafora, kuri grindžia ir atveria ištisą kančių, netekčių, pasityčiojimų
epochą, nes tik gimusi ji kartu su tėvais buvo ištremta į Sibirą, kur praleido septynerius metus. Šie
metai įsirėžė atmintin ir nepaliko visą gyvenimą. Sugrįžti praeitin Irena turėjo galimybę po daugelio
metų, kai Radviliškio rajono delegacija važiavo aplankyti artimųjų kapų bei vietų, į kurias kadaise buvo
ištremtos ar kuriose teko pabuvoti jų artimiesiems. Iš šios ekspedicijos metu nufilmuotos medžiagos
gimė filmas „Tremties vaikai“, supažindinantis su tremties istorija, jis pristatytas rajono mokyklose ir
kultūros įstaigose.

Radviliškio krašto garbės pilietė Irena Palionienė
Radviliškio krašto Garbės piliečio vardas už išskirtinį indėlį į Radviliškio rajono savivaldybės
švietimo sritį bei aktyvią visuomeninę veiklą suteiktas pedagogui, ilgamečiam švietimo sistemos
darbuotojui, Jonui Bosui, du dešimtmečius vadovavusiam Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo
skyriui. Jo pastangų dėka žymiai pagerėjo rajono švietimo įstaigų materialinė bazė, pedagogų
kvalifikacija. Radviliškio rajono savivaldybė buvo prie pirmųjų šalyje įsteigusi mokyklas-darželius,
jaunimo mokyklą, taip pat pirmoji šalyje įgyvendino pagrindinio dešimtmečio įvedimo eksperimentą,
pradėjo mokyti sveikos gyvensenos. Ryškus Jono Boso profesinis bruožas – atsakomybė už mokinių
mokymo ir ugdymo rezultatus rajono švietimo įstaigose, pasiryžimas nuolat tobulinti vadovavimo
kompetencijas. Įsteigus apskritis, jis dirbo Šiaulių apskrities Švietimo skyriaus viršininku, vėliau –
Šiaulių apskrities socialinių reikalų ir švietimo departamento direktoriumi. Jonas Bosas aktyviai
dalyvavo visuomeninėje veikloje. 2007 m. išrinktas Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nariu. Už
pasiektus aukštus rezultatus darbe pelnė daug svarių apdovanojimų: 2008 m. apdovanotas Šiaulių
apskrities viršininko garbės ženklu „Už nuopelnus Šiaulių apskričiai“, tais pačiais metais – Kūno
kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės aukso medaliu „Už nuopelnus
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Lietuvos sportui“, 2009 m. – Radviliškio rajono savivaldybės mero padėkos ženklu. Jonas Bosas už
nuoširdumą, darbštumą, pareigingumą buvo ir yra pagarbiai vertinamas mokytojų, mokyklų vadovų,
buvusių bendradarbių.

Radviliškio krašto garbės pilietis Antanas Bosas
●
2017 m. Radviliškio rajono savivaldybės mero Padėkos ženklai įteikti 11 asmenų:
Ritai Vaigauskienei, Švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo
skyriaus vedėjai, Kristinai Kacevičienei, Radviliškio r. sav. administracijos Paveldosaugos ir turizmo
skyriaus vyr. specialistei, Gražinai Dunauskienei, Radviliškio rajono savivaldybės viešosios
bibliotekos redaktorei, Leonui Grigaliūnui, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos
Radviliškio miesto seniūnijos ilgamečiam seniūnui, Vytautui Simeliui, Radviliškio r. sav.
administracijos Paveldosaugos ir turizmo skyriaus vedėjui, Kęstučiui Meškauskui, Šeduvos
gimnazijos muzikos mokytojui metodininkui, Stefai Jasaitienei, buvusiai Sidabravo gimnazijos
direktoriaus pavaduotojai, Valerijai Jurgauskienei, buvusiai Gražinos pagrindinės mokyklos
choreografijos mokytojai metodininkei, Laimonui Radėnui, Radviliškio rajono savivaldybės
Aukštelkų seniūnijos ūkininkui, Jonui Vilčiauskui, ilgamečiam Labučių pagrindinės mokyklos
direktoriui, Beinoravos kaimo bendruomenės pirmininkui 70-ties metų sukakties proga, Viktorui
Zieringiui, Aukštelkų kaimo bendruomenės „Aukštoji Alka“ narį 80-ties metų sukakties proga.
●
2017 m. Radviliškio rajono savivaldybės mero Padėkos ženkleliu „Už
nuopelnus savivaldai“ apdovanota Eglei Rimavičė, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Radviliškio rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresnioji tyrėja.
●
2017 m. Radviliškio rajono savivaldybės mero Padėkos ženkleliais “Už nuopelnus
švietimui” apdovanojo 11 asmenų: Jurgitą Plukienę, Radviliškio Lizdeikos gimnazijos lietuvių kalbos
mokytoją ekspertę, už aktyvią, rezultatyvią pedagoginę veiklą, Angelę Ladukienę, Radviliškio r.
Baisogalos gimnazijos technologijų mokytoją metodininkę, už mokinių meninių ir estetinių gebėjimų
ugdymą, kūrybingą neformaliojo švietimo organizavimą ir nuolatinį naujovių ieškojimą siekiant
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geresnės ugdymo kokybės, Salomėją Krencienę, Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos anglų kalbos
mokytoją ekspertę, už aktyvią, rezultatyvią pedagoginę bei visuomeninę veiklą, Vitą Masėnienę,
Radviliškio r. Sidabravo gimnazijos kūno kultūros mokytoją metodininkę, už nuoširdžią ir kūrybingą
pedagoginę bei visuomeninę veiklą, Gražiną Lipeikienę, Radviliškio r. Grinkiškio Jono Poderio
gimnazijos pradinių klasių vyresniąją mokytoją, už aktyvią, rezultatyvią pedagoginę bei visuomeninę
veiklą, Audronę Pylipaitę, Radviliškio r. Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijos tikybos vyresniąją
mokytoją, už nuoširdžią pedagoginę ir visuomeninę veiklą, Salviniją Vaičiūnienę, Radviliškio
Gražinos pagrindinės mokyklos geografijos mokytoją ekspertę, už ekologinio švietimo sklaidą, už
aktyvią, rezultatyvią pedagoginę veiklą, Gražiną Podžiūnienę, Radviliškio r. Alksniupių pagrindinės
mokyklos anglų kalbos vyresniąją mokytoją, už aktyvią, nuoširdžią pedagoginę bei visuomeninę
veiklą, Ingridą Kasperavičiūtę, Radviliškio Vaižganto progimnazijos pradinių klasių mokytoją
metodininkę, už nuoširdžią, aktyvią ir kūrybišką pedagoginę veiklą, Liną Lesickienę, Radviliškio
Vinco Kudirkos progimnazijos šokio mokytoją metodininkę, už aktyvią bei reikšmingą kūrybinę veiklą
puoselėjant Radviliškio rajono kultūrą, Daivą Volskytę, Radviliškio r. Baisogalos mokyklos-darželio
pradinių klasių mokytoją metodininkę, už sėkmingą, aktyvią ir kūrybingą pedagoginę veiklą.
●
Gruodžio mėnesį tradiciškai dėkojama visiems Radviliškio rajone gyvenantiems
globėjams už jų širdžių šilumą, skiriamą be tėvų globos likusiems vaikams. Į globėjų pagerbimo
renginį gruodžio 14 dieną visus globėjus jau septintąjį kartą pakvietė Radviliškio rajono savivaldybės
administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojai.
Radviliškio rajono savivaldybės mero padėkos raštai ir piniginės dovanos įteiktos Aušrai
Dambrauskienei, Augustės, Deimantės ir Guodos globėjai, Sonatai Diadiuškinai, keturių sesers vaikų –
Gabrieliaus, Elingos, Gyčio ir Oskaro – globėjai, Eglei Ivanauskytei, berniuko Nojaus globėjai, Janinai
Jonaitienei, keturių anūkių – Dijos, Židritos, Vestinos, Mintės – globėjai, Vaidai Kačerauskienei,
mergaitės Dovilės, dukterėčių Melitos ir Vėjūnės globėjai, Linai Mockevičienei, Gabrielės, Sintijos ir
Luko globėjai, Virgilijai Šiurkienei, kurios šeimoje auga vaikai, kurie gali būti grąžinti auginti tėvams.
2017 m. Virgilija Šiurkienė buvo paskirta šešių vaikų laikinąją globėja. Šiuo metu jos šeimoje saugią
aplinką rado trys vaikai.

Globėjų pagerbimo renginio akimirkos
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TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS
Radviliškio rajono savivaldybė, vykdydama tarptautinio bendradarbiavimo sutartis, organizuoja
įvairius vizitus, šventes, renginius, į kuriuos kviečia bendradarbiavimo partnerius iš įvairiausių šalių.
●
Jau keletą metų iš eilės Radviliškio rajono savivaldybė kartu su Gražinos pagrindine
mokykla į kasmet vykstančią stovyklą „Supermenai“ kviečia Umanės miesto vaikus ir mokytojus.
Radviliškio rajono savivaldybę pasiekė Umanės miesto vadovo Aleksandro Cebrijaus padėka, kurioje
dėkojama už Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos suorganizuotą stovyklą.
Gerbiamasis Antanai Čepononi!
Nuoširdžiai dėkojame Jums už Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos suorganizuotą stovyklą
„Supermenai-2017 Svajok! Planuok! Veik!”.
Mūsų vaikai liko sužavėti Jūsų svetingumu, buvo maloniai nustebinti aplankytomis Radviliškio
krašto ir šalies istorinės atminties vietomis ir dalyvavimu įvairiuose renginiuose. Ši stovykla –
unikali galimybė ne tik ilsėtis gamtoje, bet ir galimybė pažinti Lietuvos kultūrą, jos istoriją, o taip pat
ir susirasti draugų.
Visos delegacijos vardu reiškiame nuoširdžiausią padėką visiems pedagogams ir organizatoriams už
šiltą priėmimą, turiningą laisvalaikio organizavimą.
Lietuva, ir Jūsų miestas Radviliškis, mums yra aukščiausio lygio pavyzdys politikos, ekonomikos ir
kultūros srityse.
Mes vertiname draugystę, partnerystę ir tarpusavio supratimą. Tikimės, kad draugystė tarp mūsų
miestų tiktai stiprės.
Siunčiame pačius nuoširdžiausius sveikinimus, linkime stiprios sveikatos, laimės, sėkmės ir taikos
visiems radviliškiečiams ir Jums asmeniškai!
Laukiame susitikimo Umanėje (Ukraina).
Umanės miesto meras Aleksandr Cebrij
Draugystės su užsienio šalimis draugijos pirmininkė Galina Kučer

●
Radviliškio rajono savivaldybės meras dalyvavo Bauskės (Latvijos Respublika) miesto
šventės renginiuose. Organizuoti oficialių delegacijų mainus, keistis savivaldybių gerąja patirtimi
savivaldos, teritorijų planavimo, socialinės apsaugos, sveikatos paslaugų, gyventojų užimtumo,
laisvalaikio pramogų organizavimo, švietimo, verslo, kultūros, sporto ir kt. srityse – vienas iš 2011 m.
gegužės 7 d. Radviliškyje pasirašytos tarptautinio bendradarbiavimo sutarties tarp Radviliškio rajono ir
Bauskės savivaldybių tikslų.
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Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas
Čepononis
kartu su Bauskės savivaldybės meru Raičiu
Abelnieku

Bauskės miesto šventėje taip pat viešėjo
delegacijos iš Ripino (Lenkija), Hedemoros
(Švedija), Chašūrio (Gruzija) ir Pakruojo rajono
(Lietuva) savivaldybių

●
Radviliškio rajono savivaldybės delegacija dalyvavo iškilminguose šventiniuose
renginiuose, skirtuose Baltarusijos Respublikos Nepriklausomybės dienos ir Nesvyžiaus dienos
minėjimams. Šventiniuose renginiuose Radviliškio rajono savivaldybės atstovai aptarė naujas
bendradarbiavimo kryptis, susitiko su kitomis delegacijomis iš Lenkijos, Rusijos, Latvijos,
Azerbaidžano ir Ukrainos. Radviliškio rajono savivaldybė ir Nesvyžiaus rajono vykdomasis komitetas
bendradarbiauja jau 10 metų. 2007 metų sausio 18 dieną Nesvyžiuje pasirašyta bendradarbiavimo
sutartis, kuria savivaldybės įsipareigojo bendradarbiauti jaunimo, sporto, kultūros, meno, ekonominių
mainų srityse.

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Justė Venckutė, Radviliškio
rajono savivaldybės tarybos narys Algimantas Ruseckas ir Radviliškio rajono savivaldybės
administracijos Juridinio skyriaus vedėjo pavaduotojas Arnoldas Matuzevičius
●
Radviliškio rajono savivaldybėje svečiavosi Japonijos ambasadorius Lietuvoje Jo
Ekscelencija Toyoei Shigeeda. Ambasadoriaus siekis – pristatyti Japoniją Lietuvoje ir skleisti žinią
apie Lietuvą Japonijoje. Vienas iš pagrindinių Japonijos ambasados tikslų – pritraukti japonų turistus į
Radviliškio kraštą. Pagrindiniai dalykai, kurie įdomūs japonams – gamta, lietuvių tradicijos, kultūra ir
maistas. Japonijos ambasadorius Lietuvoje Toyoei Shigeeda padėkojo merui už galimybę apsilankyti
Radviliškio rajone ir pakvietė Savivaldybės merą atvykti į Japonijos ambasadą Vilniuje aptarti
tolimesnių bendradarbiavimo planų.
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Japonijos ambasadorius Lietuvoje Jo Ekscelencija ponas Toyoei Shigeeda, Radviliškio rajono
savivaldybės meras Antanus Čepononis, administracijos direktoriaus pavaduotoja Juste Venckutė
●
Horkuose (Baltarusijoje) lankėsi Radviliškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Kazimieras Augulis ir Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys Jonas Pravilonis. Horkų rajono
vykdomojo komiteto pirmininko Vladimiro Piskiževo kvietimu Savivaldybės atstovai dalyvavo
renginiuose, skirtuose Baltarusijos Respublikos Nepriklausomybės dienai paminėti, ir Horkų miesto
šventėje. Susitikime aptarti 2018 metų bendradarbiavimo planai. Radviliškio rajono savivaldybė su
Horkų rajono vykdomuoju komitetu bendradarbiauja nuo 2011 metų.

Radviliškio rajono savivaldybės atstovai susitikime su Horkų rajono vykdomojo komiteto nariais
●
Radviliškiečius miesto 450-ojo jubiliejaus proga pasveikino užsienio valstybių
bendradarbiavimo partneriai. Į Radviliškį atvyko bendradarbiavimo partneriai iš Bauskės (Latvija),
Chašūrio (Gruzija), Gniezno (Lenkija), Horkų (Baltarusija), Nesvyžiaus (Baltarusija), Saint Seine
l‘Abbey (Prancūzija), Umanės (Ukraina) – delegacijos. Su šiais miestais Radviliškio rajono
savivaldybė yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis ir įsipareigojusi bendradarbiauti jaunimo, sporto,
kultūros, meno, ekonominių mainų ir kitose srityse.

58

Bendradarbiavimo partnerių vizito akimirkos
Radviliškio rajono savivaldybės vadovai kartu su svečiais aptarė naujas bendradarbiavimo
kryptis, kartu atidarė Radviliškio turizmo informacijos centrą, aplankė Radviliškio miesto kultūros
centrą, Radviliškio sporto areną, Radviliškio miesto ligoninę, UAB „Radviliškio šiluma“, apsilankė
Šeduvoje ir Burbiškio dvare.

Bendradarbiavimo partnerių vizito akimirkos
Liepos 7 dieną visus, susirinkusius į koncertą „Draugystės laužai“, savo pasirodymais
džiugino Latvijos, Ukrainos, Baltarusijos ir Gruzijos atlikėjai. Svečiai iš Chašūrio, Gruzijos, pristatė
folkroko grupę, Bauskės miesto folkloro kolektyvas radviliškiečius sveikino liaudies dainomis,
merginų ansamblis iš Umanės, Ukrainos, visus nustebino lietuviams neįprastų instrumentų – bandūrų –
skambesiu, baltarusių vokalinis kolektyvas „Paukščių takas“ padovanojo radviliškiečiams populiarių
melodijų popuri. Tarptautinėse sporto varžybose dalyvavo sportininkai iš Ukrainos, Baltarusijos,
Lenkijos.
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Bendradarbiavimo partnerių vizito akimirkos
●
2017 m. liepos mėn. Radviliškiečiai atstovavo Lietuvai Europos žmonių festivalyje
Prancūzijoje, La Chataigneraie miestelyje ir drauge su 13 Europos šalių atstovais priminė pasauliui,
kad gyventi taikiai, dainuojant, sportuojant, bendraujant yra dovana, kurią turime saugoti.
Lietuvos komanda iškovojo trečiąją vietą bendroje reitingų lentelėje, surinkę 95 taškus.
Radviliškiečius aplenkė liuksemburgiečiai (97) ir ispanai (99).

Per 50 šokėjų, dainininkų, muzikantų, sportininkų 2017 m. liepos mėn. pabaigoje
garsino Radviliškį Europoje
●
Radviliškio rajono savivaldybės delegacija, vadovaujama Savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojos Justės Venckutės, lankėsi Kadzidle (Lenkija). Į Kadzidlą vyko Radviliškio
rajono savivaldybės Sidabravo seniūnijos seniūnas Vidmantas Blužas, Sidabravo seniūnijos kultūros
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vyresnioji specialistė Daiva Staškūnienė, Radviliškio r. Sidabravo gimnazijos direktorius Zenonas
Gedvilas, mokytoja Audronė Blužienė. Vizito tikslas–pasirašyti tarptautinio bendradarbiavimo sutartį
tarp Radviliškio rajono savivaldybės Sidabravo seniūnijos ir Kadzidlo gminos.

Kadzidlo miesto meras ir Radviliškio rajono savivaldybės Sidabravo seniūnijos seniūnas
pasirašė bendradarbiavimo sutartį
●
Radviliškio rajono savivaldybės delegacija viešėjo Chašūryje. Savivaldybės tarybos
narės Eglė Ivanauskytė ir Vida Skarelienė, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus vedėja Genovaitė Juodeikienė, Savivaldybės administracijos Informacinių technologijų ir
komunikacijos skyriaus vedėjas Eligijus Steponavičius lankėsi Gruzijos Respublikos Chašūrio
savivaldybėje ir dalyvavo šventėje „Auksinis Chašūrio ruduo 2017“.

Akimirkos iš vizito Gruzijoje
Miesto šventėje dalyvavo delegacijos iš Lietuvos, Latvijos, Ukrainos, Švedijos, garbūs svečiai
iš Gruzijos Parlamento. Dalyvavo Lietuvos ambasadorius Gruzijoje Giedrius Puodžiūnas. Su
ambasadoriumi aptarti galimi dviejų šalių Lietuvos (Radviliškio) ir Gruzijos (Chašūrio)
bendradarbiavimo projektai kultūros srityje. Viešnagės metu vyko susitikimai su Chašūrio savivaldybės
vadovais, skyrių vedėjais. Aptarti tolesnio tarptautinio bendradarbiavimo klausimai.
●
Radviliškiečių labdara pasiekė Umanės (Ukraina) miesto gyventojus. Radviliškio rajono
savivaldybė ir Umanės miesto savivaldybė 2013 metais pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurioje
numatyta palaikyti glaudžius ryšius įvairiose srityse. Taip pat numatyta teikti Umanės miesto
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gyventojams humanitarinę paramą. Radviliškio ir Umanės draugystės klubas, įkurtas 2016 m.,
organizavo paramos akciją „Padėkime draugams Ukrainoje“. 2017 m. rugsėjo 19–25 d. akcijos metu
„Padėkime draugams Ukrainoje“ surinkti daiktai buvo nuvežti į Umanės miestą ir perduoti labdaros
organizacijai „Labdaros fondas „Gimtoji Ukraina“. Labdaros siuntoje buvo traktorius žolei pjauti,
medicininės lovos, lovelės vaikams, patalynė, megztos vilnonės kojinės, dėvėti rūbai ir kt.

Parama Umanės miestui
Radviliškio rajono savivaldybės taryba 2017 metų biudžete skyrė 2 tūkst. Eur Umanės
gyventojų paramai. Šios lėšos panaudotos kelionės išlaidoms padengti. Už likusius 900 Eur buvo
nupirkti 4 šaldytuvai ir įvairi medicininė įranga Umanės miesto vaikų ligoninei. Tokią paramos paskirtį
pasirinko Umanės miesto savivaldybės vadovai. Susitikimo su Umanės miesto meru Aleksandru
Cebrijumi metu aptartos tolimesnės bendradarbiavimo sritys, galimybės. Vizito metu buvo apžiūrėta
žemės ūkio mašinų gamyklos, esančios Umanės mieste, produkcija. Susitikus su generaliniu
direktoriumi A. V. Lipkanu, aptartos galimybės rajono ūkininkams įsigyti gamykloje gaminamos
žemės ūkio technikos.
●
Spalio 4–10 dienomis Radviliškio rajono savivaldybės delegacija, vadovaujama
Radviliškio rajono savivaldybės mero pavaduotojo Kazimiero Augulio, dalyvavo iškilminguose
šventiniuose renginiuose, skirtuose Umanės miesto (Ukraina) dienos minėjimui. Kartu su Savivaldybės
mero pavaduotoju į Umanės miestą dalyvauti šventiniuose renginiuose ir aptarti Radviliškio rajono ir
Umanės miesto bendradarbiavimo klausimų vyko Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nariai Jonas
Pravilonis ir Audronis Jegnoras. Šventėje dalyvavo 10 oficialių delegacijų iš Lenkijos, Estijos,
Gruzijos, Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, Jungtinių Amerikos Valstijų ir iš kitų Ukrainos miestų.
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Oficialioje Umanės miesto šventės atidarymo ceremonijoje Savivaldybės mero pavaduotojas
Kazimieras Augulis buvo paprašytas visų delegacijų vardu tarti sveikinimo žodį

Medaliu „Už nuopelnus Umanės miestui“ apdovanoti Radviliškio rajono savivaldybės vadovai,
vieninteliai iš atvykusių užsienio delegacijų
●
Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis, Savivaldybės
administracijos direktorė Jolanta Margaitienė, Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios
klebonas, dekanas Tadas Rudys lankėsi Gniezne, Lenkijoje. Pagrindinis kelionės tikslas – pagerbti
Adomo Baženskio, Burbiškio dvaro paveldėtojo, ir jo žmonos Astos, mirusios šiais metais, atminimą ir
aptarti 2018 metų dviejų miestų bendradarbiavimo planus. Adomas Baženskis, dvaro paveldėtojas,
gyvenęs Gniezne, Lenkijoje, 1992 metais apleistą, sovietiniais laikais nuniokotą dvarą padovanojo
Radviliškio rajono savivaldybei, kuri įsipareigojo jį sutvarkyti ir pritaikyti visuomenės kultūros
reikmėms.

Vizito Gniezne akimirkos
●
Spalio 20–22 dienomis Radviliškyje viešėjo asociacijos „Europos žmonių festivalis“
atstovai iš 14 Europos šalių: Airijos, Italijos, Škotijos, Belgijos, Danijos, Ispanijos, Latvijos, Lietuvos,
Danijos, Portugalijos, Prancūzijos, Suomijos, Vengrijos, Vokietijos. Asociacijos nariai Radviliškyje
apžiūrėjo erdves, kuriose 2018 m. liepos 21–28 d. vyks Europos žmonių festivalis, kokiomis sąlygomis
gyvens dalyviai, kur vyks sporto varžybos, kultūriniai renginiai, susipažino su galimybėmis pažinti
Radviliškio rajoną, Lietuvą.
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„Europos žmonių festivalis“ atstovų vizitas Radviliškyje

Nuolat sprendžiami organizaciniai klausimai ir rengiami pasitarimai dėl Europos
žmonių festivalio organizavimo Radviliškio mieste. 2018 m. metais festivalis laukia visų šalių
Radviliškyje.

2018 m. Radviliškyje vyksiančio Europos Žmonių Festivalio oficialus logotipas
MERO FONDO LĖŠOS
Radviliškio rajono savivaldybės mero fondui 2017 metais buvo skirta 4000 tūkst. Eur.,
panaudota 3949,84 tūkst. Eur.
Mero fondo lėšos panaudotos:
 Baisogalos kultūros centro atidarymo proga dovanotas Virgilijaus Noreikos koncertas
„Mano Lietuva“ – 1300,00 Eur
 Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 80-ies metų jubiliejaus proga –
400,00 Eur
 Radviliškio miesto kultūros centro kolektyvui „Seni pažįstami“ 20-ies metų jubiliejaus
proga – 300,00 Eur
 Visuomeninei organizacijai „Kaimo bendruomenė – Draugas“ – 200,00 Eur
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 Sporto klubui Erdėja automobilų treko varžyboms „Radviliškio žiema 2017“ – 400,00
Eur
 Asociacijai „Lietuvos automobilų klubas“ 2017 m. automobilių slalomo čempionatui
„Radviliškio mero taurė“ – 1000 Eur
 Kitoms prekėms (įvairių jubiliejų, švenčių proga suvenyrams, dovanoms, atvirukams) –
349,84 Eur
VISUOMENĖS INFORMAVIMAS
Savivaldybės internetinėje svetainėje radviliskis.lt nuolat informuojama apie naujausius
įvykius, aktualijas, veiklą.
Savivaldybei aktuali informacija ir skelbimai publikuoti rajono laikraštyje „Radviliškio
naujienos“.
Nacionaliniuose, regioniniuose, vietiniuose laikraščiuose ir žurnaluose („Šiaulių kraštas“,
„Radviliškio kraštas“, portale „Etaplius.lt“, „Savivaldybių žinios“) nemokamai išspausdinta
publikacijų, kuriose pasakota apie Radviliškio krašto ypatumus, įvairių profesijų atstovų, įstaigų
pasiekimus, savivaldybės veiklą.
Bendradarbiaujama su „Šiaulių apskrities televizija“, nuolat rengiama laida apie Radviliškio
krašto gyvenimą „Radviliškis šiandien ir rytoj“ per „Šiaulių televiziją“, transliuoti reportažai LRT
laidoje „Gimtoji žemė“.
Rodytos laidos per „Šiaulių apskrities televiziją“, „LRT“, „Etaplius“ televiziją apie savivaldos
svarbiausius įvykius.
____________________
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