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PATVIRTINTA
Radviliškio rajono savivaldybės tarybos
2020 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T-383
RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 9
punktu, Savivaldybės administracijos direktorius atsiskaito už savo praėjusių metų veiklą ir teikia
veiklos ataskaitą Radviliškio rajono savivaldybės tarybai ir merui. Radviliškio rajono savivaldybės
administracijos direktorius vadovauja Savivaldybės administracijai. Direktorius yra įstaigos vadovas.
Administracijos direktorius pavaldus Savivaldybės tarybai, atskaitingas Savivaldybės tarybai ir
merui. Direktoriaus pavaduotojas atskaitingas direktoriui.
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitoje
pateikta informacija apie Savivaldybės administracijos direktoriui priskirtų funkcijų vykdymą.
Per ataskaitinį laikotarpį Savivaldybės administracijai vadovavo direktorė Jolanta
Margaitienė. Direktorė veiklą vykdė ir priėmė sprendimus vadovaudamasi įstatymų suteiktais
įgaliojimais.
Į pareigas direktorius skiriamas Savivaldybės mero teikimu Savivaldybės tarybos sprendimu
Tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu. 2020 m. Jolanta Margaitienė
dirbo Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019-04-25 sprendimo Nr. Nr. T-3 pagrindu.
Ataskaitiniu laikotarpiu administracijos direktoriau pavaduotoju dirbo Justinas Pranys. Jis
dirbo Rdviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T–57 „Dėl
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo“ pagrindu.
Abi vykdomosios institucijos: Administracijos direktorius ir Administracijos direktoriaus
pavaduotojas, funkcijas vykdė pagal jų pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas.
SAVIVALDYBĖS PASIEKIMAI, VEIKLOS VERTINIMAS
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.
Kariškiai – neatskiriama Radviliškio miesto ir rajono bendruomenės dalis. Jie ir šventėse, ir
kasdieniame darbe pirmieji pasisiūlo į pagalbą. Ką reiškia vien šauktinių prisaikdinimo ceremonijos
Radviliškio miesto centre ar iškilmingos karių rikiuotės įvairiausių švenčių metu. 2019 metais
Radviliškyje įspūdingai paminėtos ir Lietuvos kariuomenės pergalės mūšyje su bermontininkais 100osios metinės, ačiū Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai už suteiktą garbę būti šio
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renginio šeimininkais. Bet ne tik šventėse esame bendrystėje. Radviliškio rajono savivaldybė
įvertinta už realius darbus. Bendradarbiaujama su Krašto apsaugos ministerija tikrai ne dėl
apdovanojimų: siekiama sudaryti pačiais tinkamiausias sąlygas Lietuvos gynėjams ir prisidėti prie
saugios Lietuvos. Visa tai pasiekiama ne be Savivaldybės administracijos prisidėjimo.
2020
metais
Radviliškio
rajono savivaldybės administracijos
direktorei
Jolantai
Margaitienei
įteiktas svarus Lietuvos policijos
apdovanojimas už viešojo saugumo
užtikrinimą.
Lietuvos
policijos
generalinio komisaro įsakymu Vietos
savivaldos dienos proga Radviliškio
rajono savivaldybės administracijos
direktorė
Jolanta
Margaitienė
apdovanota
Lietuvos
policijos
padėkos ženklu „Už paramą policijai“
už bendradarbiavimą su Lietuvos
policija, svarų indėlį į prevencinę
veiklą bei indėlį stiprinant teisėtvarką.
Apdovanojimą įteikė Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Ramūnas
Sarapas ir Radviliškio rajono policijos komisariato viršininkas Linas Valius. Svarbiausias policijos ir
vietos savivaldos bendras darbas šioje srityje – įvairios prevencinės programos, tokios kaip „Saugi
kaimynystė“, „Saugią aplinką kurkime kartu“, kurias įgyvendina vietos bendruomenės, prisidedant
Radviliškio rajono savivaldybei, lyderiaujant Radviliškio policijos komisariato bendruomenės
pareigūnams. Svarbūs viešojo saugumo klausimai: eismo saugumo užtikrinimas (įvairiausių saugaus
eismo priemonių diegimas rajono keliuose ir gatvėse, smurto artimoje aplinkoje prevencijos, jaunimo
užimtumo kontrolės bei nusikalstamumo prevencijos veiklos – visa tai yra bendras Radviliškio
rajono savivaldybės administracijos darbuotojų ir policijos pareigūnų bendras darbas. Radviliškio
rajono savivaldybėje kuriama saugi aplinka rajono gyventojams: įgyvendindamos nusikaltimų
prevencijos priemonės, užtikrindama prevencinė pagalba vaikui ir šeimai, koordinuojamos socialinės,
kitų įstaigų teikiamos paslaugos labiausiai pažeidžiamoms rajono gyventojų grupėms.
PERSONALO KLAUSIMŲ ADMINISTRAVIMAS
Direktorius vadovauja
Savivaldybės administracijai,
kurios sudėtyje 12 skyrių, 3
specialistai, neįeinantys į skyrių
sudėtį, 12 seniūnijų.
Radviliškio
rajono
savivaldybės taryba 2020 m.
birželio 18 d. yra nustačiusi ir
patvirtinusi Radviliškio rajono
savivaldybės administracijoje
didžiausią leistiną:
- valstybės tarnautojų
pareigybių skaičių – 84.
- darbuotojų, dirbančių
pagal
darbo
sutartis
ir
gaunančių darbo užmokestį iš
Savivaldybės biudžeto, skaičių
– 194.
Nuo 2020 m. sausio
mėn.
darbuotojų
skaičius
Savivaldybėje nežymiai pakito.
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2020 m. buvo organizuoti 4 konkursai dėl priėmimo į valstybės tarnybą, du – į įstaigos
vadovo pareigas.
2020 m. buvo organizuoti šeši konkursai
dėl priėmimo į valstybės tarnybą, du – į įstaigos
vadovų pareigas. Nauji vadovai 2020 metais
pradėjo dirbti Radviliškio dailės mokykloje
(Vilma Mikalauskienė) ir Daugyvenės kultūros
istorijos
muziejuje-draustinyje
(Laura
Prascevičiūtė).
Šeduvos miesto
seniūnijai nuo 2020 m.
balandžio
mėn.
vadovauja nauja seniūnė Edita Mančiauskė.
Nuo
2020
m.
rugpjūčio mėn. Švietimo,
kultūros ir sporto skyriaus
vedėju dirba Laisvūnas
Vaičiūnas.
Ingrida
Gladkienė nuo 2020
m. vasario mėn.
vadovauja Skėmių
seniūnijai.
Lina Stribienė nuo 2020 m.
balandžio mėn. dirba Radviliškio
rajono savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
vyriausiaja specialiste.
Galima drąsiai teigti, kad pasiteisino viešosios tvarkos pareigūnų etatų įsteigimas. Viešosios
tvarkos pareigūnai 2020 metais aktyviai dirbo viešosios tvarkos užtikrinimo srityje. Jų dėka rajone ir
Radviliškio mieste sumažėjo netvarkomų, apleistų sklypų, iš kiemų pašalintos apleistos,
nebenaudojamos mašinos, nugriauti savavališkai pastatyti sandėliukai, stebimas miesto prisidėta prie
Covid-19 plitimo prevencijos, drauge su policijos, valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos,
aplinkos apsaugos departamento pareigūnais vykdyti reidai dėl viešosios tvarkos pažeidimų, dėl
COVID 19 sąlygų laikymosi, dėl galimų pažeidimų gamtosaugos srityje, dėl gyvūnų nepriežiūros.
Parengta labai daug reikalingų tvarkų aprašų: tvarkomų teritorijų schemų rengimo taisyklės;
Radviliškio rajono savivaldybės teritorijų tvarkymo ir švaros taisyklės; Radviliškio rajono teritorijoje
ant valstybinės žemės stovinčių, savavališkai atvežtų ir pastatytų, įrengtų ar nebaigtų įrengti
kilnojamų daiktų ar objektų, kurie neturi pamatų, yra avarinės būklės ar kelia pavojų žmonių
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gyvybei, sveikatai bei aplinkai, pašalinimo tvarkos aprašas; Radviliškio rajono savivaldybės
teritorijoje esančių statinių, kurie neturi savininkų (ar savininkai nežinomi), nustatymo, apskaitymo,
dokumentų pateikimo pripažinti statinius bešeimininkiais ir perėmimo savivaldybės nuosavybėn
tvarkos aprašas.
Atliktas 1 tyrimas dėl galimo tarnybinių ar darbo pareigų pažeidimo. Inicijuota 20 viešųjų
pirkimų dėl darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo.
2020 m. išduota valstybės tarnautojų pažymėjimų – 6,
atnaujinta valstybės tarnautojų pažymėjimų sertifikatų – 2.
Mokymuose dalyvavo 20 tarnautojų. Mokymams išleista 5 300
Eur.
2020 m. gegužės mėn. organizuoto mokymai Radviliškio
rajono seniūnaičiams „Seniūnaitis savivaldybės politinėjeadministracinėje sistemoje“.
DIREKTORIAUS VEIKLA
Organizuojant Savivaldybės kontroliuojamų įmonių, uždarųjų akcinių bendrovių veiklą:
2020 m. iškelti didesni reikalavimai Savivaldybės kontroliuojamų įmonių, uždarųjų akcinių
bendrovių vadovams siekiant nustatyti kintamąsias atlyginimų dalis, papildomai atsižvelgta į įstaigų
veiklų ataskaitas. Nustatytas įmonių tarpinių finansinių ataskaitų pateikimo grafikas. Patvirtinti
Savivaldybės kontroliuojamų įmonių 2020 m. biudžetai, jų įvykdymas aptartas ne kartą 2020 metais.
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.
Organizuoti susitikimai su Savivaldybės kontroliuojamų įstaigų vadovais. Susitikimuose
nagrinėti veiksmai, gerinantys įmonių veiklas, efektyvinantys valdymą, diskutuota kainos už
paslaugas dydžio ir jos sudarymo klausimais. Aptartas užduočių vykdymas laiku ir problemos, su
kuriomis susiduria įstaigų vadovai dėl mažėjančio
gyventojų skaičiaus rajone: gyventojų nemokumas,
ne visuomet kokybiškų paslaugų teikimas,
gyventojų skundai, ir pan.
Po užtrukusių viešųjų pirkimų procedūrų
2020 m. pasirašytos šešios rangos darbų sutartys
dėl geriamojo vandens nugeležinimo įrenginių
pastatymo Kaulinių, Prastavonių ir Kunigiškių,
Miežaičių ir Arimaičių, Jonaitiškio gyvenvietėse.
Parengta
ir
patvirtinta
Korupcijos
prevencijos programa ir priemonių planas 2020–
2021 m.
Bendradarbiaujant su Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Savivaldybės
administracija vykdo jų teikiamas rekomendacijas dėl savivaldybės biudžeto lėšų ir turto valdymo,
naudojimo, efektyvesnės vidaus kontrolės, biudžeto vykdymo organizavimo, ūkinės ir finansinės
veiklos. 2020 metais daug dėmesio buvo skirtas Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atliktam
Savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo auditui.

5
Organizuojant ekstremaliųjų situacijų komisijos ir ekstremaliųjų situacijų operacijų centro
veiklą
2020 metais įvyko 9 Radviliškio rajono
savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos
(toliau – ESK) posėdžiai.
1.
Dėl 2019 metų civilinės saugos
veiklos plano vykdymo; dėl 2020 metų civilinės
saugos veiklos plano; dėl sausros padarinių; dėl
gaisrų ir jų kilimo priežasčių; dėl viešojo saugumo
ir eismo įvykių, dėl epideminės situacijos, dėl
epizootinės situacijos.
2.
Dėl suplanuotu renginių atšaukimo.
3.
Dėl ESK posėdžio sprendimų
koregavimo.
4.
Dėl valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos vadovo sprendimų, nurodymų vykdymo.
5.
Dėl epidemiologinės situacijos.
6.
Dėl epidemiologinės situacijos
7.
Dėl darbo ugdymo įstaigose, dėl komercinių renginių, dėl karščiavimo klinikos.
8.
Dėl komercinių ir nekomercinių renginių draudimo, dėl darbo ugdymo įstaigose, dėl
viešojo ir privataus sektoriaus darbo.
9.
Dėl veiksmų plano stacionariose globos įstaigose.
2020 m. keletą kartų buvo koreguota ESK sudėtis dėl darbuotojų kaitos. Radviliškio rajono
savivaldybės ESK sudaro 20 narių. Dauguma jų turi pažymėjimus apie išklausytus kursus, bet dėl
pavasarį paskelbto karantino ESK nariams nebuvo organizuoti mokymai neturintiems atitinkamo
pažymėjimo (kursai vyksta PGT).
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 18 d. įsakymu
Nr. A-957 buvo patvirtintas Radviliškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras
(toliau – Radviliškio rajono savivaldybės ESOC). Radviliškio rajono savivaldybės ESOC sudaro 35
nariai. Naujos sudėties ESOC sudaryta atsižvelgus į Šiaulių PVG rekomendacijas. 2020 m. įvyko 3
savivaldybės ESOC posėdžiai dėl savivaldybės administracijos veiklos organizavimo, COVID-19
prevencijos rajone, asmeninių apsaugos priemonių įsigijimo ir kt. klausimais.
Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje slėptuvių nėra. Savivaldybės ESK ir ESOC darbui
vykdyti yra Savivaldybės pusrūsyje esanti patalpa. Joje yra multimedijos projektorius, spausdintuvas,
galimybė prisijungti prie interneto ir, esant reikalui, prie telefono ryšio linijos.
Siekiant užtikrinti operatyvesnį informacijos perdavimą gyventojams apie gresiančias
grėsmes ar pavojus, Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis atnaujinamos gyventojų
perspėjimo sirenos. Įrengtos dvi naujos akustinės perspėjimo sirenos (po vieną Radviliškyje ir
Šeduvoje).
COVID-19 prevencija ir valdymas

Radviliškio rajono savivaldybėje ar nuotoliniu būdu susitikę Radviliškio rajono savivaldybės
ekstremalių situacijų komisijos nariai ir visuomenės sveikatos priežiūros srityje dirbantys specialistai
ne kartą aptarė svarbiausius veiksmus siekiant užkirsti kelią koronaviruso plitimui.
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Daugybė valandų praleista dirbant prie
Covid-19 pandemijos prevencijos: spręsti
klausimai dėl asmens apsaugos priemonių
rezervo papildymo, jų paskirstymo sveikatos
priežiūros ir kitoms savivaldybės įstaigoms,
planuojant viešųjų erdvių ir patalpų
dezinfekciją, ieškant tinkamų patalpų asmenų
izoliacijai, organizuojant besiizoliuojančių
asmenų kontrolę, ieškant savanorių, paramos
galimybių, organizuojant socialinę pagalbą
socialiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms,
steigiant darželio grupes vaikams, kurių tėvai
dalyvauja apsaugant visuomenę nuo koronavirusinės infekcijos plitimo, organizuojant švietimo,
sveikatos priežiūros, socialinių įstaigų darbą, teikiant
kitas savivaldos kompetencijoje esančias paslaugas,
įgyvendinant visas Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos valstybės operacijų vadovo nutarimus,
diskutuojant ir sprendžiant dėl priemonių, kurios
buvo taikomos Radviliškio rajone, siekiant suvaldyti
koronaviruso plitimą.
Pirmojo karantino metu veikė informacinė svetainė
radviliškiečiams labas.radviliskis.lt ir COVID-19 situacijos
žemėlapis Radviliškio rajone, šiuo metu visa aktuali
informacija perkelta į www.radviliskis.lt ir Radviliškio
rajono savivaldybės paskyrą Facebook socialiniame tinkle.
Dirbta derinant karščiavimo klinikos
steigimo klausimus. Pagal pasirašytą trišalę
Radviliškio
rajono
savivaldybės
administracijos, Šiaulių miesto savivaldybės
administracijos ir VšĮ Šiaulių centro
poliklinikos bendradarbiavimo sutartį, į
karščiavimo kliniką Šiauliuose nuo 2020 m.
balandžio mėn. iki 2020 m. rugsėjo mėn. buvo
nukreipiami Radviliškio rajono pacientai. Šiuo
metu tokia klinika įkurta Radviliškio ligoninėje.

2020-09-15 prasidėjus
Covid-19 ligos
protrūkiui Radviliškio ligoninėje, įgyvendinant
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrovalstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės
operacijų vadovo nurodymą, Radvilškyje pradėjo
veikti Covid-19 ligos patikros punktas Radviliškio
gyventojams. Jame pirmą kartą Lietuvoje pradėtas
masinis Rdaviliškio rajono gyventojų tyrimas dėl
Covid-19 ligos.
DOKUMENTŲ VALDYMAS
Nuo 2018 m. Radviliškio rajono savivaldybės administracijoje dirbama su nauja dokumentų
valdymo sistema KONTORA. Ji skirta automatizuoti, pagreitinti ir supaprastinti dokumentų valdymo
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veiklos procesus organizacijoje. Integruotos TAR/TAIS, VIISP, E-pristatymas sistemos. Dokumentai
pasirašomi naudojant elektroninį kvalifikuotą parašą, sistema parengta naudoti tiek stacionariu
(asmens tapatybės kortelė, valstybės tarnautojo pažymėjimu), tiek mobiliuoju parašu. Sistema taip
pat leidžia perduoti atrinktus dokumentus perduoti į reikiamą valstybinį archyvą jų ilgalaikiam
saugojimui.
Organizuojant Savivaldybės administracijos darbą, iki 2020 m. spalio 31 d. Savivaldybės
direktorius išleido 1 626 įsakymų, iš jų – 1 320 tvarkomosios organizacinės veiklos klausimais, 130 –
personalo klausimais, 176 – atostogų ir komandiruočių klausimais.
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2020 m. iki spalio 31 d. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos vardu pasirašyta 861
sutartis.
2020 m. iki spalio 31 d. Radviliškio rajono savivaldybės siunčiamųjų raštų skaičius – 3 144,
gautųjų – 6 332.
DARBAS SU GYVENTOJAIS
2020 metais gyventojai pateikė Savivaldybei 524 prašymus. Daugiausia kreiptasi tiesioginio
kontakto su savivaldybės darbuotojais būdu socialinės paramos klausimais, žemės ūkio klausimais,
dėl socialinio būsto, dėl juridinės konsultacijos, dėl ekologo paslaugų.
Projekto „Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“ metu
savivaldybių viešos paslaugos centralizuotai perkeltos į elektroninę erdvę. Šiuo metu galima pateikti
paslaugos užsakymo prašymą ir kitus reikalingus duomenis elektroniniu būdu, pasinaudojant
elektronine paslaugos užsakymo forma per www.epaslaugos.lt. Siekiame, kad Radviliškio rajono
gyventojai į Radviliškio rajono savivaldybę kreiptųsi naudodamiesi elektroninėmis paslaugomis.
2020 metais Elektroniniais valdžios vartais pasinaudota 143 kartus (2019 m. – 85). Daugiausia
gyventojų elektroniniu būdu kreipėsi dėl pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba apie
įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą – 132 kartus (2019 m. – 81), aktyviai
naudotasi vaikų registravimo į darželius elektronine sistema. Toks el. paslaugų populiarėjimas
siejamas su dėl pandemijos suvaldymo pasirinktu nuotolinio darbo būdu ir karantino režimu.
Gyventojai turi galimybę su Radviliškio rajono savivaldybės darbuotojais susiekti ir socialinio
tinklo Facebook paskyroje Radviliškio rajono savivaldybė ir oficialioje Radviliškio rajono
savivaldybės svetainėje internete adresu www.radviliskis.lt. www.radviliskis.lt 2020 metais sulaukta
26 klausimų, Facebook paskyroje – per 100 žinučių. 20209 metais naudojantis elektroninių skundų
paslauga pateikta 13 skundų-prašymų. Facebook paskyroje Radviliškio rajono savivaldybė turi 6 059
2019 m. – 4825) prenumeratorių.
Vis dėlto dažniausiai gyventojai mėgsta ateiti patys ir pateikti prašymą, elektroninėmis
priemonėmis naudojamasi vangiai.
Radviliškio
rajono
savivaldybės
administracija ir seniūnijos 2020 metais,
paskelbus karantiną valstybės lygiu arba esant
nepalankiai epidemiologinei situacijai, dirbo
nuotoliniu būdu.
2020 m. parengtas gyventojų aptarnavimo
„vieno langelio“ principu Radviliškio rajono
savivaldybės administracijoje projektas.
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DIDESNI DARBAI, DALYVAVIMAS PASITARIMUOSE,
ATSTOVAVIMAS RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBEI

RENGINIUOSE,

2020 metų veiklos akimirkos:
Radviliškio rajono savivaldybės gyventojų interesams atstovauta Šiaulių regiono atliekų
tvarkymo centro dalininkų susirinkimuose, diskutuota dėl naujų projektų įgyvendinimo, Radviliškio
rajono savivaldybės prisidėjimo dalies, jų naudos Radviliškio rajono gyventojams. To rezultatas –
Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje (Radviliškio mieste, Linkaičių ir Kutiškių kaimuose),
įgyvendinant projektą „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių
regione“, įrengtos 29 naujos atliekų surinkimo aikštelės, kuriose sumontuota 116 (5 m3 talpos) mišrių
komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių. Nuo 2020 m. liepos 20 d. aikštelės
palaipsniui perduotos aptarnauti komunalinių atliekų surinkėjui UAB „Ecoservice projektai“, todėl
gyventojai jau gali jomis naudotis. Atsižvelgiant į aikštelių naudojimosi ypatumus, analizuojant jų
užpildomumą,
keliose
vietose
įrengti
papildomi
konteinerių
komplektai.

2020 m. pradėtas įgyvendinti ir projektas „Antžeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų
atliekų surinkimo konteinerių aikštelių įrengimo Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje
supaprastintas statybos projektas“, kurio metu planuojama įrengti 8 atliekų surinkimo antžeminių
konteinerių aikšteles Šeduvoje, 6 – Baisogaloje, 10 – Radviliškyje.
Aktyviai dirbta rengiant Radviliškio rajono savivaldybės tarybai sprendimų projektus,
susijusius su atliekų tvarkymu: „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Rūšiuojamuoju būdu surinktų
maisto / virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros
sukūrimas Šiaulių regione“, „Dėl pritarimo
įgyvendinti
projektą
„Komunalinių
atliekų
rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių
regione“, „Dėl koncesijos sutarties teikti Radviliškio
rajono savivaldybės teritorijoje viešąsias atliekų
tvarkymo paslaugas pratęsimo“, spręstas klausimas
dėl komunalinių atliekų konteinerių perpildymo, su
atliekų vežėju derinti šių atliekų išvežimo klausimai.

Aptarti atliekų surinkimo aikštelių Radviliškio
rajone įrengimo klausimai, dėl aikštelių vietos
diskutuota su Šeduvos ir Baisogalos bendruomenių
atstovais, seniūnais.
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Diskutuota apie užimtumo skatinimo ir
motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir
socialinę paramą gaunantiems asmenims
modelio įgyvendinimą Radviliškio rajono
savivaldybėje. Užimtumo tarnyba įsipareigoja
kiekvieną
ketvirtį
teikti
informaciją
savivaldybei apie situaciją darbo rinkoje,
darbo rinkos tendencijas, aktyvias darbo
rinkos politikos priemones, darbo rinkos
tyrimus, prognozes apie situaciją darbo
rinkoje, dalyvauti savivaldybės tarybos
posėdžiuose
bei
savivaldybės
tarybų
komitetuose, dalytis aktualia informacija, susijusia su rajono verslo aplinka, plėtra (savivaldybės
kvietimu), teikti informaciją savivaldybei apie Užimtumo tarnybos organizuojamas priemones,
iniciatyvas nedarbui mažinti (pagal savivaldybės administracijos poreikį). Dar vienas susitarimo
tikslas – išvažiuojamųjų darbo rinkos dienų seniūnijose organizavimas. Jas inicijuos Užimtumo
tarnybos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Radviliškio padalinys, juose dalyvaus seniūnai ir
socialiniai darbuotojai. Tokie susitikimai padės kompleksiškai, išsamiai nustatyti Užimtumo tarnybos
klientų individualius socialinius poreikius ir šalinti nedarbo priežastis.
2020 metai, pandemijos metai – didžiulis iššūkis Radviliškio rajono kultūros įstaigoms.
Neįvykę, atidėti renginiai, neįsisavintos projektinės lėšos, nevykstanti neformalioji veikla, neužimti
kultūros įstaigų darbuotojai – visa tai kuria ir įtampą, ir nerimą dėl ateities. Daug diskutuota ir dirbta
rajono kultūros įstaigų ir kultūros darbuotojų veiklos gerinimo ir organizavimo srityje, analizuoti
įvairiausi galimos veiklos organizavimo ir kultūros darbuotojų veiklos scenarijai. Džiugina tai, kad
nors ir tokiomis sąlygomis, bet renginių Radviliškio rajone maksimaliai išnaudojant galimas sąlygas
turėta, pvz. Liepos 6-oji, Valstybės (karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena, Eibariškių parko
pristatymo visuomenei šventė.

2020 m. analizuota ir vėliau Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu optimizuota
(pertvarkyta Šeduvos kultūros ir amatų centro struktūra – prie jo prijungti Pakalniškių ir Sidabravo
seniūnijos kultūros darbuotojai).
Dirbta investicijų pritraukimo srityje ypač
investuotojų paieškos, rajono patrauklumo verslui
srityje, ieškota investuotojų, kuriems būtų

patrauklus investicijoms parengtas sklypas Šeduvoje.
Radviliškio rajono savivaldybėje su VšĮ „Investuok
Lietuvoje“ atstove aptartos galimybės investuoti ir kurti
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(plėsti) verslą Radviliškio rajone, Šeduvoje, investicijoms parengtoje daugiau nei 37 ha teritorijoje.
Kreiptasi į Valstybinės žemės fondą dėl sklypo nuomos aukciono paskelbimo, verslo bendruomenei
pateiktas pasiūlymas nuomoti sklypą. Parengta ir Radviliškio rajono savivaldybės taryboje patvirtinta
investicijų sutartis.
2020 metais daug dirbta ir mokinių maitinimo paslaugos teikimo
užtikrinimo rajono mokiniams srityje. Siekdama išspręsti aktualų klausimą
dėl mokinių maitinimo paslaugos teikėjo VšĮ „Bruneros“ galimai netinkamo
įsipareigojimų vykdymo, Radviliškio rajono savivaldybės administracija
parengė Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl
įpareigojimų Radviliškio rajono švietimo įstaigų vadovams. Šio sprendimo
projekto esmė – įpareigoti švietimo įstaigų vadovus griežčiau kontroliuoti
mokinių maitinimo paslaugą, t. y. užtikrinti, kad su VšĮ „Bruneros“ pasirašyta
sutartis būtų vykdoma tinkamai.
Švietimo įstaigose sudarytos mokinių maitinimo organizavimo priežiūros komisijos, kurios,
gavusi mokymo įstaigos bendruomenės skundą, atliko maitinimo organizavimo patikrinimus ar
vykdė kitą su mokinių maitinimo organizavimu įstaigoje susijusią veiklą. Kreiptasi į Valstybinę
maisto ir veterinarijos tarnybą dėl rajono švietimo įstaigų, parinktų atsitiktine tvarka, patikrinimo.
Tikrinta maistui ruošti tiekiamų produktų ir pagaminto maisto kokybė. Pastaruoju metu Radviliškio
rajono savivaldybė nėra gavusi jokių nusiskundimų apie maitinimo švietimo įstaigose kokybę.
Radviliškio rajono savivaldybės administracija paskaičiavo, kiek preliminariai reikėtų lėšų iš
savivaldybės biudžeto, jei maitinimo paslaugą vykdyti vėl perimtų pačios mokyklos. Preliminariai 41
etatui išlaikyti metams reikėtų 0,5 mln. Eur savivaldybės biudžeto lėšų, apie 100 tūkst. Eur
savivaldybės biudžeto lėšų per metus reikėtų skirti įrangai, rūbams, indams, virtuvių atnaujinimui ir
pan.
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 problemą.
2020 metais pagrindinė Radviliškio rajono savivaldybės administracijos naudojama
buhalterinės apskaitos programa papildyta nauju labai reikalingu nekilnojamojo turto apskaitos
moduliu. Modulis leidžia sudaryti suvestinius duomenis apie visų savivaldybės įstaigų valdomą
nekilnojamąjį turtą, analizuoti jį įvairiais pjūviais. 2020 metais į šį modulį suvesti visi savivaldybės ir
savivaldybės įstaigų valdomą nekilnojamąjį turtą identifikuojantys duomenys. Tai padės priimti
greitesnius sprendimus dėl turto tolimesnio panaudojimo.
Bendradarbiavimas su užsieniu
Apie galimybes bendrauti ir bendradarbiauti
tarptautiniu mastu kuriant išmaniuosius miestus,
priimant iššūkius, kuriuos atneša besikeičiantis
pasaulis ir naujoji realybė, diskutuota Izraelyje
vykusiame vietos savivaldos atstovų forume
„MuniWorld 2020“, skirtame pasikeisti idėjomis ir
sprendimais dėl miestų ateities. Katzrino miesto
meras Dimi Apartsev, jau antrą kadenciją
vadovaujantis Katzrino miestui, suteikė galimybę
radviliškiečiams apsilankyti Katzrine. Su šiuo
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Izraelio miestu Radviliškio rajono savivaldybė oficialius bendradarbiavimo ryšius užmezgė 2019
metų vasarą, kai liepos 5 dieną Radviliškyje buvo pasirašyta Radviliškio rajono savivaldybės ir
Katzrino savivaldybės tarptautinio bendradarbiavimo sutartis. Pasak minėtame forume Izraelyje
dalyvavusio Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Justino Pranio,
tiek forumo, tiek vizito Katzrine metu domėtasi miestų išmaniaisiais sprendimais (apšvietimu, atliekų
išvežimu ir perdirbimu, vandens tiekimu, klientų aptarnavimu, susisiekimu ir pan.), atsinaujintiems
energijos šaltiniams, kibernetinių atakų ir duomenų apsaugos prevencijai.
Bendradarbiavimas su policija
Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas
Čepononis ir Savivaldybės administracijos direktorė
Jolanta Margaitienė nuolat su Radviliškio rajono
policijos komisariato viršininku Linu Valiumi 2020
metais 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. Kaip ir kasmet, drauge su Radviliškio
rajono policijos komisariato atstovais, Pasaulinę
žuvusiems keliuose atminti dieną, uždegtos
žvakelės ir pasodinti ąžuoliukai žuvusiesiems
Radviliškio rajono keliuose.

Įvairūs projektai
Dalyvauta įvairių projektų svarstymo ir įgyvendinimo procese.
Radviliškio
rajono
savivaldybėje
apsvarstyti Radviliškio m. Žalgirio g. RD8040
tarp Miško ir Maironio g. rekonstravimo
diegiant eismo saugos priemones techninio
projekto projektinių pasiūlymų sprendiniai.
Projektuotojo (AB „Panevėžio statybos
trestas“) atstovas projekto vadovas Mindaugas
Gaigalas Radviliškio rajono savivaldybės
administracijos atstovams pristatė po 2019
metų spalio mėnesį vykusio viešo projektinių
pasiūlymų svarstymo patikslintus projektinių
pasiūlymų sprendinius.

12
Ne kartą susitikta su rangovais, dirbančiais
įgyvendinant projektą „Kraštovaizdžio formavimas
ir ekologinės būklės gerinimas Radviliškio miesto
Eibariškių parko teritorijoje“.

Kelis kartus susitikta su architektu A. Jelinsku,
kuris rengia projektą naujos erdvės, atsiveriančios
naujomis galimybėmis prie vagono Laisvės alėjoje,
Radviliškyje.

Kontroliuotas projekto „Socialinių paslaugų plėtra
Radviliškio rajono savivaldybėje“ vykdymas,
domėtasi Savarankiško gyvenimo namų Aukštelkuose
statybos darbų eiga. Savarankiško gyvendinimo namai,
Šeduvos globos namų padalinys, duris gyventojams atvėrė spalio mėnesį. Covid-19 pandemijos metu
šis Šeduvos globos namų padalinys Radviliškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos
sprendimu tapo socialinės globos įstaigų gyventojų, sergančių Covid-19, prieglobsčiu.
Kelis kartus 2020 metais lankytasi
Baisogaloje ir apžiūrėta, kaip vyksta Baisogalos
miestelio ir Pakiršinio (Vainiūnų) nuotekų valymo
įrenginių rekonstrukcija, aptarti Radviliškio miesto
gatvių rekonstrukcijos darbų grafikai, darbų eiga.

Jau po metų Jonaitiškio, Miežaičių ir
Arimaičių, Kaulinių, Prastavonių ir Kunigiškių kaimų
gyventojai galės gerti vandenį, kuriame geležies,
amonio ir mangano koncentracija atitiks visas
normas. Ilgai laukę kokybiško geriamojo vandens, šių kaimų gyventojai jau šiais metais, kiek leis oro
sąlygos, sulauks ir geriamojo vandens gerinimo sistemų statybos darbų pradžios. Po užtrukusių
viešųjų pirkimų procedūrų, šiuo metu jau pasirašytos visos šešios rangos darbų sutartys. Kaulinių,
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Prastavonių ir Kunigiškių vandens nugeležinimo įrenginius statys UAB „Eigesa“, Miežaičių ir
Arimaičių – UAB „Infes technologijos“, Jonaitiškio – UAB „Neostata“.
Skirta daug dėmesio vandentvarkos infrastruktūros plėtrai: parengtos požeminės komunikacijų įvadų
kontrolinės geodezinės nuotraukos, nugriautas vandentiekio bokštas Kėdainių g. 103H, Šeduvoje, įrengti
vandentiekio ir nuotekų tinklai Šiaulių g. 27, Transporto g. (socialiniai būstai), Radviliškio m., Sodų g. 20, 21,
22, Šiaulėnų mstl., Vytauto g. (socialiniai būstai), Šeduvos m. įrengti paviršinių nuotekų tinklai V. Kudirkos
g., Radviliškio m. Baigiamas rengti Centralizuotų nuotekų tinklų Sodų g., Baukų g., Plento g., Šeduvos m.
sen., Radviliškio r. sav. techninis projektas, kurio pagrindu bus vykdomas investicinis projektas „Gyventojų
būstų prijungimas prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų Šeduvos m.“, finansuojamas Lietuvos aplinkos
apsaugos investicijų fondo programos ir Savivaldybės biudžeto lėšomis.

2020 metais aplankyti 36 gyventojų būstai. Kurie n4ra prijungti prie centralizuotų nuotekų
tinklų, nors tokia galimybė yra. Tikrinta, kaip kaip gyventojai tvarko nuotekas, jie raginti prijungti
savo būstus prie centralizuotos sistemos. Septyni gyventojai jau prisijungė savo būstus. Radviliškio
rajono savivaldybės komisija paraiškoms, gyventojų pateiktoms daliniam finansavimui gauti,
įsirengiant individualius nuotekų valymo įrenginius ar nuotekų išsėmimo rezervuarus, vertinti bei
atliktiems darbams tikrinti važiavo į vietas ir apžiūrėjo, kaip įrengti individualūs nuotekų valymo
įrenginiai ar rezervuarai. 65 gyventojams skirta 21 600 Eur kompensacijos.
Dalyvauta atnaujintos centrinės Baisogalos
miestelio dalies pristatymo visuomenei šventėje.
Viešoji erdvė
Baisogaloje atnaujinta
vykdant projektą „Radviliškio rajono savivaldybės
Baisogalos miestelio infrastruktūros kompleksinis
sutvarkymas“

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.
Analizuota Radviliškio rajono savivaldybės
bendrojo ugdymo mokyklų tinklo situacija, tartasi dėl
savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos
2016–2020 metų bendrojo plano pakeitimo, planuojant
mokyklų reorganizavimą, likvidavimą, pertvarkymą ir
struktūrinius pertvarkymus 2020 metais.

Su ESO (AB „Energijos skirstymo
operatorius“) atstovais aptartos partnerystės
gairės,
dažniausios
bendravimo
ir
bendradarbiavimo kryptys, būsimi projektai.
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Savivalda ir verslas
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.
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.
Renginiai ir šventės
2019 m. sausio 13 d. minint 29-ąsias
kruvinųjų įvykių metines, Radviliškio rajone
prisiminti tie, kurie žuvo 1991 metais sausio 13osios 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 16osios Deklaracijos paskelbimo metinės. Dar
vienas visus vienijęs leitmotyvas – „Pažadink
Lietuvą many“ – skambėjo jaunimo,
dalyvavusio šiame renginyje, lūpose. Minaičių
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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“.
Pasveikinti Radviliškio sporto arenoje organizuoto
10-ojo, jubiliejinio Olimpinio ikimokyklinio amžiaus
ugdytinių festivalio „Žaidimų fiesta“ dalyviai. Festivalyje
dalyvavo net 10 mažųjų sportininkų komandų iš Šiaulių
regiono ikimokyklinio ugdymo įstaigų: Šiaulių lopšeliųdarželių „Drugelis“, „Eglutė“, Šiaulių Petro Avižonio
regos centro, Šiaulių r. Kairių lopšelio-darželio
„Spindulėlis“, Šeduvos lopšelio-darželio, Baisogalos
mokyklos-darželio, Radviliškio lopšelių-darželių „Eglutė“,
„Kregždutė“, „Žvaigždutė“.
Dalyvauta Baisogaloje įkurto pirmojo Radviliškio rajone vandenlenčių parko atidaryme,
padėkota Radviliškio rajono globėjams tradiciniame Globėjų dienos minėjime-padėkos šventėjepiknike stovyklavietėje „Arimaitis“, dalyvauta tradicinėje prie Šeduvos malūno organizuojamoje
šventėje „Legenda atgyja“

Dalyvauta Šiaulėnų miestelio šventėje, miestelio 528-ajame gimtadienyje, Oninių šventėje
Karčemose.
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Liepos 6 d. apdovanoti tradicinio, jau
dešimtąjį kartą vykstančio mėgėjų tinklinio turnyro
nugalėtojai.

Dalyvauta Grinkiškyje atidarant naują sporto
aikštyną, įrengtą įgyvendinant projektą „Radviliškio
r. Grinkiškio sen. Grinkiškio miestelio mokyklos
lauko sporto aikštyno atnaujinimas“.

Dalyvauta
tradicinėje
Jaunimo
apdovanojimų
šventėje
ir
Vasaros
palydėtuvėse, organizuotose Radviliškio miesto
kultūros ir poilsio parke

Dalyvauta Šaukoto mietelio šventėje ir Šv. Roko atlaiduose,
Pociūnėlių miestelio šventėje ir Pociūnėlių bendruomenės 20-mečio
šventėje, pirmajame Lietuvoje Šaltibarščių čempionate Pakiršinyje.

Dalyvauta Lizdeikos
skambučio šventėje.

gimnazijos

Paskutinio
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Dalyvauta šeštojoje Auksinių
vestuvių
šventėje,
suorganizuotoje
Radviliškio rajono savivaldybės. Šventėje
pasveikinta viena pora, švenčianti 60
metų santuokos sukaktį (Deimantines
vestuves), pora, švenčianti 45 metų
santuokos
sukaktį
(vadinamąsias
Safyrines vestuves) ir 26 poros,
švenčiančios 50 metų santuokos sukaktį
(Auksines vestuves).
Anicetui Savickui, ilgamečiam Radviliškio
rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro
Sporto skyriaus vadovui, už žymų indėlį plėtojant ir
skleidžiant olimpines idėjas ir vertybes Radviliškio
rajone bei Lietuvoje įteiktas Lietuvos tautinio olimpinio
komiteto medalis „Už nuopelnus olimpizmui“.
Dalyvauta
Eibariškių
parko
pristatymo
visuomenei šventėje „Atviras parkas“ ir čia vykusiame
Radviliškio miesto įššųųseniūnaitijų sambūryje.

29

Dalyvauta Šeduvos kultūros ir
amatų centro suorganizuotame renginių
cikle „30 metų – vienas tikslas“
Bendradarbiaudamas
su
Daugyvenės
kultūros istorijos muziejumi-draustiniu,
Šeduvos kultūros ir amatų centras vasario
d. Burbiškio dvare organizavo istorinę
konferenciją
„Trys
dešimtmečiai
nepriklausomybės“.
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Įgyvendinti vieno langelio aptarnavimo principą Radviliškio rajono savivaldybės
administracijoje.

Užtikrinti
nuoseklų ir nenutrūkstamą paslaugų teikimą
Radviliškio rajono
gyventojams.

Siekti, kad Savivaldybės administracijos darbuotojų gyventojų aptarnavimo kokybė
nuolat tobulėtų.

Parengti ir patvirtinti strateginį Radviliškio rajono savivaldybės 2021–2030 metų
plėtros planą.

Parengti Radviliškio rajonosavvaldybės teritorijos bendrąjį planą.

Įrengti kelias elektroautomobilių įkrovimo stoteles Radviliškio rajono savivaldybės
teritorijoje.

Įrengti GPS sistemas tarnybiniuose automobiliuose efektyvus panaudojimas

Efektyviau valdyti socialinių būstų ir savivaldybės būstų skolas, jas mažinti.

Tobulinti bešeimininkio turto tvarkymą.

Tobulinti savivaldybės ir svaivaldybės įstaigų turto valdymą, efektyviai jį naudoti.

Efektyviau skirstyti lėšas NVO projektinių veiklų finansavimui.

Įdiegti dalyvaujamojo biudžeto sistemą, didinti visuomenės įtraukimą į savivaldos
procesus, skatinti visuomenės dalyvavimą sprendimų priėmimo procese.

Įsteigti mobilias komandas, kurios dirbtų su jaunimu, aktyvinant jaunų žmonių veiklas
kaimiškose rajono vietovėse.

Mažinti socialinę atskirtį ir skurdą, bendromis pastangomis siekti, kad gerėtų
labiausiai pažeidžiamų Savivaldybės gyventojų socialinė padėtis (tai ir būsto pritaikymas
neįgaliesiems, ir Paramos šeimai centro, vaikų dienos centrų veikla, NVO projektų finansavimas,
socialinių programų įgyvendinimas ir kt.).

Administracijos direktorė

Jolanta Margaitienė

