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RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018-2020 METŲ
SAUGIOS, ŠVARIOS IR PATOGIOS GYVENAMOSIOS APLINKOS UŽTIKRINIMO
PROGRAMOS APRAŠYMAS
Biudžetiniai metai
Asignavimų valdytojo pavadinimas
Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Radviliškio miesto seniūnija
Šeduvos miesto seniūnija
Tyrulių seniūnija
Aukštelkų seniūnija
Baisogalos seniūnija
Grinkiškio seniūnija
Pakalniškių seniūnija
Radviliškio seniūnija
Sidabravo seniūnija
Skėmių seniūnija
Šaukoto seniūnija
Šiaulėnų seniūnija
BĮ Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų
centras
BĮ Radviliškio rajono priešgaisrinės saugos tarnyba
BĮ Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuras
BĮ Gražinos pagrindinė mokykla

2018
Asignavimų valdytojo kodas
188726247
288685680
188685875
188685918
188687011
188686062
188686977
188686258
188685537
188686639
188686596
188686824
188686781
302296387
171478676
302296907
190671637

Saugios, švarios ir patogios aplinkos užtikrinimo
06
Kodas
programa
Programos parengimo argumentai
Šia programa realizuojamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytos
savivaldybių savarankiškosios funkcijos: savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra,
taisymas, tiesimas ir saugaus eismo organizavimas; šilumos tiekimo organizavimas; ritualinių
paslaugų teikimo užtikrinimas ir kapinių priežiūros organizavimas; aplinkos kokybės gerinimas ir
apsauga; kraštovaizdžio ir savivaldybės įsteigtų saugomų teritorijų tvarkymas ir apsauga,
savivaldybės teritorijoje esančių želdynų, želdinių apsauga, tvarkymas ir kūrimas, inventorizacijos,
apskaitos, atskirųjų želdynų žemės sklypų kadastrinių matavimų ir įrašymo į Nekilnojamojo turto
registrą organizavimas ir stebėsena; komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimas, antrinių
žaliavų surinkimo ir perdirbimo organizavimas, sąvartynų įrengimas ir eksploatavimas; geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimas, valstybinės (valstybės perduotos savivaldybės)
funkcijos: stichinių meteorologinių reiškinių, gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo ir priežiūros
programų įgyvendinimas, medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų žemės
ūkiui padarytos žalos ir nuostolių nustatymas; pirminė asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra
(įstaigų steigimas, reorganizavimas, likvidavimas, išlaikymas); savivaldybių sveikatos programų
rengimas ir įgyvendinimas; parama savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrai; sanitarijos ir
higienos taisyklių tvirtinimas ir jų laikymosi kontrolės organizavimas, švaros ir tvarkos viešose
vietose užtikrinimas; savivaldybėms priskirtas triukšmo prevencijos ir triukšmo valstybinio valdymo
įgyvendinimas, bei valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos: antrinės ir tretinės
sveikatos priežiūros organizavimas įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka; dalyvavimas,
Programos pavadinimas

bendradarbiavimas užtikrinant viešąją tvarką, kuriant ir įgyvendinant nusikaltimų prevencijos programas.

Ilgalaikiai prioritetai
(pagal RRSPP)

Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros tobulinimas
Išsilavinusi, sveika ir pilietiška bendruomenė
1
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Šia programa
įgyvendinamas
savivaldybės strateginis
tikslas:

2.6. priedas
Teikti rajono savivaldybės gyventojų poreikius
atitinkančias kokybiškas administracines ir viešąsias
paslaugas

Kodas

02

Užtikrinti rajono savivaldybėje saugią, švarią ir
01
Kodas
tvarkingą aplinką
Tikslo įgyvendinimo aprašymas:
Tikslas pasiekimas įgyvendinus žemiau išvardytus uždavinius.
01 uždavinys. Pašalinti rizikos veiksnius, keliančius grėsmę gamtinei aplinkai.
Įgyvendinant šį uždavinį, bus vykdomos priemonės, kurios padės išvengti gamtinės aplinkos
užterštumo: likviduojami nelegalūs sąvartynai ir tvarkomos užterštos teritorijos, kai nežinomas
atliekų turėtojas; likviduojami ypatingų ekologinių situacijų padariniai; siekiant sumažinti grunto ir
paviršinių vandenų užterštumą, vykdomi nuotekų sistemų įrengimo projektai; vykdomos aplinkos
oro kokybės kontrolės priemonės.
02 uždavinys. Išsaugoti natūralų rajono kraštovaizdį, augaliją ir gyvūniją.
Bus vykdomos medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui ir žemės ūkio naudmenims
prevencinės priemonės: želdinių apdorojimas repelentais, aptvėrimas tvoromis ar apsauginėmis
juostomis; želdinių, gerinančių laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas, auginimas ir kt.
Rajono savivaldybės seniūnijos tvarkys visuomeninės paskirties želdinius, prižiūrės rajono
savivaldybės teritorijoje esančius gamtos paminklus.
Siekiant ugdyti rajono savivaldybės bendruomenės ekologinį sąmoningumą, bus vykdomos
ekologinio švietimo priemonės: ugdymo įstaigoms prenumeruojama ekologinė spauda, rengiami
seminarai ir kiti renginiai įvairiomis aplinkosaugos temomis, remiami įvairūs projektai, susiję su
ekologiniu švietimu.
03 uždavinys. Vykdyti kryptingą visuomenės sveikatinimo veiklą.
Uždavinys apima visuomenės sveikatos priežiūros funkcijos užtikrinimą Radviliškio rajono
savivaldybės teritorijoje.
Visuomenės sveikatos priežiūra rūpinasi savivaldybės įsteigta biudžetinė įstaiga Radviliškio
rajono visuomenės sveikatos biuras, kurios veiklos tikslas – rūpintis Radviliškio rajono savivaldybės
gyventojų sveikata, vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą
savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą
bei gerinti gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas. BĮ
Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuro pagrindinės veiklos kryptys yra visuomenės sveikatos
stiprinimas Radviliškio rajono savivaldybės bendruomenėje; savivaldybės sveikatos rodiklių
stebėsena; užkrečiamųjų ligų profilaktika (pagal kompetenciją) savivaldybėje; neinfekcinių ligų ir
traumų profilaktika bei kontrolė savivaldybėje; visuomenės sveikatos programų savivaldybėje
įgyvendinimas; vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimas; bendradarbiavimas su socialiniais partneriais;
savivaldybės institucijų sprendimų projektų poveikio visuomenės sveikatai vertinimas.
Savivaldybės administracija, vykdydama visuomenės sveikatos priežiūros funkciją, organizuoja
sveikatinimo programų vykdymą ir bendruomenės sveikatinimo projektų (programų) rėmimą. 2018–
2020 metais numatoma remti vaikų sveikatingumą skatinančias, ligų kontrolės ir profilaktikos,
aktyvaus gyvenimo būdo propagavimo ir kitas programas.
04 uždavinys. Didinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir gerinti kokybę.
Numatoma gerinti Radviliškio rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų
materialinę-techninę bazę: atlikti VšĮ Šaukoto ambulatorijos stogo remontą, pagerinti VšĮ Šeduvos
PSPC pagrindinių įstaigos laiptų kokybę.
Programos tikslas
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05 uždavinys. Prižiūrėti rajono savivaldybės infrastruktūros objektus ir užtikrinti
nepertraukiamą komunalinių paslaugų teikimą.
Vykdant šį uždavinį numatoma užtikrinti teisės aktus atitinkantį atliekų tvarkymą rajono
savivaldybės teritorijoje. VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ surenka rinkliavą iš atliekų
turėtojų ir perveda į savivaldybės biudžeto sąskaitą (pagal galiojančius teisės aktus šios lėšos
apskaitomos savivaldybės biudžete). Rinkliavos lėšos išleidžiamos atliekų tvarkymo sistemai
išlaikyti. Taip pat skiriama lėšų konteinerių aikštelių priežiūrai užtikrinti.
Žemės ūkio skyrius, įgyvendindamas šį uždavinį, rūpinasi rajono savivaldybės teritorijoje esančių
melioracijos sistemų priežiūra ir dirvų kalkinimu.
Rajono savivaldybės administracijos seniūnijos yra atsakingos už bendro naudojimo teritorijų
(žaliųjų zonų, parkų, skverų, aikščių, kapinių, rekreacinių teritorijų) tvarkymą: šiukšlių surinkimą ir
išvežimą, šienavimą ir t. t.
Aukštelkų, Pakalniškių, Šaukoto, Šiaulėnų seniūnijų teritorijoje veikia viešosios pirtys, kurių
veikimą ir priežiūrą užtikrina seniūnijos. Seniūnijos prižiūri rajono savivaldybės teritorijoje esančius
vietinės reikšmės kelius. Lėšos kelių priežiūrai skiriamos iš valstybinės Kelių priežiūros ir plėtros
programos. Seniūnijos kasmet atlieka kelių su žvyro danga greideriavimą, asfalto dangos duobių
remontą, valo kelius žiemos sezono metu, atlieka kelio dangos ženklinimo ir kitus einamuosius kelių
priežiūros darbus. Lėšos kelių priežiūrai paskirstomos seniūnijų teritorijoms priklausomai nuo
vietinės reikšmės kelių ilgio ir gyventojų skaičiaus.
06 uždavinys. Užtikrinti asmens ir visuomenės saugumą rajono savivaldybės teritorijoje.
BĮ Radviliškio rajono priešgaisrinės saugos tarnyba gesina gaisrus, gelbsti žmones ir jų turtą
gaisro vietoje, vykdo pirminius gelbėjimo darbus avarijų, katastrofų, stichinių nelaimių atvejais.
Teikia informaciją rajono savivaldybės gyventojams priešgaisrinės saugos klausimais. Teikia būtinas
paslaugas žmonėms ir įmonėms nelaimės atveju. Radviliškio rajono priešgaisrinės saugos tarnyba
kasmet atlieka įvairius gelbėjimo darbus.
Siekiant užtikrinti žemus nusikalstamumo rodiklius, bus bendradarbiaujama su Šiaulių apskrities
vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio policijos komisariatu vykdant koordinuotas bendras
nusikalstamumo prevencijos veiklas.
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas
Įgyvendinus programoje užsibrėžtus siekius, rajono savivaldybės gyventojai gyvens saugesnėje ir
švaresnėje aplinkoje. Rajono savivaldybės gyventojai gaus aukštos kokybės asmens ir visuomenės
sveikatos paslaugas. Gerės bendrieji gyventojų sveikatos rodikliai. Viešojo naudojimo teritorijos bus
saugios ir patrauklesnės gyventojams ir rajono savivaldybės svečiams.
Susiję įstatymai ir kiti teisės aktai
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros
programos finansavimo įstatymas, Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo
specialiosios programos įstatymas, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas, Lietuvos
Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas,
Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos visuomenės
sveikatos priežiūros įstatymas, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo)
įstatymas, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas,
Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas, Lietuvos Respublikos narkologinės priežiūros
įstatymas, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo strategija.

Kita svarbi informacija
Su programa susijusios Radviliškio rajono savivaldybės 2012–2020 metų strateginio plėtros
plano (RRSPP) priemonės:
Priemonės
Priemonės pavadinimas
Vykdymo
Nr.
terminas
3

1 b forma
1.2.2.1.
1.2.2.2.

1.3.1.5.
1.3.2.2
1.3.4.1.
1.3.4.2.
1.3.5.1.
1.3.5.2.
2.2.2.1.
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Daugiabučių namų modernizavimo rėmimas siekiant diegti energijos
taupymo priemones
Konsultacinės ir techninės pagalbos teikimas gyventojams,
steigiantiems DNSB ar sudarantiems jungtinės veiklos sutartis ir
rengiantiems bendrojo naudojimo įrenginių sunaudojamos energijos
taupymo projektus
Vandens gerinimo (geležies pertekliaus šalinimo) sistemų įrengimas
kaimo vietovėse
Paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų rekonstravimas ir plėtra
Atliekų surinkimo konteinerių (požeminių talpų) išdėstymo schemų
parengimas ir požeminių konteinerių įrengimas
Atliekų rūšiavimo skatinimas įrengiant prie daugiabučių namų
rūšiavimo konteinerius
Visuomenės švietimo bei informavimo priemonių dėl būtinumo tvarkyti
atliekas ir mažinti jų kiekius parengimas ir įgyvendinimas
Įvairių rajono organizacijų aplinkosauginių iniciatyvų ir aplinkosaugos
projektų bei veiklų rėmimas
Melioracijos sistemų (griovių, jų įrenginių) remonto ir rekonstrukcijos
darbų vykdymas
__________________
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2018–2020
2018–2020
2018–2020
2018–2020
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