PATVIRTINTA
Radviliškio rajono savivaldybės tarybos
2020 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T-382
RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2020 METŲ VEIKLOS
ATASKAITA
I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
Vadovaudamasis LR vietos savivaldos įstatymu, Radviliškio rajono savivaldybės meras teikia
2020 metų veiklos ataskaitą. Savivaldybės meras renkamas tiesiogiai Savivaldybės tarybos įgaliojimų
laikui. Meras yra Savivaldybės vadovas. Jam deleguotus įgaliojimus įgyvendina vadovaudamas
Savivaldybės tarybai. Jis vykdo funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatyme, kituose teisės aktuose. Meras yra atskaitingas
Tarybai ir bendruomenei už savo ir Savivaldybės veiklą. Jis atsiskaito
Savivaldybės tarybai ir bendruomenei už savo veiklą. Ši ataskaita teikiama
teisės aktų nustatyta tvarka.
2019 m. kovo 17 d. Radviliškio rajono savivaldybės meru išrinktas
Antanas Čepononis. 2019 m. balandžio 25 d. buvo sušauktas pirmas naujos
2019–2023 m. kadencijos tarybos posėdis. Posėdyje prisiekė 24 tarybos nariai
ir tarybos narys-meras. Tarybos posėdyje buvo patvirtintas Radviliškio rajono
savivaldybės mero pavaduotojas Mindaugas Pauliukas (2019-04-25
sprendimu Nr. T-2). 2020 m. spalio 25 d. Radviliškio rajono savivaldybės
meras Antanas Čepononis buvo išrinktas į LR
Seimą. Mero pareigas nuo 2020 m. lapkričio 13 d.
laikinai eina Radviliškio rajono savivaldybės mero
pavaduotojas Mindaugas
Pauliukas iki tol, kol
Radviliškio
rajono
savivaldybės
mero
rinkimų,
kurie
planuojami 2021-04-11
(II turas – 2021-04-25)
metu nebus išrinktas
naujas Radviliškio rajono
savivaldybės meras.

II SKYRIUS
VEIKLA TARYBOS POSĖDŽIUOSE, KOMISIJOSE
Meras Radviliškio rajono savivaldybės tarybos veikloje dalyvauja Tėvynės SąjungosLietuvos krikščionių demokratų frakcijos sudėtyje: Antanas Čepononis, Radviliškio rajono
savivaldybės meras, Kęstutis Dainius, Skaidra Dišlė, Andrius Grabauskas, Arvydas Budrikas, Irena
Palionienė, Eugenijus Pranevičius, Tomas Januševičius, Gabrielius Verdingas, Paulius Kablys, Sigitas
Nakutis, Justinas Kvėglys.
Meras planuoja Savivaldybės tarybos veiklą.
2020 m. iki gruodžio 1 d. įvyko 12 Radviliškio rajono savivaldybės tarybos posėdžių (iš jų 3 –
neeiliniai), pateikti 228 sprendimų projektai, iš kurių patvirtinta 220 sprendimų Meras dalyvavo
dešimtyje posėdžių. Meras buvo iniciatorius didelės dalies Radviliškio rajono savivaldybės tarybos
svarstytų tarybos sprendimų projektų, kuriuos jo pavedimu rengė Radviliškio rajono savivaldybės
administracijos direktorius.
Daugiausia diskusijų sukėlę ir svarstymų pareikalavę Radviliškio rajono savivaldybės tarybos
sprendimai 2020 metais:
- dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto tvirtinimo;

- dėl Radviliškio rajono vietinės reikšmės kelių remonto finansavimo;
- dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto tvirtinimo bei tikslinimo;
- dėl žemės mokesčio (pagal pateiktus piliečių prašymus);
- dėl VšĮ Radviliškio ligoninės struktūros patvirtinimo;
- dėl uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio vanduo“ veiklos plano 2020–2022 m.
patvirtinimo;
- Dėl Radviliškio rajono savivaldybės centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų
tvarkymo tinklų plėtros preliminarios programos tvirtinimo;
- dėl Pakalniškių pagrindinės mokyklos reorganizavimo;
- dėl įpareigojimų Radviliškio rajono švietimo įstaigų vadovams (dėl mokinių maitinimo);
- Dėl paramos vietos verslui (parama, susijusi su COVID-19sukelta pandemija);
- Dėl Radviliškio rajono turizmo programos;
- Dėl leidimo Radviliškio ligoninei pirkti ilgalaikį turtą;
- Dėl lėšų skyrimo kandidatams, studijuojantiems ISM vadybos ir ekonomikos universiteto
studijų programoje „Švietimo lyderystė“ II etape.

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos
Architektūros ir urbanistikos skyrius
skyriai
Bendrųjų reikalų skyrius

41

15

Civilinės metrikacijos, informacinių
technologijų ir komunikacijos
skyrius
Finansų skyrius

10
6

21

Investicijų ir turto valdymo skyrius
1

9 3 6 5

Jurinio ir viešųjų pirkimų skyrius

2

Statybos ir viešosios tvarkos skyrius

26

72

Socialinės paramos skyrius
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

Meras koordinuoja Savivaldybės tarybos komitetų veiklą. Veiklą vykdė 5 Savivaldybės tarybos
sudaryti komitetai.
2020 m. iki gruodžio 1 d. buvo suorganizuotas 21 Radviliškio rajono savivaldybės tarybos
komiteto posėdis:
Komitetai
Pirmininkas
Posėdžių skaičius
Eilinių
Išvažiuojamųjų
Iš viso
Biudžeto, ekonomikos ir ūkio reikalų
Kęstutis Dainius
5
0
5
Investicijų ir kaimo reikalų
Vytautas
4
0
4
Krikščiūnas
Sveikatos, socialinių reikalų ir Eugenijus
4
0
4
teisėtvarkos
Pranevičius
Švietimo, kultūros ir sporto
Justinas Kvėglys 5
0
5
Kontrolės
Kazimieras
3
0
3
Račkauskis
Iš viso 21
0
21

Aktyviai dalyvauta 2020 m. Radviliškio rajono
savivaldybės biudžeto planavimo procese. Nuolat domėtasi
Savivaldybės biudžeto 2020 m. vykdymo rezultatais, kiekvieną
ketvirtį susitikta su Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių
inspekcijos įgaliotąja atstove Jolita Bubliene.

III
SKYRIUS
MERO POTVARKIAI, PADĖKOS RAŠTAI
Įgyvendindamas funkcijas, susijusias su savivaldybės biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų
(kurių savininkė yra savivaldybė) vadovų darbo santykiais, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta
tvarka meras įstaigų vadovams nustatė atlyginimų koeficientus, derino darbo grafikus, tvirtino
pareigybių aprašymus, pasirašė susitarimus dėl darbo sutarčių su savivaldybės biudžetinių įstaigų ir
viešųjų įstaigų vadovais pakeitimo ar nutraukimo.
2020 m. iki gruodžio 1 d. užregistruoti 167 mero potvarkiai: 63 – organizacinės veiklos, 104 –
komandiruočių ir atostogų, personalo klausimais. Mero potvarkiu buvo patvirtintas biudžetinių,
viešųjų bei švietimo įstaigų vadovų kasmetinių atostogų grafikas. 2020 m. buvo parašyti trys mero
potvarkiai įstaigų vadovams, vykusiems į komandiruotes užsienio valstybėse.
2020 m. buvo organizuoti du konkursai dėl
priėmimo į įstaigos vadovo pareigas. Priimti
vadovai: Radviliškio dailės mokyklos direktorė
Vilma Mikalauskienė, Daugyvenės kultūros
istorijos muziejaus draustinio direktorė Laura
Prascevičiūtė.

IV
SKYRIUS
APDOVANOJIMAI
2020 metais mero padėkomis už gerą ir
sąžiningą darbą, aktyvią veiklą, jubiliejų bei švenčių
progomis buvo apdovanoti 95 asmenys. Mero padėkos
raštai teikiami įvairiomis progomis: valstybinių
švenčių, įstaigų, organizacijų, asmeninių jubiliejų
progomis už įvairius nuopelnus Radviliškio kraštui.
Labai daug mero padėkos raštų skirti švietimo,
kultūros ir meno, sporto sričių, bendruomenių
atstovams, siekiant pagerbti jų indėlį į Radviliškio
rajono garsinimą.
Radviliškio rajono savivaldybės svariausi
apdovanojimai – Mero Padėkos ženklas ir ženkleliai „Už nuopelnus savivaldai“ bei „Už nuopelnus
švietimui“. 2020 metais suorganizuoti keturi posėdžiai dėl Mero Padėkos ženklų teikimo, vienas
posėdis dėl ženklelių „Už nuopelnus švietimui“ teikimo.

2020 metais įteikti septyni Mero Padėkos ženklai, du ženkleliai „Už nuopelnus švietimui“:
Tadui Grimailai, radviliškiečiui, visuomenininkui,
ledinių maudynių entuziastui, iniciatoriui ir organizatoriui.
Jam įteiktas Radviliškio rajono savivaldybės mero padėkos
ženklas už sveiko gyvenimo būdo populiarinimą, didžiausių
ledinių maudynių Šiaurės Lietuvoje organizavimą bei
Radviliškio krašto garsinimą.

Vladislavai Virbickienei, Radviliškio rajono
savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus vyriausiajai specialistei, už ilgametį rezultatyvų
nuoširdų ir kūrybingą darbą Radviliškio krašto kultūros
puoselėjimą.
Alfredui Juozapavičiui, Radviliškio rajono savivaldybės
administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjui, už Lietuvos žemės ūkio
vystymo politikos įgyvendinimą Radviliškio rajone, už ilgametį
rezultatyvų ir nuoširdų darbą Radviliškio krašto žmonėms.
Nijolei Krušienei, Radviliškio Vaižganto progimnazijos
direktorei, už ilgametę rezultatyvią vadybinę veiklą bei Radviliškio
rajono vardo garsinimą Lietuvoje.
Gražinai Areliūnienei, Radviliškio rajono Baisogalos
mokyklos-darželio direktoriaus pavaduotojai ugdymui, už ilgametę
rezultatyvią vadybinę veiklą, sveikatos stiprinimo ir sportinių
tradicijų puoselėjimą bei Radviliškio rajono vardo garsinimą
Lietuvoje.
Reginai Ivanauskaitei, Radviliškio lopšelio-darželio direktorei, už rezultatyvią vadybinę veiklą,
etnokultūrinių tradicijų puoselėjimą bei Radviliškio rajono vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje.
Almonei Sakalauskienei, Radviliškio rajono Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijos
direktoriaus pavaduotojai ugdymui, už ilgametę produktyvią kūrybingą vadybinę, pedagoginę ir
metodinę veiklą.
Radviliškio rajono savivaldybės mero
Padėkos ženkleliais „Už nuopelnus švietimui“ 2020
m. apdovanotos Radviliškio lopšelio-darželio
„Žvaigždutė“ socialinė pedagogė Nida Barauskienė
už išskirtinius pasiekimus pedagoginėje veikloje ir
Irma Simonavičienė, Radviliškio lopšelio-darželio
„Žvaigždutė“ logopedė, už išskirtinius pasiekimus
pedagoginėje veikloje bei Radviliškio rajono vardo
garsinimą Lietuvoje ir užsienyje.

Pasveikinta 100 metų sulaukusi Radviliškyje gyvenanti Elzė
Andriulaitienė.

Pagerbti geriausieji Radviliškio rajono
abiturientai.

Padėkota su Covid-19 pandemija tiesiogiai
susidūrusiai medicinos darbuotojų bendruomenei –
Radviliškio rajono sveikatos priežiūros įstaigų
darbuotojams už sudėtingas darbo sąlygas Covid-19
pandemijos metu

V
SKYRIUS
RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO FONDAS
Radviliškio rajono savivaldybės mero fondo lėšos skirstomos vadovaujantis Radviliškio rajono
savivaldybės tarybos patvirtintu Radviliškio rajono savivaldybės mero fondo naudojimo tvarkos
aprašu.
2020 m. išleista 4 906,84 Eur (2019 m. išleista 8 000 Eur, 2018 m. – 5 594,95 Eur).
Paskirtis

Suma Eur

Radviliškio sveikuolių klubui „Atgaja“ „Ledynių maudynių“ organizavimui

500,00

UAB „Vaikų sala“ reprezentacinėms dovanoms
Vytauto Landsbergio fondui – paramos auka fondo veiklai vykdyti
UAB „Prekybos entuziastai“ reprezentacinėms dovanoms
Baisogalos bendruomenei renginiui „Šaukštu proto neįkrėsi“
Respublikinėms žvejų mėgėjų varžyboms Pociūnėliuose
Šiaulių apskrities merų susitikimui Burbiškyje

75,24
100,00
129,00
500,00
139,60
180,00

Pašušvio bendruomenei renginiams
Tarptautinių galiūnų varžybų dalyvių maitinimas
Baisogalos priestočio bendruomenei“ Imantai“ rašytojo G.Beresnevičiaus
atminimui įamžinti akmens atidengimo šventei organizuoti
VšĮ „Dilaima“ Oninių šventei
Reprezentacinėms dovanoms išleidžiant Savivaldybės administracijos
darbuotojus į pensiją
Mankiškių bendruomenei Žolinių šventei organizuoti
Radviliškio rajono sveikatos priežiūros įstaigoms už sudėtingas darbo sąlygas
Covid-19 pandemijos metu
Iš viso

500,00
400,00
600,00
300,00
283,00
300,00
900,00
4 906,84

VI
SKYRIUS
DARBAS SU GYVENTOJAIS
Kasmet su prašymais, skundais, el. laiškais, tel. skambučiais į merą kreipiasi nemažai
interesantų. Kartą per mėnesį Savivaldybės meras organizuoja gyventojų priėmimą, taip pat priima ir iš
anksto suderintu kitu laiku. Priėmimo metu interesantai dažniausiai kreipėsi tokiais aktualiais
klausimais:

dėl įvairių socialinių problemų;

dėl būsto suteikimo ar remonto;

dėl paslaugų kokybės;

dėl nuosavybės klausimų; dėl gatvių ir kelių remonto bei priežiūros;

dėl statybos ir remonto darbų kokybės;

dėl švietimo organizavimo klausimų. socialinės paramos klausimais;

socialinio būsto klausimais,

dėl kelių remonto, greideriavimo.
Gyventojų priėmimai pas merą ir mero pavaduotoją 2020 m. buvo komplikuoti dėl pasaulinės
Covid-19 pandemijos. Tiek Radviliškio rajono savivaldybės meras ir jo pavaduotojas, tiek Radviliškio
rajono savivaldybės administracija didelę dalį laiko 2020 m. dirbo nuotoliniu būdu, tad susiekti su
meru ir mero pavaduotoju galima buvo ne tik priėmimuose, kurių buvo nedaug, bet ir kitomis
priemonėmis. Gyventojams tiek meras, tiek mero pavaduotojas tiesiogiai buvo pasiekiami ne tik
tradicinėmis darbui skirtomis ryšių priemonėmis, bet ir socialiniuose tinkluose, kur jie taip pat gavo
daug įvairių gyventojų klausimų, prašymų, skundų, į kuriuos galėjo iš karto operatyviai reaguoti, arba
juos persiųsti Savivaldybės administracijai išnagrinėti.
VII SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS INTERESŲ GYNIMAS, SUSITIKIMAI, BENDRADARBIAVIMAS
2020 m. Savivaldybės meras dalyvavo įvairiuose renginiuose, susitikimuose, pasitarimuose,
posėdžiuose, komandiruotėse, vykusiose Radviliškio rajone, Lietuvoje ir užsienyje.
Vykimas į Lietuvos Respublikos ministerijas, LR Seimą ar pas įvairius ministrus, Seimo narius,
kitas valstybines institucijas nėra fiksuojamas, vykstama darbiniais klausimais, kurie kyla dėl įvairių
projektų vykdymo, dėl įvairių veiklos organizavimo procese iškylančių klausimų. Oficialių vizitų,
susitikimų statistika nėra fiksuojama, jie yra paminimi vadovų savaitės darbotvarkėse internete adresu
www.radviliskis.lt.
Radviliškio rajono savivaldybei atstovaujama Lietuvos savivaldybių asociacijos veikloje (2020
metais vyko 1 LSA visuotinis narių suvažiavimas, dalyvauta viename nuotoliniame Lietuvos
savivaldybių asociacijos tarybos posėdyje), Šiaulių regiono plėtros tarybos posėdžiuose (iki 020-12-01
– 2 posėdžiai, 36 – rašytinio pritarimo procedūros).
Radviliškio rajono savivaldybės
meras Antanas Čepononis dalyvavo
Naujojoje Akmenėje vykusiame Lietuvos
Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos
susitikime su Šiaulių regiono savivaldybių
vadovais. Prezidento
vizito
Naujojoje
Akmenėje dėmesio centre – ekonomikos
atsigavimas ir infrastruktūros plėtra Šiaulių
regione.

2020 m. Radviliškio rajono savivaldybė
pasirašė susitarimą dėl bendradarbiavimo su
Užimtumo tarnybos Šiaulių klientų aptarnavimo
departamentu. Susitarimą dėl bendradarbiavimo
siekiant didinti socialinių ir darbo rinkos
partnerių vaidmenį, skatinant gyventojų
užimtumą bei mažinant socialinę atskirtį
Radviliškio rajone pasirašė Radviliškio rajono
savivaldybės meras Antanas Čepononis ir
Užimtumo tarnybos Šiaulių klientų aptarnavimo
departamento direktorius Raimondas Šukys.
Šis
susitarimas
padės
užtikrinti
konstruktyvų Užimtumo tarnybos ir Radviliškio
rajono
savivaldybės
bendradarbiavimą
analizuojant darbo rinkos situaciją, padės išgryninti nedarbo priežastis, organizuoti darbo rinkos dienas
seniūnijose, įgyvendinti aktyvias darbo rinkos politikos priemones. Užimtumo tarnyba pagal šį
susitarimą įsipareigoja kiekvieną ketvirtį teikti informaciją savivaldybei apie situaciją darbo rinkoje.
2020 m. Burbiškio dvare suorganizuotas Šiaulių
apskrities savivaldybių merų ir administracijų direktorių
pasitarimas. Apskrities savivaldybių vadovai, susitikę
Burbiškio dvare, aptarė aktualias vietos savivaldai
temas, analizavo globos namų pertvarkos modelį,
diskutavo apie visam Šiaulių regionui reikšmingus
projektus, kuriuos pristatė Šiaulių miesto savivaldybės
meras Artūras Visockas. Savivaldybių administracijų
direktoriai aptarė Šiaulių regiono atliekų tvarkymo
centro veiklą, analizavo skolų klausimą.
2020 m. lapkričio 6 d. įvyko istorinis
įvykis Šiaurės Lietuvoje – pasirašyta Šiaulių
regiono plėtros tarybos steigimo sutartis.
Akmenės,
Joniškio,
Kelmės,
Pakruojo,
Radviliškio, Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono
savivaldybių merai pasirašė Šiaulių regiono
plėtros tarybos steigimo sutartį ir surengė
steigiamąjį susirinkimą. Nuspręsta įsteigti analogų
Lietuvoje neturintį specialųjį juridinį asmenį –
Šiaulių regiono plėtros tarybą. Tokios tarybos
ateityje rengs, tvirtins savo regionų plėtros planus
ir gaus lėšų jų įgyvendinimui – beveik 30
procentų Lietuvai skiriamų ES struktūrinių fondų
lėšų. Radviliškio rajono savivaldybei Šiaulių
regiono plėtros taryboje atstovaus Radviliškio
rajono savivaldybės tarybos narys Kazimieras
Račkauskis.
Dalyvauta Trišalės tarybos posėdžiuose,
kuriuose atstovauta Radviliškio rajono savivaldybei.
Vasario 26 d. Radviliškio rajono savivaldybėje
suorganizuotas Trišalės tarybos posėdis, kuriame
dalyvavo Radviliškio rajono darbdavių, profesinių
sąjungų ir savivaldos atstovai. Posėdyje aptarti
saugaus eismo Radviliškyje, dienos stacionaro
paslaugų teikimo vaikams Radviliškio ligoninėje
klausimai, diskutuota apie Radviliškio rajono
trišalės tarybos paskirtį ir funkcijas.

VIII SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS APDOVANOJIMAI, ĮVERTINIMAI
2020 metais Radviliškio rajono
savivaldybei septintoji „Auksinė krivūlė“
įteikta už glaudų savivaldos ir Lietuvos
kariuomenės
bendradarbiavimą.
Šiam
apdovanojimui gauti Radviliškio rajono
savivaldybę pateikė LR krašto apsaugos
ministerija. „Be visuomenės paramos nė viena
kariuomenė negali būti stipri. Lietuvos
kariuomenės padaliniai įsikūrę regionuose,
todėl labai svarbu savivaldos ir kariuomenės
glaudus bendradarbiavimas ir sutarimas, be
savivaldos paramos kariuomenė irgi negali. Radviliškio rajono savivaldybė yra ta savivaldybė, kurioje
yra įsikūręs ne vienas Lietuvos kariuomenės padalinys, kurioje yra įgyvendintas ne vienas bendras
pilietinio ugdymo projektas, įgyvendinami infrastruktūriniai gynybos paskirties projektai gerina
Lietuvos kariuomenės ir visos Lietuvos gynybinę parengtį“, – sakė LR krašto apsaugos ministras
Raimundas Karoblis.
IX
SKYRIUS
INVESTICIJOS IR SPRENDIMAI RAJONO GYVENTOJŲ GEROVEI
2020 m. aktyviai dirbta Europos Sąjungos regioninių projektų, investicinių projektų
įgyvendinimo srityje. Pagrindinis tikslas – sėkmingai įgyvendinti patvirtintus projektus ir pasiekti
suplanuotus rezultatus.
2020 metais dirbta įgyvendinant šiuos projektus:

Įrengti ir atidaryti sporto aikštynai kaimiškose rajono vietovėse: Aukštelkuose, Grinkiškyje,
Pociūnėliuose ir Šiaulėnuose.

Įgyvendintas projektas
„Kraštovaizdžio
formavimas ir ekologinės būklės gerinimas
Radviliškio miesto Eibariškių parko teritorijoje“ –
sutvarkytas Eibariškių parkas Radviliškyje.

Aukštelkuose
įrengti
Savarankiško
gyvenimo namai tapo Šeduvos globos namų
padaliniu, 2020 m. spalio mėn. juose apsigyveno
pirmieji gyventojai. Savarankiško gyvenimo
namų pagrindinis veiklos pobūdis – socialinės
priežiūros paslaugų teikimas. Į šią įstaigą
priimami gyventi iš dalies nesavarankiški senyvo
amžiaus ar neįgalūs asmenys ar jų šeimos,
kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas
socialinės priežiūros poreikis ir kurie dėl sveikatos būklės negali gyventi savarankiškai savo namuose
ir socialinių paslaugų teikiamų jų namuose ar kitose nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose
nepakanka ir kurie savo gyvenamąją vietą deklaravę
Radviliškio rajono savivaldybėje.
Pirmajame Radviliškio rajone apsaugotame būste
apsigyveno du gyventojai. Apsaugotas būstas – viena iš
bendruomeninių paslaugų rūšių, užtikrinančių asmens
galimybę gyventi bendruomenėje ir gauti joje
specializuotą pagalbą, atitinkančią individualius asmens ar
šeimos poreikius, bei skatinančių paslaugos gavėjų
savarankiškumą, visapusišką dalyvavimą bendruomenėje
ir socialinę įtrauktį.
Baisogaloje
projekto
„Radviliškio
rajono
savivaldybės
Baisogalos
miestelio
infrastruktūros
kompleksinis sutvarkymas“ metu sutvarkyta centrinė
miestelio dalis. Anksčiau ši teritorija buvo apleista,
funkciškai ir morališkai pasenusi: nusidėvėjusios, apirę
kietosios dangos, pėsčiųjų takai, apšvietimo stulpai,
teritorija buvo naudojama tik automobilių parkavimui.
Dabar atsinaujinusioje erdvėje yra ne tik vietos
automobiliams, bet ir daug šviesos. Atsirado erdvės
prekybininkams, šeimoms, jaunimui, pagyvenusiems

žmonėms:
įrengta
nemažai
suoliukų,
stacionarios šachmatų, šaškių lentos, stalo
futbolo, stalo teniso stalai. Aikštėje veikia
atviras bevielis interneto ryšys.

Domėtasi
UAB
„Radviliškio
vanduo“
įgyvendinamo projekto „Radviliškio rajono Šeduvos,
Baisogalos ir Pakiršinio (Vainiūnų) nuotekų valymo
įrenginių rekonstrukcija padidinant nuotekų išvalymo
efektyvumą“ eiga. Juo siekiama padidinti nuotekų
tvarkymo prieinamumą ir efektyvumą Baisogaloje ir
Vainiūnuose. Diskutuota ir apie kitus UAB „Radviliškio
vanduo“ įgyvendinamus projektus.
Baisogaloje atidarytas pirmasis Radviliškio rajone
vandenlenčių parkas. Projektas „Vandenlenčių parko įrengimas
Baisogalos II tvenkinyje“ įgyvendintas Europos žemės ūkio
fondo kaimo plėtrai skirtomis lėšomis ir Radviliškio rajono
savivaldybės
lėšomis.
Visos lėšos buvo skirtos
tik
pagrindinei
lynų
traukimo sistemai įsigyti,
tramplynams,
vandenlentėms bei sportui
reikalingam inventoriui (šalmams, hidrokostiumams, gelbėjimosi
liemenėms, avalynei). Projektas įgyvendintas vykdant kaimo
vietovių vietos plėtros strategiją „VVG „Radviliškio lyderis“
teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“
Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros
centras su Vilniaus centro poliklinika vykdė
bendradarbiavimo sutartį dėl mobilių slaugos paslaugų
teikimo namuose ligoniams, kuriems sunku apsilankyti
gydymo įstaigoje. Po Naujųjų metų švenčių, pasitikus
2021 metus, Radviliškio rajono pirminės sveikatos
priežiūros centro pacientus, kuriems nustatytas nuolatinės
slaugos arba nuolatinės priežiūros poreikis su dideliais
specialiaisiais poreikiais, lankys mobili brigada, kurioje
dirbs bendrosios praktikos slaugytojas, slaugytojo
padėjėjas ir kineziterapeutas. Teikdamas slaugos paslaugą
namuose, slaugytojas galės ne tik atlikti injekcijas,
lašelinę infuziją kateteriu ar paimti kraują laboratoriniams
tyrimams, bet ir atlikti elektrokardiogramą, arterinio
kraujo įsotinimo deguonimi (SpO2) ir pulso matavimus,
nustatyti gliukozės kiekį kraujyje, kraujo krešumo
rodiklius ir kt. tyrimus, kartu su padėjėju atliks žaizdų
priežiūrą, pragulų profilaktiką ir priežiūrą, dirbtinių kūno
angų priežiūrą (stomų priežiūrą), enterinį maitinimą ir
kitas paslaugas, taip pat tuo pat metu nuotoliniu būdu tyrimų rezultatus, esant poreikiui, tuoj pat galės
įvertinti ir pacientą gydantis gydytojas. Tai leis jam nedelsiant priimti sprendimus dėl tolesnio paciento
gydymo ir būtinosios pagalbos, jei jos reikės.

Kompleksiškai
pradėta
tvarkyti
Šeduvos miesto Kaštonų ir Laisvės aikščių
infrastruktūra. Šios erdvės pradėtos atnaujinti
įgyvendinant projektą „Radviliškio rajono
Šeduvos miesto viešųjų erdvių kompleksinis
sutvarkymas“. Kaštonų aikštėje esančioje
turgaus zonoje bus įrengti nauji stelažai,
stoginės. Pastarosios bus pritaikytos į renginius
atėjusių žiūrovų sėdėjimui. Suprojektuotoje
atviroje turgaus zonoje galės vykti renginiai,
yra numatyta net vieta scenai. Kaštonų aikštėje
bus įrengta nauja automobilių stovėjimo aikštelė, o prie Šeduvos miesto seniūnijos pastato bus
atnaujinta esama automobilių stovėjimo aikštelė ir Laisvės aikštės gatvės atkarpa. Aikščių grindinių
danga – dviejų rūšių betono trinkelės, granito trinkelės. Apšiltintas Šeduvos miesto seniūnijos pastatas,
o vėliau bus atnaujinami pėsčiųjų takai. Sutvarkytos aikštės džiugins ir įrengtais želdynais: čia bus
pasodinti kaštonai, magnolijos, suformuoti gėlynai, spygliuočių krūmynų kompozicijos. Bus įrengti
vadinamieji gabionai – akmeninės sienutės su metaliniu tinklu vėjo gūsiams sulaikyti, kurie taip pat
bus pritaikyti kaip suoliukai sėdėjimui. Gyventojų patogumui bus įrengti nauji suoliukai, šiukšliadėžės,
įrengtas apšvietimas – sumontuoti nauji LED tipo šviestuvai ir šviestuvai, montuojami į grindinį.
Atnaujintoje viešoje erdvėje bus įrengtos dvi vaizdo stebėjimo sistemos. Viena iš kamerų skirta stebėti
turgaus zoną, kita – automobilių stovėjimo aikštelę. Vaizdai bus fiksuojami bendroje seniūnijos
stebėjimo sistemoje.
Įgyvendinti kiti projektai sveikatos priežiūros, viešųjų erdvių,
eismo priemonių diegimo, vandentvarkos ir kitose srityse, tiestos
gatvės ir tvarkyti keliai, modernizuotos, remontuotos švietimo įstaigų
erdvės. Vien mokyklų remontams iš Savivaldybės biudžeto skirta
beveik pusė milijono eurų. Daug remonto darbų atlikta Baisogalos,
Radviliškio Lizdeikos gimnazijoje, V. Kudirkos progimnazijoje,
Gražinos, Pociūnėlių pagrindinėse mokyklose, Radviliškio muzikos
mokykloje.

2020 metai – jubiliejiniai Radviliškio lopšeliui darželiui
„Žvaigždutė“. Juos įstaigos bendruomenė pasitiko atsinaujinusiose
patalpose. Visas antras lopšelio-darželio aukštas kvepia naujumu –
aštuonios darželinukų grupės įžengė į neatpažįstamai pasikeitusias
erdves.

2020 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 4 421,2 tūkst. eurų, iš Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto – 585 tūkst. Eurų.
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių profilių atstatymui žvyruojant ir greideriuojant panaudota 340
tūkst. Eur, asfaltuotų gatvių ir kelių priežiūrai remontui – 190 tūkst. Eur, ištisiniams išlyginamiesiems
asfalto sluoksniams įrengti – 215 tūkst. Eur. Vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrai žiemą
panaudota Savivaldybės biudžeto lėšos – 8,2 tūkst. Eur.
Eismo saugumo priemonėms panaudota daugiau nei 100 tūkst. Eur. Buvo atliekama kelio
ženklų priežiūra, greitį mažinančių kalnelių priežiūra, gatvių horizontalus ženklinimas, šviesoforų
priežiūra ir remontas, įrengiamas kryptinis perėjų apšvietimas.
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių rekonstrukcijai (kapitalo sandoriams formuoti) panaudota 2,9
mln. EUR KPPP.
COVID-19 programos lėšomis paprastajam remontui skirta 770,5 tūkst. eurų, kapitaliniam
remontui ir rekonstrukcijai – 575 tūkst. Eur.
Įgyvendinant šiuos projektus, diskutuota su gyventojais, specialistais, siekiant paties geriausio
rezultato.

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO
RĖMIMO KOMISIJA


Radviliškio rajono savivaldybės taryba, atsižvelgdama į veiklos rūšies paklausumą, į
išduotų verslo liudijimų skaičių, surinktas lėšas pagal atskiras veiklos rūšis, Radviliškio rajono
savivaldybės teritorijoje kasmet tvirtina fiksuoto dydžio pajamų mokesčio dydžius ateinantiems
kalendoriniams metams.

Su verslo liudijimais dirbo 566 fiziniai asmenys, mokėtina suma – 29 378 Eur.
Lengvatomis pasinaudojo 343 gyventojai, lengvatų suma – 8 812 Eur.

2020 m. Radviliškio rajono savivaldybės taryba iš biudžeto skyrė 40 tūkst. Eur
smulkiajam ir vidutiniam verslui remti, iki 2020 m. spalio 1 d. panaudota 17 861 Eur. Radviliškio
rajono smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisija iki 2020 m. spalio 1 d. įvykusiuose keturiuose
posėdžiuose, apsvarsčiusi verslininkų prašymus, finansinę paramą skyrė 12 rajono verslo subjektų,
kurie kreipėsi 13 kartų pagal 5 iš 14 nustatytų finansinės paramos formų (iš jų: viena įmonė kreipėsi
pagal dvi paramos formas).

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO
RĖMIMO LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 2020 M. IKI SPALIO 1 D.
Eil.
Nr.

Rėmimo priemonės pavadinimas

1.
2.

„6.1. naujos įmonės įregistravimo išlaidoms iš dalies padengti“
„6.3. naujų darbo vietų steigimo išlaidoms iš dalies
kompensuoti“
„6.6 pagrindinių priemonių verslui plėsti, išskyrus transporto
priemones, pastatų gamybai vystyti įsigijimo patirtoms
išlaidoms (be pridėtinės vertės mokesčio PVM mokėtojams) iš
dalies padengti“
„6.8. jaunimui iki 29 m. naujai įkūrusiam įmonę pagrindinėms
priemonėms įsigyti, išskyrus transporto priemones, išlaidoms
iš dalies padengti“
„6.12. įmonių su savo produkcija dalyvavimo šalies ir užsienio
parodose išlaidų kompensavimas“
Iš viso:

3.

4.

5.

12
verslo
subjektų
kreipėsi
kartų
4
2

Paramos
suma Eur

1

1 500,00

5

12 000,00

1

1 000,00

13

17 861,39

961,39
2 400,00

Parengtas
ir
Radviliškio
rajono
savivaldybės tarybai svarstyti pateiktas, o vėliau ir
priimtas sprendimas dėl nekilnojamojo turto ir
savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos bei
žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių
lengvatų suteikimo. Sprendimas priimtas siekiant
sumažinti
Covid-19
pandemijos
poveikį
Radviliškio rajono verslininkams. Taip pat
parengtas Radviliškio rajono savivaldybės tarybos
sprendimo projektas dėl Verslo tarybos įkūrimo ir
jos veiklos aprašas, sukurtas Savivaldybės ir verslo
bendradarbiavimo modelis, kuriamas Radviliškio
rajono savivaldybės verslo žemėlapis. Tai – pirmas žingsnis sėkmingo verslo įtraukimo į dialogą su
savivalda link. Surinkus duomenis apie vietos verslą ir ištyrus jo poreikius, galima toliau dirbti vietos
verslo plėtros srityje, siūlyti verslui vienas ar kitas galimybes. Radviliškio rajono verslo žemėlapio
kūrimo priežastis labai paprasta – Lietuvoje nė viena savivaldybė neturi vieningos bazės, kurioje būtų
sukaupti duomenys apie savo teritorijoje veikiančius verslo subjektus. Šiuos duomenis savivaldybės
perka iš VĮ Registrų centro. Perkami duomenys nėra tikslūs, atnaujinimai kainuoja, todėl, taupant
savivaldybės biudžeto lėšas, siūloma bendromis jėgomis sukurti Radviliškio rajono verslo žemėlapį.
Šiuo metu žemėlapyje suvedami Radviliškio
rajono savivaldybės valdomi duomenys.
2020 m. diskutuota apie galimybę
Radviliškio rajone įkurti saulės šviesos jėgainių
parką, net pasirašyta investicijų sutartis su
potencialiais investuotojais, kurie Batkūnuose,
Tyrulių seniūnijoje, planavo statyti saulės šviesos
jėgainių
parką,
bet,
deja,
susiklosčius
nepalankioms aplinkybėms ir prireikus didžiulių
papildomų investicijų, susijusių su elektros galios
didinimu, investuotojai atsisakė šių planų.

INICIATYVOS, RENGINIAI, BENDRADARBIAVIMAS
Savivaldybės administracijoje kiekvieną savaitę (pirmadieniais) organizuojami bendri
pasitarimai su Administracijos vadovais, kuriuose dalyvauja ir atitinkamos srities specialistai –
taip klausimai ir problemos sprendžiami operatyviau ir greičiau priimami sprendimai. Tokie
susitikimai su seniūnais organizuojami kiekvieno mėnesio pirmą pirmadienį.
Kiekvieną darbo dieną ryte savivaldybės ir administracijos vadovai susitinka ir aptaria dienos
darbus, pasikeitimus savaites darbotvarkėje.
2020 m. dirbta prie susitarimo dėl
programos „Švietimo lyderystė“ vykdymo
Radviliškio rajone. „Švietimo lyderystės“
programa suteiks stiprius vadybinius įgūdžius ir
žinias švietimo įstaigų vadovams, mokytojams
ir darželių auklėtojams. Programa sukurta
atsižvelgiant į švietimo sektoriaus poreikius bei
iššūkius, ji paremta moderniausiomis mokymo
metodikomis. „Švietimo lyderystės“ programa
siekiama padėti spręsti Lietuvoje egzistuojančią
švietimo įstaigų vadovų trūkumo problema.
2020 m. gegužės 27 d., Radviliškio rajono
savivaldybės meras Antanas Čepononis ir ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto rektorius Dalius
Misiūnas pasirašė susitarimą dėl programos „Švietimo lyderystė“ vykdymo Radviliškio rajone.
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos
Socialinės paramos skyriuje lankėsi Šiaulių rajono
savivaldybės administracijos delegacija – Šiaulių rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja,
Socialinės paramos skyriaus ir seniūnijų atstovai.
Vykusiame susitikime pasidalyta gerąja patirtimi
socialinės paramos srityje.

Su TAU studentais meras aptarė 2019
metais Radviliškio rajono savivaldybės tarybos
ir administracijos nuveiktus darbus, pasidalijo
2020 metų darbų planais, biudžeto formavimo
aktualijomis,
veiklomis
vandentvarkos,
kraštotvarkos, kelių ir gatvių tvarkymo
socialinės rūpybos, švietimo įstaigų tinklo
pertvarkos
srityse.
Studentai
domėjosi
netvarkomais,
apleistais
pastatais Radviliškio rajone ir mieste, buvusių paplentės sodų ateitimi,
mero planais dalyvauti rinkimuose į Lietuvos Respublikos Seimą,
autobusų tvarkaraščio pakeitimo galimybėmis, vaikų žaidimų aikštelių
mieste plėtros galimybėmis.
Pasirūpinta Radviliškio vardą Lietuvoje ir pasaulyje garsinusio
aviamodeliavimo entuziasto, ilgamečio fizikos mokytojo eksperto
Viktoro Karmono kolekcija – jo ir jo mokinių viso gyvenimo įdirbis nuo
šiol visuomenei prieinamas ir matomas. Atnaujintas V. Karmono
aviacinio modeliavimo pasiekimų muziejus duris atvėrė Vaižganto
progimnazijoje.

2020 m. sausio 13 d. minint 29-ąsias kruvinųjų
įvykių metines, Radviliškio rajone prisiminti tie, kurie
žuvo 1991 metais sausio 13-osios naktį. Prisiminti tie,
kurie stovėjo tada visuose Lietuvos miestuose prie
svarbių valstybei objektų, pastatų ir gynė teisę į
nepriklausomybę.

Plazdančios vėliavos, skambančios
dainos, jausmingi žodžiai ir patriotiniai
jausmai sklandė ore vasario 15 dieną
Minaičiuose, Radviliškio rajone. Čia
paminėtos 71-osios Lietuvos laisvės kovos
sąjūdžio (LLKS) Tarybos 1949 m. vasario
16-osios Deklaracijos paskelbimo metinės.
Dar vienas visus vienijęs leitmotyvas –
„Pažadink Lietuvą many“ – skambėjo
jaunimo, dalyvavusio šiame renginyje, lūpose. Minaičių kaime, Miknių-Petrėčių sodyboje, prie atkurto
partizanų bunkerio ir memorialo Lietuvos laisvės kovos sąjūdžiui susirinkę Lietuvos žmonės pagerbė
partizanų, padėjusių galvas už Tėvynę Lietuvą, atminimą.
Paminėta Vasario 16-oji, Lietuvos Valstybės
atkūrimo diena: dalyvauta Radviliškio tautodailininkų
darbų parodos „Iš praeities į dabartį“, kuri jau 18 metų
tradiciškai kasmet organizuojama vasario 16–kovo 11
dienomis, atidaryme ir šventiniame Lietuvos
gimtadieniui skirtame Radviliškio miesto kultūros cento
meno kolektyvų koncerte „Sudainuokime Lietuvą“.

Sidabrave paminėta Lietuvos valstybės atkūrimo
diena, apdovanoti seniūnijos gyventojai, nusipelnę savo
kraštui
Dalyvauta Vilties ir gedulo dienos, Juodojo kaspino ir Baltijos kelio dienos minėjimuose.

Burbiškio dvare 2020 m. vyko
jau šeštą kartą Radviliškio rajono
savivaldybės administracijos Civilinės
metrikacijos skyriaus organizuota,
Savivaldybės mero inicijuota Auksinių
vestuvių
šventė.
Renginyje
pasveikintos poros, darniai ir gražiai
drauge gyvenančios jau 50 metų.
Aktyvų jaunimą subūrė tradiciniai Jaunimo apdovanojimai. Paskutinį
vasaros penktadienį Radviliškio miesto parke išlydėta vasara ir apdovanoti
šauniausi Radviliškio rajono jaunuoliai.
Dalyvauta daugybėje
rajono bendruomenių švenčių, prisidėta
organizuojant įvairius renginius ir šventes, palaikytos vietos bendruomenių
iniciatyvos. Džiaugiuosi jau tradicija tapusiais galiūnų čempionatais, nauja ir
vienintele Lietuvoje Šaltibarščių švente, puikiais renginiais Kleboniškių
etnografiniame buities muziejuje, patriotine dvasia alsuojančiais valstybinių
švenčių minėjimais, atgijusia legenda Šeduvos malūne, tradiciniais Kojinių
mezgimo čempionatais ir kitomis šventėmis.

Dalyvauta ir padėkota Radviliškio rajono globėjams
tradiciniame Globėjų dienos minėjime-padėkos šventėje-piknike
stovyklavietėje „Arimaitis“, dalyvauta tradicinėje Šeduvos
Žolinėje, įvairių naujų objektų atidarymo šventėse, Eibariškių
parko pristatymo visuomenei šventėje, tradicinėje Gėlių šventėje
Šniūraičiuose bei kitose Radviliškio rajoną Lietuvoje
garsinančiose šventėse bei renginiuose.

Dalyvauta Šiaulėnų miestelio šventėje, miestelio 528-ajame gimtadienyje, Oninių šventėje
Karčemose.

Tyrulių kultūros salėje padėkota visiems, kuriantiems
Tyrulius. Tradicinėje Tyrulių seniūnijos padėkos šventėje „Iš
širdies į širdį“ padėkota žmonėms, kurie visą savo širdį ir
darbus atiduoda vietai, kurioje gyvena – Tyrulių seniūnijai.

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos
išvakarėse tradiciškai pagerbti geriausieji
2019 metų Radviliškio rajono sportininkai.
Ceremonijoje, vykusioje Radviliškio miesto
kultūros centre, pasidžiaugta gražių
pergalių kupinais 2019 metais, jaunąja
sportininkų karta ir visų sportininkų ir jų
trenerių ryžtu kuo plačiau skleisti žinią
apie
ryžtingus
ir
profesionaliai
pasirengusius Radviliškio rajono sportininkus.

Mokslo ir žinių šventė buvo
kiek kitokia, nes buvo organizuojama
vadovaujantis
visais
galiojančiais
Covid-19 pandemijos reikalavimais.

Žinoma, gaila, kad 2020 metai yra pažymėti pasaulį apėmusios pandemijos ženklu.
Radviliškyje neįvyko suplanuoti tarptautinis jaunimo ir sporto festivalis, Lietuvos trečiojo amžiaus
universitetų universiada, Europos žmonių festivalis Suomijoje, atidėti, supaprastinti, išskaidyti puikūs
projektiniai sumanymai.
Bendradarbiavimas su Lietuvos kariuomene, valstybės sienos apsaugos tarnyba, policija,
COVID-19 prevencija
2020 metais, kaip ir kasmet, bendradarbiauta su Lietuvos kariuomene. Kariškiai – svarbi
Radviliškio bendruomenės dalis, jie prisideda ir prie renginių organizavimo, ir pilietinio ugdymo, ir
patys organizuoja renginius, supažindindami visuomenę su kaiuomenės struktūromis. Radviliškio
rajono savivaldybė aktyviai bendradarbiauja su Oro gynybos batalionu ir Kunigaikščio Margirio
pėstininkų batalionu, įsikūrusiais Radviliškyje.

2020 m. tęsėsi bendradarbiavimas su Valstybės sienos apsaugos
tarnyba. Šios tarnybos pareigūnai aktyviai prisideda prie
Radviliškio rajono renginių organizavimo, dalyvauja juose,
informuoja visuomenę apie savo tarnybos veiklą, dažnai renginių
dalyvius vaišina pasienietiška koše.

2020 metų biudžete viešajam saugumui užtikrinti
skirta 25 tūkst. Eur budintiems ekipažams, saugią aplinką
formuojančioms programos, įvairioms akcijoms saugaus
eismo, viešosios tvarkos palaikymo srityse. Nelikus
finansavimo iš valstybės, vieno mygtuko pagalbos
įrenginiai įsigyjami ir išlaikomi Radviliškio rajono
savivaldybės biudžeto lėšomis. Nuolat diskutuojama apie
smurtą artimoje aplinkoje: analizuojamos priežastys, kovojama su pasekmėmis, ieškoma būdų padėti
smurtą patiriantiems ir smurtaujantiems asmenims. Kasmet pagerbiami žuvusieji keliuose,
organizuojami saugių kaimynysčių sąskrydžiai. Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas

Čepononis ir Savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Margaitienė nuolat su Radviliškio rajono
policijos komisariato viršininku Linu Valiumi aptarinėjo gyventojų saugumo situaciją Radviliškio
mieste ir rajone. Pasak policijos komisariato viršininko, Radviliškio rajone dominuoja smurtas
artimoje aplinkoje ir konfliktai šeimose, ypač po pašalpų mokėjimo. Aktuali problema – neblaivūs
vairuotojai, chuliganiškas vairavimas, taip pat neatsakingi, neatsargūs, nedėvintys šviesą atspindinčių
elementų pėstieji. Dar viena Radviliškio rajonui, kaip tranzitiniam rajonui, būdinga problema –
vagystės iš krovininių automobilių. Vaizdo kamerų tinklo atnaujinimas, pagalbos mygtukų viešose
vietose įrengimas tiek mieste, tiek rajone, didesnis budinčių ekipažų skaičius – tokios priemonės
didino gyventojų saugumą 2020 metais.
Radviliškio rajono savivaldybėje susirinkusi
Radviliškio rajono savivaldybės mažmeninės prekybos
alkoholiniais gėrimais ribojimo komisija sprendė
klausimą dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais
gėrimais ribojimo, analizavo esamą situaciją, kiek
viešajam saugumui turi įtakos prekybos alkoholiu laikas
baruose, kavinėse.

2020 m. neišvengiamai daug dirbta COVID-19 prevencijos srityje:
rūpintasi asmens apsaugos priemonių rezervo pildymu, spręsti būtini
klausimai vykdant LR sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio
ekstremalios situacijos vadovo nurodymus, siekiant užtikrinti žmonių
saugumą.

X
SKYRIUS
TARPTAUTINIAI RYŠIAI
2020 metai – Covid-19 pandemijos metai, tad su Radviliškio rajono savivaldybės tarptautinio
bendradarbiavimo partneriais (Umanės (Ukraina), Nesvyžiaus ir Horkų (Baltarusija), Gniezno,
Kadzidlo ir Mazovijos Grodzisko (Lenkija), Sen Sinj l‘Abe (Prancūzija), Chašūrio (Gruzija), Bauskės
(Latvija), Katzrino ir Karmelio (Izraelis), Skaros (Švedija), Špajerio (Vokietija) savivaldybėmis)
daugiau bendrauta formaliai, laiškais. Deja, gyvus susitikimus pakeitė nuotolinis bendravimas.
Tikimasi, kad 2020 metais neįvykę tarptautiniai renginiai, susitikimai, stovyklos bus perkeltos į 2021
metus ir per metų pertrauką nebus prarastas įdirbis kuriant tarptautinius bendradarbiavimo santykius,
bendrus projektus. Dėl akivaizdžių politinių priežasčių kol kas susilaikoma nuo bendradarbiavimo su
Baltarusijos Respublikos miestais partneriais, dėl natūralių priežasčių (nedidelio biudžeto, žmonių
kaitos, interesų nesutapimo) po truputį siaurėja miestų, su kuriais aktyviai bendradarbiaujama, ratas:
Skaroje (Švedija) ir Špajeryje (Vokietija), Sen Sinj l‘Abe (Prancūzija), Karmelyje (Izraelis) neliko arba
vis mažiau lieka Radviliškio rajono savivaldybę kaip tarptautinio bendradarbiavimo partnerį matančių
vietos politikų ir bendradarbiavimo entuziastų. Pasaulį užvaldžiusi pandemija tą prarają tik didina.
Džiaugiamasi, kad sąlyčio taškų, galimybių vykdyti įvairius projektus: tiek jaunimo stovyklų
organizavimo, tiek verslo plėtros, tiek kultūros, sporto srityse, tiek viešojo administravimo tobulinimo,
tiek vystomojo bendradarbiavimo skirtyse randama su Umanės (Ukraina), Gniezno, Kadzidlo ir
Mazovijos Grodzisko (Lenkija), Chašūrio (Gruzija), Bauskės (Latvija), Katzrino (Izraelis) savivaldos
atstovais.

Vienintelis vizitas 2020 m. į
užsienį buvo dalyvavimas Savivaldybių
forume „MuniWorld 2020“ Izraelyje,
kuriame
diskutuota apie galimybę
bendrauti ir bendradarbiauti tarptautiniu
mastu kuriant išmaniuosius miestus ir
susitikta su naujais Radviliškio rajono
savivaldybės partneriais Izraelyje –
Katzrino miesto atstovais, Į Izraelį
vykta drauge su Lietuvos savivaldybių
asociacijos atstovais. Tarptautiniame
forume „MuniWorld2020“ Katzrino
miesto savivaldybė apdovanota už
inovaciją miesto tvarkymo srityje.
Katzrine įdiegta išmani sistema, kuri
identifikuoja miestą dergiančių keturkojų
šeimininkus. Pasak D. Apartsevo, tokia
sistema
labai
drausmina
keturkojų
šeimininkus,
skatina
susirinkti
jų
augintinių gatvėse paliekamas „dovanėles“.
Tokie
vizitai,
susitikimai
ir
iniciatyvos yra galingas variklis, raginantis
neužsistovėti vietoje, mokytis iš kitų
pasiekimų ir klaidų bei dirbti
savo
savivaldybės žmonėms.

Savivaldybės meras

Antanas Čepononis

