PATVIRTINTA
Radviliškio rajono savivaldybės tarybos
2018 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-764

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 9
punktu, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtintu Radviliškio rajono
savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T-42 „Dėl Radviliškio rajono
savivaldybės tarybos veiklos reglamento naujos redakcijos tvirtinimo“ (kartu su pakeitimais ir
papildymais, padarytais Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu
Nr. T-215, 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-248, 2016 m. spalio 13 d. sprendimu Nr. T-374 ir
2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. T-661), 219 punktu, Radviliškio rajono savivaldybės
administracijos direktorius iki balandžio 1 d. 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.
Į pareigas direktorius skiriamas savivaldybės mero teikimu savivaldybės tarybos sprendimu
tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu.
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 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.
Direktoriaus pavaduotojas atskaitingas direktoriui.
Išsamios administracijos skyrių, vyriausiųjų specialistų, neįeinančių į skyrių sudėtį, ir
struktūrinių padalinių seniūnijų ataskaitos yra pateiktos atskiroje Radviliškio rajono savivaldybės
administracijos 2017 metų veiklos ataskaitoje.
2017 METŲ RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMAS
2017 m. savivaldybės biudžeto lėšos buvo skiriamos 6 programų, apimančių visas
savivaldybės veiklos sritis, uždaviniams ir priemonėms įgyvendinti. 2017 metais savivaldybės
programų vykdymui skirtos lėšos metų pradžioje sudarė 36 421 127,00 Eur, metų pabaigoje
37 009 500,00 Eur.

Savivaldybės biudžeto išlaidos pagal ekonominę klasifikaciją (tūkst. Eur)
Eil.
Nr.

Išlaidų pavadinimas

Darbo užmokestis ir
socialinis draudimas
2
Prekių ir paslaugų
naudojimas iš viso
iš jų:* mityba
medikamentai
komunalinės paslaugos
ryšių paslaugos
transporto išlaikymas
apranga ir patalynė
spaudiniai
kitos prekės
komandiruotės
miestų ir gyvenviečių viešasis
ūkis
ilgalaikio turto remontas
kvalifikacijos kėlimas
kitos paslaugos
3
Kitos išlaidos
4
Palūkanos
5
Paskolos
6
Socialinės išmokos
7
Turto įsigijimas
Iš viso
1

2016 m.

17 960,00

2017 m.

2017 m.,
palyginti su
2016 m.
18 354,4
394,4

7 894,3

8 176,6

282,3

312,7
9,7
1 944,3
119,9
368,0
12,4
83,2
861,0
15,7
423,3

320,4
11,2
2 044,8
127,2
352,2
16,4
84,6
995,8
21,3
374,7

7,7
1,5
100,5
7,3
-15,8
4,0
1,4
134,8
5,6
-48,6

1 506,7
59,6
2 177,8
1 377,4
15,5
1 687,7
2 770,8
5 225,6
36 931,3

1 597,5
77,2
2 153,3
1 397,6
3,7
854,22 647,8
5 575,2
37 009,5

90,8
17,6
-24,5
20,2
-11,8
-833,5
-123,0
349,6
-78,2

2017m. biudžeto išlaidos pagal ekonominę klasifikaciją (tūkst. Eur)
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Savivaldybės biudžeto išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją (tūkst. Eur)
Eil.
1.
Nr.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Išlaidų
Bendros valstybės
paslaugos
pavadinimas
Iš jų paskolų grąžinimas
Gynyba
Viešoji tvarka ir visuomenės
Ekonomika
apsauga
Aplinkos apsauga
Būstas ir komunalinis ūkis
Sveikatos apsauga
Kultūra ir sportas
Švietimas
Socialinė apsauga
Iš viso

2016 m.
3 896,0
1 687,7
17,8
493,1
2 977,7
2 067,3
794,3
617,3
4 223,8
16 476,8
5 377,2
36 931,3

3 072,5
2017
m.
854,2
16,2
492,3
4 144,4
1 712,0
741,3
535,3
2 944,8
17 902,0
5 448,7
37 009,5

2017 m.,
-823,5 su
palyginti
-833,5
2016
m.
-1,6
-0,8
1 166,7
-355,3
-53,0
-82,0
-1 279,0
1 425,2
71,5
-78,2

Radviliškio rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto išlaidos pagal funkcijas
(tūkst. Eur)
20000,00

15000,00
10000,00
5000,00
0,00

Kreditorinis įsiskolinimas (tūkst. Eur)
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Išlaidų pavadinimas

2016 12 31m.

2017 12 31

Darbo užmokestis ir
socialinis draudimas
Prekės ir paslaugos
Socialinė parama pinigais
Paskolos
Kitos išlaidos
Ilgalaikio turto įsigijimas
Iš viso:

18

21,4

2017m.,
palyginti
su 2016m.
3,4

63,3
183,3
854,2
28,7
63,1
1 210,6

84,8
158,2
0
27
0,2
291,6

21,5
-25,1
-854,2
-1,7
-62,9
-919,0
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PERSONALO KLAUSIMŲ ADMINISTRAVIMAS
Savivaldybės administracijos struktūrą, jos veiklos nuostatus ir darbo užmokesčio fondą,
didžiausią leistiną valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir
gaunančių užmokestį iš savivaldybės biudžeto, skaičių savivaldybės administracijos direktoriaus
siūlymu mero teikimu tvirtina ir keičia savivaldybės taryba, o pareigybes tvirtina savivaldybės
administracijos direktorius.
Radviliškio rajono savivaldybės taryba 2014 m. lapkričio 20 d. yra nustačiusi ir patvirtinusi
Radviliškio rajono savivaldybės administracijoje didžiausią leistiną:
 valstybės tarnautojų pareigybių skaičių – 90.
 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Savivaldybės
biudžeto, skaičių – 205.
Savivaldybės administracijos struktūroje 2017 m. gruodžio 31 d. buvo 16 skyrių, 3
vyriausieji specialistai (Savivaldybės gydytojas, civilinės ir darbo saugos specialistas, jaunimo
reikalų koordinatorius), neįeinantys į skyrių sudėtį, ir 12 seniūnijų. Radviliškio rajono
savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 4 d. sprendimu Nr. T-576 „Dėl Radviliškio rajono
savivaldybės administracijos struktūros dalinio pakeitimo“ vyriausiojo specialisto (sanitarijai)
pareigybė buvo perkelta į Žemės ūkio skyrių, siekiant užtikrinti tinkamą bei efektyvų Savivaldybės
administracijos Vyriausiojo specialisto (sanitarijai) funkcijų vykdymą (komandiruočių,
nedarbingumo, atostogų ir kt. laikotarpiu).
Nuo 2017 m. sausio mėn. darbuotojų skaičius savivaldybėje nežymiai pakito.
Darbuotojų kaita 2017-01-01–2017-12-31:
atleisti 4 valstybės tarnautojai, 9 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis;
priimti 8 valstybės tarnautojai, 2 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
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2017 m. buvo organizuoti 15 konkursų dėl priėmimo į valstybės tarnybą, iš kurių 5 į
įstaigos vadovo pareigas.

Darbuotojų kvalifikacija, mokymai.
2017-12-31 iš Administracijoje 295 dirbusių specialistų 128 turėjo aukštąjį universitetinį
arba jam prilygintą išsilavinimą (8 specialistai yra baigę po dvi aukštąsias mokyklas ir daugiau),
13 – aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį
išsilavinimą.
2017 m. įvairiuose mokymuose kvalifikaciją kėlė 62 administracijos specialistai,
darbuotojų kvalifikacijai išleista 2352 eurai.
Kiti Administracijos darbuotojai pagal savo vykdomas funkcijas kėlė kvalifikaciją
mokymuose, kuriuos organizavo Švietimo ir mokslo ministerijos mokymo centras, Kultūros,
Aplinkos ministerija, valstybės ir savivaldybių darbuotojų mokymosi centras „Dainava“ bei kitos
mokymo įstaigos.
DOKUMENTŲ VALDYMAS
Organizuojant Savivaldybės administracijos darbą, Savivaldybės direktorius išleido 1770
įsakymų, iš jų – 1341 tvarkomosios organizacinės veiklos klausimais, 163 – personalo klausimais,
266 – atostogų ir komandiruočių klausimais.

Per 2017 metus pasirašytos 723 sutartys (viešųjų ir kitų pirkimų, turto nuomos, finansinės
paramos ir kitos sutartys).
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2017 metais gauta 8013 dokumentų, prašymų iš įvairių institucijų ir įstaigų, fizinių asmenų,
iš jų:
 Administracijos dokumentai – 4699
 Architektūros ir urbanistikos skyriaus dokumentai – 215
 Vaiko teisių apsaugos tarnybos dokumentai – 1837
 Žemės ūkio skyriaus dokumentai – 61
 Prašymai iš fizinių asmenų – 625
 Piliečių laiškai VTAS –576
Išsiųsti 2935 dokumentai.
Gautų, siunčiamų dokumentų ir pasirašytų sutarčių pokytis
2017 m. , Gautų
dokumentų ,
2016 m. , Gautų
8013
dokumentų ,
2015 m. , Gautų
6927
dokumentų ,
5965

2016
2017 m.
, m. ,
2015 m. ,
Siunčiamų
Siunčiamų
Siunčiamų
dokumentų
,
dokumentų
,
dokumentų ,
2935 2955
2721
2016
, m. ,
2017 m.
, m.
2015
Pasirašyta
Pasirašyta Pasirašyta
sutarčių
, 834 , 662
sutarčių
, 723 sutarčių
2017 m.

2016 m.

2015 m.

Bendrojo skyriaus archyvo darbuotojos iki 2017 m. gruodžio 31 d. iš įmonių ir organizacijų
priėmė 1318 prašymų, iš gyventojų – 167 prašymų; gyventojams ir įmonėms išduotos 1384
archyvinės pažymos; priimta 16 likviduojamų įmonių dokumentų tolesniam saugojimui. Archyve
patalpinti 623 fondai archyvinių dokumentų.
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KORUPCIJOS PREVENCIJA
Siekdama užtikrinti kokybišką norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą,
Radviliškio rajono savivaldybės administracija ir UAB „Corporate Securitus“ 2017 m. vasario 20
d. sudarė Mokymų paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią 2017 m. vasario 20 d. – 2017 m. gegužės
4 d. laikotarpiu (iš viso: 6 seminarai, 48 ak. val.) paslaugų teikėjas suteikė mokymų organizavimo
ir vykdymo paslaugas tikslinei 30 (trisdešimt) Radviliškio rajono savivaldybės administracijos
tarnautojų ir (ar) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, grupei.
Paslaugų teikėjas parengė mokymų programą „Savivaldybės teisės aktų projektų
antikorupcinis vertinimas“, 2017 m. balandžio 11, 19, 25 dienomis (iš viso: 3 seminarai, 24 ak.
val.) suteikė mokymų organizavimo ir vykdymo paslaugas tikslinėms Radviliškio rajono
savivaldybės administracijos tarnautojų ir (ar) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, grupėms
(grupę sudarė iki 10 dalyvių, iš viso 3 grupės (iki 30 dalyvių). Nurodytuose mokymuose iš viso
dalyvavo 28 dalyviai.
Pagal paslaugų teikėjo ataskaitą apie dalyvių mokymų efektyvumą mokymų dalyvių
turimos žinios savivaldybės teisės aktų antikorupcinio vertinimo srityje lektoriaus buvo įvertintos
10–15 proc., t. y. minimaliausios žinios, kurios suteikia galimybę formaliai užpildyti teisės akto
projekto antikorupcinio vertinimo pažymą.
Pagal paslaugų teikėjo ataskaitą apie dalyvių mokymų efektyvumą mokymų metu
dalyviams buvo pateiktos būtinos teorinės žinios ir jų pagrindu organizuoti praktiniai užsiėmimai
leido dalyviams žymiai pakelti jų turimas žinias, didžioji dalis dalyvių sėkmingai įsisavino pateiktą
informaciją ir, lektorių vertinimu, jų žinios po mokymų siekė ne mažiau 60 proc. nuo maksimaliai
būtino žinių kiekio, informacija buvo įsisavinta labai gerai, mokymuose dalyvavę savivaldybės
darbuotojai gebės ją pritaikyti kasdieniame darbe.
Paslaugų teikėjas taip pat parengė mokymų programas „Valstybės tarnautojų veiklos ir
elgesio principai, veiklos etika“ (1 seminaras, 8 ak. val.), „Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimas
valstybinėje tarnyboje“ (1 seminaras, 8 ak. val.), „Nulinė dovanų politika“ (1 seminaras, 8 ak. val.)
2017 m. kovo 21, 24, 30 dienomis (iš viso: 3 seminarai, 24 ak. val.) suteikė mokymų organizavimo
ir vykdymo paslaugas tikslinei Radviliškio rajono savivaldybės administracijos tarnautojų ir (ar)
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, grupei (grupę sudarė iki 30 dalyvių).
„Valstybės tarnautojų veiklos ir elgesio principai, veiklos etika“ ir „Viešųjų ir privačiųjų
interesų derinimas valstybinėje tarnyboje“ mokymuose iš viso dalyvavo 30 dalyvių, „Nulinė
dovanų politika“ mokymuose dalyvavo 29 dalyviai.
Pagal paslaugų teikėjo ataskaitą apie dalyvių mokymų efektyvumą, daugiausiai dalyviai
turėjo žinių apie valstybės tarnautojų veiklos ir elgesio principus, veiklos etiką bei viešųjų ir
privačių interesų derinimą valstybinėje tarnyboje. Bendros grupės žinios siekė apie 23–35 proc.
nuo, paslaugų teikėjo nuomone, būtino žinių kiekio, didžiausias žinių trūkumas buvo praktinis
turimos informacijos pritaikymas bei žinios apie naujausias tendencijas Lietuvoje ir pasaulyje.
Dalyvių žinios apie nulinę dovanų politiką lektoriaus įvertintos 20–30 proc. Žinių spragos
buvo ir teisės aktų reikalavimų žinojime ir dar labiau pasireiškė praktiniame jų pritaikyme.
Pagal paslaugų teikėjo ataskaitą apie dalyvių mokymų efektyvumą, mokymuose dalyviams
buvo pateiktos būtinos teorinės žinios ir jų pagrindu organizuoti praktiniai užsiėmimai leido
dalyviams žymiai pagerinti jų turimas žinias, didžioji dalis dalyvių sėkmingai įsisavino pateiktą
informaciją ir, lektorių vertinimu, jų žinios po mokymų siekė ne mažiau 60 proc. nuo maksimaliai
būtino žinių kiekio, informacija buvo įsisavinta labai gerai, mokymuose dalyvavę savivaldybės
darbuotojai gebės ją pritaikyti kasdieniame darbe.
Šiaulių universitetas, vykdydamas Sociologinio tyrimo paslaugų teikimo sutartį, 2017 m.
balandžio–birželio mėn. atliko pakartotinį sociologinį tyrimą „Radviliškio rajono savivaldybės
antikorupcinė aplinka“ ir 2017 m. birželio 30 d. pateikė tyrimo statistinę ataskaitą.
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Apibendrinti Radviliškio rajono savivaldybės administracijos ir savivaldybės įstaigų
darbuotojų apklausos rezultatai.
2016 ir 2017 metais atliktų apklausų rezultatų palyginimas.
2017 m. atliktoje tęstinėje Radviliškio rajono savivaldybės administracijos ir savivaldybės
įstaigų darbuotojų apklausoje dalyvavo 110 asmenų, iš jų – 3 (3 proc.) savivaldybės tarybos nariai,
50 (46 proc.) – valstybės tarnautojai, 20 (18 proc.) dirbantys administracijoje pagal darbo sutartį,
37 (34 proc. ) dirbantys savivaldybės įmonėje/organizacijoje.
Darbuotojų požiūris į korupciją
Tęstinis tyrimas atskleidė pozityvius savivaldybės administracijos ir savivaldybės įstaigų
darbuotojų požiūrio į korupcijos paplitimą Radviliškio rajono savivaldybėje pokyčius. 52 proc.
respondentų nurodo, kad savivaldybėje korupcijos lygis per 2016 metus sumažėjo, 3 proc. –
padidėjo, 45 proc. - išliko nepakitęs.
2017 m. tyrimo duomenimis savivaldybės institucijas, kaip daugiau ar mažiau
korumpuotas, įvardija 45 proc. darbuotojų (2016 m. tyrimo duomenimis – 31 proc.), korupciją,
kaip rimtą ar pakankamai rimtą problemą, mato 25 proc. darbuotojų (2016 m. tyrimo duomenimis
– 12 proc.) Daugiau nei pusė 2017 m. apklaustųjų darbuotojų (55 proc.) nurodo, kad Radviliškio
rajono savivaldybės institucijos nėra korumpuotos, 52 proc. yra įsitikinę, kad korupcija
savivaldybėje nėra problema (2016 m., atitinkamai, 69 proc. ir 63 proc.) Taigi, 2017 m. korupciją
pastebi ir korupcijos problemos rimtumą pažymi didesnė dalis respondentų negu prieš metus
atliktame tyrime. Tokį rezultatą galima paaiškinti tuo, kad, sutelkus dėmesį korupcijos apraiškoms,
dėl korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo savivaldybės administracijos ir įstaigų
darbuotojai griežčiau pradeda vertinti korupcijos situaciją savivaldybėje, pastebi reiškinius, kurių
anksčiau nepriskirdavo korupcijos reiškiniams. Faktas, kad dėl korupcijos ar etikos mokymų
padidėja korupcijos suvokimas, dažniau pastebimi korupcijos reiškiniai yra plačiai aprašomas
mokslinėje literatūroje ir vertintinas kaip pozityvus korupcijos prevencijos rezultatas.
Korupcijos apraiškos, pasak darbuotojų, 2017 m. tyrimo duomenimis yra didžiausios
šiuose administracijos skyriuose: Viešųjų pirkimų skyriuje (nurodė 21 proc. respondentų),
Investicijų ir projektų valdymo skyriuje (17 proc.), Statybos skyriuje (17 proc.), Seniūnijose (16
proc.), Architektūros ir urbanistikos skyriuje (12 proc.), Žemės ūkio skyriuje (10 proc.),
Vyriausiojo gydytojo institucijoje (9 proc.), Turto ir vietinio ūkio skyrius (9 proc.). Lyginant su
2016 m. analogiškais duomenimis galima pastebėti, kad respondentai dažniausiai nurodė tuos
pačius savivaldybė administracijos skyrius, kuriuose pasitaiko korupcijos atvejų. Galima teigti,
kad korupcijos atsiradimo rizikos vietos nesikeičia. Padidėjo respondentų, nurodžiusių
Savivaldybės Tarybą, kaip labai korumpuotą instituciją (2017 m. – 24 proc., 2016 m. – 6 proc.).
Vertindami korupcijos paplitimą 2017 m. Radviliškio savivaldybės institucijose ar
Radviliškyje veikiančiose valstybinėse įstaigose, respondentai kaip labiausiai korumpuotas nurodo
esant sveikatos paslaugas teikiančias įstaigas (42 proc.), savivaldybės įmones (21 proc.),
valstybinės teisėtvarkos institucijas (19 proc. ), policiją (10 proc.).
Antikorupcinis potencialas
Didžioji dauguma respondentų (82 proc.) gerai žino, kur reikia kreiptis, norint pranešti apie
korupcijos atvejį. Lyginant su 2016 m., darbuotojų informuotumas šiuo požiūriu nepakito.
Darbuotojų, apsisprendusių tikrai pranešti apie galimą korupcijos atvejį, yra 25 proc., nepranešti –
9 proc., didžioji dauguma pažymėjo, kad jų apsisprendimas priklausys nuo aplinkybių (66 proc.).
Lyginant su 2016 m. tyrimo duomenimis, darbuotojų, teigiančių, kad nepraneštų, dalis sumažėjo 5
proc.
Respondentai nurodo šias pagrindines priežastis, kurios lemtų apsisprendimą nepranešti
apie korupcijos atvejus: išgyvenama abejonė „ar tai korupcijos atvejis“ (26 proc.), manoma, kad
tie, kurie praneša, nukenčia skaudžiausiai (31 proc.), nėra prasmės pranešti, nes vis tiek nenubaus
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(23 proc.), visi žino apie šiuos atvejus, bet niekas nepraneša (17 proc.). Lyginant su 2016 m.
tyrimo duomenimis, galima teigti, kad, išlieka respondentų nepasitikėjimas institucijomis,
atsakingomis už korupcijos atvejų tyrimus, nepakankama pranešėjų apsauga. Pažymėtina, kad
teiginį nesu įsitikinęs, kad tai korupcijos atvejis“ 2017 m. apklausos metu pažymėjo 4 proc.
mažiau respondentų nei 2016 m. Tai gali būti pozityvi korupcijos prevencijos mokymų pasekmė.
Respondentus pranešti apie korupcijos atvejį skatina bendras negatyvus nusistatymas
korupcijos atžvilgiu (korupcija yra neteisėta veika – nurodo 38 proc.). Tvirtą pilietinę poziciją,
kaip motyvą pranešti, pateikia apie 22 proc. bei atsakingo požiūrio svarbą, nuo kurio priklauso
ateinančių kartų gerovė, nurodo 23 proc. respondentų. Lyginant dviejų metų tyrimų duomenis
pastebimas didėjantis respondentų nepakantumas korupcijai kaip neteisėtai veikai.
Korupcinė patirtis
Apklaustieji savivaldybės darbuotojai su kyšininkavimo problema susiduria labai retai.
Kyšį 2016 m. metais savivaldybėje teko duoti 4 respondentams (3,6 proc.). Kyšio tvirtai nusistatę
neimti 90 proc. respondentų.
2016 m., 2017 m. atlikti tyrimai patvirtina, kad daugumos respondentų apsisprendimą dėl
kyšio neėmimo lemiančios priežastys yra paremtos vertybinėmis tarnautojų nuostatomis, kurios
svarbios sprendimo rengimo ir priėmimo procese. Kyšio neimtų, nes tai prieštarauja respondentų
įsitikinimas (37 proc. respond.), nes yra svarbi reputacija (32 proc. respond.), nes už tai baudžiama
(12 proc. respond.).
2017 m. tyrime dalyvavę savivaldybės darbuotojai 2016 m. savo kolegoms savivaldybės
administracijos darbuotojams kyšį yra davę 6 atvejais: 15 respondentų (16 proc.) davė kyšį
sveikatos paslaugas teikiančių įstaigų atstovams, 2 – Savivaldybės tarybos nariams.
Svarbiausios kyšio ėmimą pateisinančios priežastys išlieka ekonominio ir psichologinio
pobūdžio – maži atlyginimai (34 proc.) ir primygtinis kyšio siūlymas (16 proc.), nepatogu
atsisakyti (15 proc.). Lyginant su 2016 m. tyrimo rezultatais, pažymėtina, kad 6 proc. punktais
padidėjo teigiančių, jog kyšio ėmimą pateisina ekonominės priežastys. Šio pobūdžio pasiteisinimai
dėl kyšio ėmimo atskleidžia darbuotojų sprendimą trumpalaikių savo asmeninių tikslų
perspektyvoje, pamirštant vertybių ir reputacijos svarbą profesinėje veikloje.
Korupcijos paplitimas
Vertindami korupcijos paplitimą, dauguma respondentų pažymėjo, kad Radviliškio rajono
savivaldybėje labiausiai paplitusios korupcijos formos yra nepotizmas (35proc.) bei politinių
partijų narių protegavimas (33 proc.), piktnaudžiavimas tarnyba (21 proc.). Lyginant su 2016 m.
tyrimo duomenimis, galima pastebėti, kad darbuotojų, pastebinčių minėtas korupcijos apraiškas
savivaldybės institucijų veikloje, dalis padidėjo. Kaip buvo minėta, tai galima paaiškinti korupcijos
prevencijos mokymų poveikiu.
Savivaldybės darbuotojai pastebi vykdomas antikorupcinio švietimo veiklas ir pateikia
siūlymų dėl jų tobulinimo: įvesti nulinę dovanų politiką, į vykdomą korupcijos prevenciją įtraukti
institucijų vadovus, formuoti griežtas antikorupcines nuostatas remiantis etiška lyderyste,
dirbantiems viešame sektoriuje periodiškai organizuoti antikorupcinius mokymus, diskusijas apie
korupciją.
Pažymėtina, kad savivaldybės darbuotojai pastebi intensyviai vykdomą antikorupcinį
švietimą ir pakankamai gerai vertina šią veiklą.
Rekomendacijos:
1. Siekiant formuoti darbuotojų nepakantumo korupcijai nuostatas ir didinti jų pasirengimą
informuoti apie galimą korupcijos veiką, siūloma organizuoti mokymus apie pranešimo galimybes
bei pranešėjo apsaugos sistemos reglamentavimą teisiniuose dokumentuose.
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2. Siekiant didinti savivaldybės tarybos veiklos skaidrumą siūloma tarybos nariams
organizuoti praktinius mokymus apie galimas korupcijos rizikos situacijas tarybos veikloje.
Skatinti tarybos narius inicijuoti diskusijas su gyventojais aptariant priimamus sprendimus.
3. Siūloma už personalo valdymą atsakingam specialistui peržiūrėti savivaldybės
darbuotojų vertinimo ir skatinimo sistemą, integruojant etiškos elgsenos kriterijus. Numatyti
darbuotojų skatinimo priemones ne tik vertinant veiklos rezultatus, bet ir etišką elgseną.
4. Siūloma papildyti Radviliškio rajono savivaldybės kovos su korupcija programos
priemonių planą numatant diskusijas, susitikimus, kuriuose būtų išskirtos tikslinės grupės:
politikai, jaunimas, gyventojai, administracijos tarnautojai bei įtraukti minėtas tikslines grupes į
vykdomų ir planuojamų kovos su korupcija programos veiklų aptarimus.
5. Siūloma parengti Radviliškio savivaldybės administracijos darbuotojų etikos kodeksą.
6. Siekiant sumažinti korupcijos riziką savivaldybės administracijos skyriuose, siūloma
nukreipti darbuotojus į mokymus antikorupcine tema ir skatinti dalintis įgytomis žiniomis su
kolegomis. Tai sustiprintų darbuotojų nuostatas, sumažintų galimas korupcijos rizikas.
7. Korupcijos prevencijos klausimų bei galimų korupcijos rizikų savivaldybės
administracijoje aptarimą įtraukti į administracijos direktoriaus ir skyrių vadovų posėdžių
darbotvarkes.
8. Siūloma savivaldybės internetiniame tinklapyje el. pašto adresą (kuriuo galima
informuoti anonimiškai) keisti nenurodant tikslios asmens pavardės (pvz., pranesk@radviliskis.lt).
9. Siūloma Radviliškio rajono savivaldybės Korupcijos prevencijos komisijai numatyti
konsultacijų laiką bei skelbti jį savivaldybės internetiniame puslapyje. Šių konsultacijų tikslas aptarti su administracijos darbuotojais ir gyventojais susidariusias problemines situacijas,
numatomas įgyvendinti korupcijos prevencijos veiklas ir pan.
KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS
Radviliškio rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistema apima komunalinių
atliekų surinkimo, vežimo, rūšiavimo, naudojimo ir šalinimo paslaugas visiems savivaldybės
teritorijoje esantiems komunalinių atliekų turėtojams – fiziniams ir juridiniams asmenims.
Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistema yra neatskiriama Šiaulių regiono komunalinių
atliekų tvarkymo sistemos dalis.
Radviliškio rajone yra įdiegtos atliekų surinkimo sistemą papildančios sistemos, kurias
įdiegė ir eksploatuoja:
 VšĮ Pakuočių tvarkymo organizacija (stiklo, plastikinės, metalinės pakuotės bei
popieriaus ir kartono surinkimas).
 Asociacija „EEPA“ (Elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų ir akumuliatorių atliekų
surinkimas).
 VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“ (Elektros ir elektroninės
įrangos surinkimas).
Nuo 2017 m. liepos 1 d. Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje už mišrių komunalinių
atliekų surinkimą ir tvarkymą taikoma dvinarė vietinė rinkliava, kurią sudaro pastovioji ir
kintamoji įmokos dalys. Pastovioji dalis skirta komunalinių atliekų tvarkymo sistemos
administravimo sąnaudoms padengti. Kintamoji įmokos dalis priklauso nuo suteikiamų paslaugų,
daugiabučių ir individualių namų gyventojams ji taikoma skirtingai.
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Pastovioji įmokos dalis vienoda visiems rajono gyventojams – 16,80 Eur per metus.
Kiekvienam daugiabučiame name savo gyvenamąją vietą deklaravusiam gyventojui taikoma
kintamoji įmokos dalis – 7,20 Eur per metus.
Taigi kiekvienas rajono gyventojas, kurio gyvenamoji vieta deklaruota daugiabučiame
name, per metus turės mokėti 16,80 Eur + 7,20 Eur = 24 Eur. Jeigu būste deklaruota daugiau
gyventojų, ši suma dauginama iš gyventojų skaičiaus.
Gyvenantiems individualiuose namuose kintamos įmokos dalis priklauso nuo namo
gyventojų naudojamo mišrių komunalinių atliekų konteinerio talpos ir išvežimų skaičiaus.
Minimali paslauga – 12 išvežimų per metus, įmoka už juos privaloma. Pvz.: jei konteinerio talpa
0,12 m³, minimali kintamoji įmoka per metus – 12 x 0,50 Eur = 6 Eur. Naudojantiems 0,24 m³
talpos konteinerį privaloma įmoka per metus sudarys 12,12 Eur; 1,1 m³ talpos – 55,44 Eur.
Nuo liepos 1 d. individualūs konteineriai aptarnaujami tokia pat tvarka kaip ir iki šiol –
atliekų surinkimas vyks pagal grafiką, iki 24 kartų per metus. Gyventojai, pageidaujantys, kad jų
naudojami konteineriai būtų išvežami dažniau negu 1 kartą per mėnesį, turi žinoti, kad už
kiekvieną papildomą išvežimą (nuo 13-ojo karto) teks mokėti papildomai.
Konteineriai yra pažymėti specialiais lipdukais, kiekvienas konteinerio pakėlimas
fiksuojamas. Vienas 0,12 m³ talpos konteinerio išvežimas kainuoja 0,50 Eur; 0,24 m³ – 1,01 Eur;
1,1 m³ – 4,62 Eur.
Individualūs rūšiuojamų pakuočių, stiklo ir žaliųjų atliekų konteineriai bus tuštinami
nemokamai.

11

Aplinkos apsaugos institutas kartu su savivaldybe įgyvendina projektą atliekos.lt. Tai
internetinė svetainė skirta visiems Lietuvos gyventojams, įmonėms bei organizacijoms, kurioje
teikiama informacija apie visų rūšių atliekas, jų pridavimo galimybes ir tvarkymą. Svetainėje
atliekos.lt teikiama informacija apie visus savivaldybėje veiklą vykdančius atliekų tvarkytojus,
pagal tvarkomų atliekų rūšį ir vietą.
CIVILINĖ SAUGA
Radviliškio rajono savivaldybėje veikla civilinės saugos srityje buvo vykdoma pagal
Radviliškio rajono administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. A-121 (8.2)
patvirtintą Radviliškio rajono savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų (toliau – ES) prevencijos
priemonių 2017 metų planą.
Radviliškio rajone yra 56 kolektyvinės apsaugos statiniai, iš jų 18 – Radviliškyje.
Minimalus kolektyvinės apsaugos statinių poreikis savivaldybės teritorijoje nustatomas
atsižvelgiant į apskaičiuotą minimalų kolektyvinės apsaugos statiniuose apsaugomų savivaldybės
gyventojų skaičių, kai vienam gyventojui tenka 1,5 kv. metro statinio ar patalpos. Sudarytoje
rajono kolektyvinių apsaugos statinių ir gyventojų laikino apgyvendinimo vietų suvestinėje
paskaičiuota, kad pastaruosiuose galima apsaugoti ir apgyvendinti apie 20 288 gyventojus.
Kolektyvinės apsaugos statinių poreikio nustatymo tvarkos aprašas reglamentuoja konkrečių
esamų statinių ar patalpų, kuriuos ekstremaliųjų situacijų ar karo metu galima pritaikyti gyventojų
kolektyvinei apsaugai nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių, poreikio nustatymo
procedūrą.
Atnaujintos Ekstremaliųjų situacijų komisijos (ESK) ir Ekstremaliųjų situacijų operacijų
centro (ESOC) sudėtys, gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijos sudėtis.
Ekstremaliųjų situacijų komisijos (ESK) ir Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (ESOC)
veikla
Radviliškio rajone 2017 m. buvo planuoti 4 savivaldybės ESK posėdžiai, bet, radus, kad
rajone sumedžiotiems šernams nustatytas afrikinis kiaulių maras, buvo sušauktas 1 papildomas
posėdis. Tradiciškai, kaip ir kasmet, vyksta EKS posėdžiai dėl pasirengimo maudymosi sezonui,
dėl gamtinio pobūdžio gaisrų ir jų prevencijos rajone, dėl pasirengimo šaltajam metų periodui.
ESK veikloje dalyvauja 23 nariai. ESOC yra sudaryta iš penkių grupių, t.y. 38 narių. ESOC
aktyvuotas nebuvo.
Buvo vykdoma kontrolė aplinkos atkūrimo priemonių ir žaliavų sutvarkymo planų. 2017
m. išvalyta apie 5000 kub. m po UAB,, Gairelita“ gaisro likusio užteršto vandens.
PRIEŠGAISRINĖ SAUGA
2017 metais Radviliškio rajono priešgaisrinės saugo tarnybos išlaikymui ir funkcijų
vykdymui gauta 454,6 tūkst. Eur. Didžiąją dalį gautų lėšų – 88 proc. sudaro darbo užmokestis bei
socialinio draudimo priskaitymai, 12 proc. lėšų lieka kitoms išlaidoms.
Tarnybos gaisrinių automobilių išlaikymui 2017 metais išleido 12,448 tūkst. Eur,
privalomajam transporto draudimui 368 Eur, gaisrinės įrangos įsigyta už 4500 Eur, aprangai ir
avalynei išleista 2200 tūkst. Eur. Atliktas patalpų remontas Šaukoto ugniagesių komandoje už
2500 Eur ir Baisogalos ugniagesių komandoje už 5000 Eur.
Iš Savivaldybės biudžeto Radviliškio priešgaisrinės saugos tarnybai papildomai gauta 5000
Eur Baisogalos ugniagesių komandos pastato stogo perdengimui.
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Radviliškio rajone yra 6 ugniagesių komandos (Baisogalos UK, Šiaulėnų UK, Šaukoto UK,
Grinkiškio UK, Sidabravo UK, Šeduvos UK ). Kiekvieną parą ugniagesių komandose budi po 2
(išimtinais atvejais 1 žmogus arba jį pavaduoja savanoris ugniagesys ) žmones.
2017 metais Radviliškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojai iš viso išvyko 364
kartus (tai 13,74 procentais mažiau negu 2016 m.), iš jų į incidentus išvyko 269 kartus: į gaisrus
120 kartų (tai 16,6 procentais mažiau negu 2016 m.), 149 kartus į gelbėjimo darbus (tai 9,15
procentais mažiau negu 2016 m. ), į kitus išvykimus 95 kartus.
Radviliškio rajone per praėjusius 2017 metus kilo 120 gaisrų ( 16,6% mažiau nei 2016 m.).
Gaisruose žuvo 5 žmonės, traumuoti 3.
2017 m. iš Savivaldybės biudžeto Radviliškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybai skirta 870
Eur cheminių avarijų likvidavimui chemikalo ir gelbėjimo įrangos ant vandens įsigijimui, 2200
Eur buvo nupirktos gelbėjimo rogės.
2017 m. vykdyta akcija „Gyvenkime saugiai“. Akcijos metu buvo aplankytos 165
vargingai gyvenančios šeimos, kurioms buvo sumontuota 30 autonominių dūmų jutiklių, ir
pasirinktinai 446 gyvenamieji būstai. Akcijos metu gyventojams buvo patarta, kaip saugiai
naudotis buitiniais elektriniais ir šildymo prietaisais, išdalintos atmintinės. Autonominius dūmų
jutiklius perdavė Radviliškio r. savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius. Ši akciją
planuojama tęsti ir 2018 metais, kurios metu bus aplankoma virš 1500 gyvenamųjų būstų.
Akcijos „Būk saugus, moksleivi“ metu mokyklose buvo vedamos paskaitos, dalinami
lankstinukai ir atmintinės, rodoma mokomoji-agitacinė medžiaga. Akcijos metu aplankyta 14
švietimo įstaigų. Surengta 12 ekskursijų.
Prieš šienapjūtę ir javapjūtę vyko susitikimai seniūnijose su seniūnais, ūkininkais ir žemės
ūkio bendrovių vadovais. Jų metu buvo pateikta informacija apie tai, kaip laikytis priešgaisrinės
saugos reikalavimų atliekant šienapjūtės ir javapjūtės darbus, išdalintos atmintinės.
Prieš kūrenimo sezoną daugiabučių gyvenamų namų, kuriuose įrengtos kieto kuro krosnys,
laiptinėse, buvo iškabintos informacinės atmintinės dėl saugaus kieto kuro krosnių eksploatavimo
ir šlako sandėliavimo.
Radviliškio r. seniūnijose ir gausiai gyventojų lankomose vietose išplatintas prevencinis
laikraštis „UGNIAGESYS“.
Akcijos „Kūrenkime saugiai“ metu gyventojams, įstaigoms, įmonėms išdalinta 1018 įvairių
atmintinių skrajučių ir lankstinukų priešgaisrine tematika.
Radviliškio rajono 2017 m. gaisrų analizė pagal priežastis
Neatsargus elgesys su
ugnimi, 41

Kitos priežastys, 47

Netvarkinga elektros
įranga, 16
Netvarkinga kūrenimo
įranga, 9

Netvarkinga elektros įranga;
Neatsargus elgesys su ugnimi;
Priešgaisrinių saugos taisyklių pažeidimai
Padegimai.

Vaikų išdykavimas su
ugnimi, 0

Priešgaisrinių saugoa
taisyklių pažeidimai, 0

Padegimai, 7

Netvarkinga kūrenimo įranga;
Vaikų išdykavimas su ugnimi;
Kitos priežastys
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Radviliškio rajono 2017 m. gaisrų analizė pagal seniūnijas
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Seniūnija
Radviliškio m.
Radviliškio sen.
Šeduvos m.
Aukštelkų sen.
Šiaulėnų sen.
Šaukoto sen.
Grinkiškio sen.
Skėmių sen.
Sidabravo sen.
Pakalniškių sen.
Baisogalos sen.
Tyrulių sen.
Iš viso:

2014
55
20
20
4
3
7
3
7
4
10
32
6
171

Gaisrų skaičius
2015
2016
39
55
14
8
15
14
5
4
17
3
1
7
15
12
5
3
7
7
10
12
20
15
6
4
154
144

2017
50
12
9
9
2
1
6
1
4
7
13
6
120

Radviliškio rajone 2017 m. gaisrų skaičiaus pasiskirstymas pagal turto priklausomybę
Eil.
Nr.
1.
2.

Pagal turto priklausomybę
Asmeninis sektorius
Visuomeninis sektorius
Iš viso:

Gaisrų skaičius
2014
76
95
171

2015
79
75
154

2016
90
54
144

2017
76
44
120

SAVIVALDYBĖS TURTINIŲ IR NETURTINIŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl savivaldybių turtinių ir
neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse“,
savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių
akcijų suteikiamas turtines ir neturtines teises įgyvendina savivaldybės vykdomoji institucija –
savivaldybės administracijos direktorius.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl savivaldybių turtinių ir
neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose“, valstybės ar savivaldybės, kaip viešosios
įstaigos dalininkės (savininkės), turtines ir neturtines teises įgyvendina valstybės ar savivaldybės
institucija, kuriai atitinkamai Lietuvos Respublikos nutarime ar savivaldybės tarybos sprendime
dėl viešosios įstaigos steigimo ir valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto
investavimo pavedama įgyvendinti viešosios įstaigos dalininko (savininko) teises ir pareigas.
2017 metais Radviliškio rajono savivaldybė kontroliavo viešųjų įstaigų Radviliškio
rajono greitosios medicinos pagalbos centras, Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros
centras, Radviliškio ligoninė, Šeduvos pirminės sveikatos priežiūros centras, Baisogalos pirminės
sveikatos priežiūros centras, Šaukoto ambulatorija, Sidabravo ambulatorija, Grinkiškio
ambulatorija ir uždarųjų akcinių bendrovių „Radviliškio šiluma“, „Radviliškio vanduo“ ir
„Radviliškio autobusų parkas“ veiklą.
Organizuoti pasitarimai su savivaldybės kontroliuojamų įstaigų vadovais veiklos ir
valdymo klausimais, analizuotos finansinės ataskaitos, aptartas užduočių vykdymas laiku ir
problemos, su kuriomis susiduria įstaigų vadovai.
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1. ĮMONIŲ, KURIŲ STEIGĖJA IR VIENINTELĖ AKCININKĖ YRA RADVILIŠKIO
RAJONO SAVIVALDYBĖ, VEIKLA
Radviliškio rajono savivaldybė yra trijų uždarųjų akcinių bendrovių (UAB „Radviliškio
šiluma“, UAB „Radviliškio vanduo“, UAB „Radviliškio autobusų parkas“) steigėja ir akcininkė,
valdanti:
UAB „Radviliškio šiluma“ akcijas: Savivaldybės – 704 093 (99 proc.), bendrovės nuosavos
– 6153 (0,9 proc.), privačių asmenų – 558 (0,1 proc.);
UAB „Radviliškio vanduo“ akcijas: Savivaldybės 156 956 (100 proc.);
UAB „Radviliškio autobusų parkas“ akcijas: Savivaldybės 131 056 (100 proc.).
Preliminariais duomenimis, Radviliškio rajono savivaldybės kontroliuojamų savivaldybės
įmonių ir uždarųjų akcinių bendrovių 2017 m. finansinis rezultatas – pelnas.
Uždaroji akcinė bendrovė „Radviliškio šiluma“ centralizuotai gamina ir parduoda
vartotojams šilumos energiją Radviliškio mieste, Šeduvos mieste ir Linkaičių bei Raudondvario
kaimuose. Taip pat gamina kogeneracinėje jėgainėje apie 62 proc. elektros energijos, kuri
naudojama šilumos gamybai ir perdavimui. Bendrovė tiekia karštą vandenį (vykdo karšto vandens
tiekėjo veiklą) daugiabučiams gyvenamiesiems namams, atlieka patalpų šildymo ir (ar) karšto
vandens tiekimo sistemų priežiūrą daliai vartotojų, vykdo energinio efektyvumo didinimo
daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administratoriaus funkcijas, teikia pirties
paslaugas ir kt. Bendrovė licencijuojamą veiklą vykdo pagal turimas licencijas.
Įmonė 2017 m. pardavė 48,7 tūkst. MWh šilumos energijos. Prie šilumos perdavimo tinklų,
kurių ilgis sudaro 23,9 km, prijungti 192 gyvenamieji pastatai ir 80 kitų vartotojų (verslo įmonės,
biudžetinės įstaigos ir kiti šildomi pastatai). Bendras šildomas plotas sudaro 364 065 kv. m.
Vidutinė parduodamos šilumos kaina – 4,80 ct/kWh, o 2016 m. – 5,34 ct/kWh.
Uždaroji akcinė bendrovė „Radviliškio vanduo“ Radviliškio rajono savivaldybėje
eksploatuoja 25 vandenvietes, 54 nuotekų perpumpavimo stotis, 13 nuotekų valyklų, 244,1 km
vandentiekio ir 198,3 km nuotekų tinklų, prižiūri Radviliškio miesto paviršinio vandens tinklus,
teikia įvairias paslaugas: nuotekų ir paviršinio vandens kontrolę įmonėms pagal sutartis, transporto
nuomos, remonto darbų. Uždarajai akcinei bendrovei „Radviliškio vanduo“ suteikta geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencija. Bendrovė paskirta viešuoju geriamojo
vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju Radviliškio rajono savivaldybės viešojo geriamojo vandens
tiekimo teritorijoje.
Radviliškio miesto paviršinio vandens nuotekų tinklų plėtrai ir eksploatacijai iš Aplinkos
apsaugos rėmimo specialiosios programos buvo skirta 24 800 Eur, Šeduvos miestui 6000 Eur,
Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje nuotekoms surinkti, valyti ir vandens tiekimo
sistemoms bei jų elementams, naujiems tinklams tiesti skirta 35 000 Eur.
19 800 Eur Savivaldybės biudžeto dotacija buvo panaudota vandentiekio tinklų renovacijai
Radviliškio miesto Gedimino gatvėje. 19 500 Eur Savivaldybės biudžeto dotacija naudota
vandentvarkos infrastruktūros plėtros projekto statybos darbams Radviliškio miesto Ąžuolų
gatvėje, Sidabravo miestelio Skapiškio gatvėje, Šniūraičių kaimo Vyšnių gatvėje.
Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos (70 705 Eur) panaudotos iš dalies grąžinti
paskolai, paimtai Alksniupių kaimo vandens gerinimo įrengimų montavimo darbams atlikti,
Radviliškio miesto paviršinių vandens nuotekų inventorizacijai atlikti, gaisrams gesinti
sunaudotam vandeniui padengti.
Uždaroji akcinė bendrovė „Radviliškio autobusų parkas“ pagrindinės veiklos sritis
– keleivių vežimas autobusais vietinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais.
UAB „Radviliškio autobusų parko funkcijas“ pagal Koncesijos teikti viešąsias keleivių vežimo
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Radviliškio rajono vietiniais kelių transporto maršrutais paslaugas, kuriai pritarta Radviliškio
rajono savivaldybės tarybos 2008-06-26 sprendimu Nr. T-424, vykdo UAB „Emtra“.
2017 m. rajono gyventojai ir svečiai buvo vežami 33 vietinio (miesto ir priemiesčio)
reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais. Per 2017 m. vietinio susisiekimo maršrutais pervežti
65 150 keleivių. Į mokyklas ir iš jų pavežti 1 313 mokiniai.
2. ĮSTAIGŲ, KURIŲ DALININKĖ YRA RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ,
VEIKLA
Radviliškio rajono savivaldybė yra dalininkė:
 VšĮ Radviliškio rajono greitosios medicinos pagalbos centras
 VšĮ Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centras
 VšĮ Radviliškio ligoninė
 VšĮ Šeduvos pirminės sveikatos priežiūros centras
 VšĮ Baisogalos pirminės sveikatos priežiūros centras
 VšĮ Šaukoto ambulatorija
 VšĮ Sidabravo ambulatorija
 VšĮ Grinkiškio ambulatorija
2017 metais buvo vykdomos pirminės sveikatos priežiūros organizavimas, visuomenės
sveikatos, rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas, visuomenės sveikatos stebėsenos
organizavimas, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų veiklos koordinavimas ir įstaigų
kuravimas.
2017 m. siekiant sukurti ir gerinti Radviliškio miesto ir rajono bendruomenės sveikatinimą,
įgyvendinti 27 projektai už 64 165 Eur.
Vadovaujantis Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 4 d. sprendimu
Nr. T-582 „Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Šiaulėnų ambulatoriją, prijungiant prie
viešosios įstaigos Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centro“ VšĮ Šiaulėnų
ambulatorija reorganizavimo būdu 2017 m. rugpjūčio 31 d. buvo prijungta prie VšĮ Radviliškio
rajono pirminės sveikatos priežiūros centro.
Vadovaujantis Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 4 d. sprendimu
Nr. T-581 „Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Alksniupių ambulatoriją, prijungiant prie
viešosios įstaigos Šeduvos pirminės sveikatos priežiūros centro“, VšĮ Alksnupių ambulatorija
reorganizavimo būdu 2017 m. rugpjūčio 31 d. buvo prijungta prie VšĮ Šeduvos pirminės sveikatos
priežiūros centro.
VšĮ Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centras
Tuberkuliozės epidemiologinė situacijai Radviliškio rajone blogėjant, daugėjant atsparių
vaistams tuberkuliozės formoms bei siekiant sumažinti sergančiųjų tuberkulioze skaičių buvo
nuspręsta gerinti tuberkuliozės prevenciją Radviliškio rajone, efektyvinti diagnostikos ir gydymo
organizavimą, didinti visuomenės informuotumą apie tuberkuliozės epidemiologinę būklę, didinti
rizikos grupių asmenų motyvaciją tirtis ir gydytis. Šiems tikslams pasiekti buvo įsteigtas
savivaldybės DOTS kabinetas. Atlikti patalpų remonto darbai, įsigyta medicinos įrangos ir
priemonių, baldų, kompiuterinės technikos (darbams atlikti buvo skirti 5500 eurai).
Iš visuomenės sveikatos programų rėmimo specialiosios programos pirminės sveikatos
priežiūros įstaigų materialinės-techninės bazės gerinimo srityje 2017 m. įsigyta naujos
kompiuterinės įrangos (skirti 5000 eurų).
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VšĮ Radviliškio ligoninė
Iš visuomenės sveikatos programų rėmimo specialiosios programos ligų profilaktikos ir
kontrolės srityje 2017 m. vykdė tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės programą (jai skirta 2000
eurų).
Iš visuomenės sveikatos programų rėmimo specialiosios programos pirminės sveikatos
priežiūros įstaigų materialinės-techninės bazės gerinimo srityje 2017 m. buvo įsigyta naujos
medicininės įrangos (skirti 10000 eurų).
VšĮ Radviliškio ligoninė sėkmingai ir aktyviai vykdė endoprotezavimo paslaugas.
VšĮ Radviliškio ligoninėje 2017 m. įkurtas naujas traumatologijos skyrius, padidintas
Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus lovų skaičius iki 60 lovų.
Didintos prioritetinės paslaugos, išaugo operacijų aktyvumas: didžiųjų operacijų per 2017
m. atlikta 1293, mažųjų – 917. Praplėstas operacijų spektras.
VšĮ Šeduvos pirminės sveikatos priežiūros centras
Iš visuomenės sveikatos programų rėmimo specialiosios programos pirminės sveikatos
priežiūros įstaigų materialinės-techninės bazės gerinimo srityje 2017 m. buvo:
1. Pakeisti garažo vartai, patalpos pritaikytos transportui (darbams atlikti buvo skirti 2800
eurai).
2. Įsigytas odontologinis įrenginys (5607 eurai).
VšĮ Baisogalos pirminės sveikatos priežiūros centras
Iš visuomenės sveikatos programų rėmimo specialiosios programos pirminės sveikatos
priežiūros įstaigų materialinės-techninės bazės gerinimo srityje 2017 m. vykdė PSPC pastato
projektavimo darbus (skirti 5808 eurai).
VšĮ Šaukoto ambulatorija
Iš visuomenės sveikatos programų rėmimo specialiosios programos pirminės sveikatos
priežiūros įstaigų materialinės-techninės bazės gerinimo srityje 2017 m. sutvarkė ambulatorijos
įėjimo laiptus (skirti 5000 eurų).
PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS
Administracijos direktorius koordinuoja savivaldybėje ES lėšomis įgyvendinamus
projektus, atlieka projektų planavimo darbus, atsako už vykdomų projektų įgyvendinimą.
Radviliškio rajono savivaldybės įgyvendinami projektai 2017-2020 m.
Eil.
Nr.

1.
1.1.

1.2.

Projekto įgyvendinimo etapai
Projektinis
Paraiškos
Projekto
pasiūlymas Šiaulių
teikimo
įgyvendinimo
regiono plėtros
agentūrai
pradžia
tarybai
data

Projekto pavadinimas

Projekto
vertė
tūkst.
Eur

Europos
sąjungos ir
valstybės
biudžeto
lėšos tūkst.
Eur

Priemonė: Vietinių kelių
vystymas
Eismo saugos priemonių
diegimas,
rekonstruojant
Radviliškio m. Gedimino
gatvės dalį tarp Stadiono ir
Radvilų g
Eismo saugumo priemonių
diegimas Radviliškio mieste

352,9

326,5

Įvertintas

2018-03

357,6

304,0

Įvertintas

2019-03

2018-06

2019-06
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1.3.

2.

2.1.

3.

3.1.

4.

4.1.

5.

5.1.

6.

6.1.

6.2.

Eismo saugumo priemonių
diegimas Radviliškio rajono
savivaldybėje
Priemonė:
Pėsčiųjų
ir
dviračių takų rekonstrukcija
ir plėtra
Pėsčiųjų ir dviračių takų
įrengimas
Radviliškio
mieste
Priemonė:
Vietinio
susisiekimo
viešojo
transporto priemonių parko
atnaujinimas
Vietinio susisiekimo viešojo
transporto priemonių parko
atnaujinimas
Radviliškio
rajono savivaldybėje
Priemonė:
Savivaldybes
jungiančių turizmo trasų ir
turizmo
maršrutų
informacinės infrastruktūros
plėtra
Savivaldybes jungiančios
turizmo
informacinės
infrastruktūros
plėtra
Šiaulių regione (projektą
įgyvendina Šiaulių miesto
savivaldybė,
Radviliškio
rajono
savivaldybės
administracija – partneris)
Priemonė:
Komunalinių
atliekų
tvarkymo
infrastruktūros plėtra
Komunalinių
atliekų
rūšiuojamojo
surinkimo
infrastruktūros
plėtra
Šiaulių regione (projektą
įgyvendins
ŠRATC,
Radviliškio
rajono
savivaldybės administracija
– partneris)
Priemonė:
Geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo
sistemų
renovavimas
ir
plėtra,
įmonių
valdymo
tobulinimas
Grinkiškio
miestelio
vandentiekio ir nuotekų
tinklų, nuotekų valymo ir
vandens gerinimo įrenginių
statyba (projektą įgyvendina
UAB „Radviliškio vanduo“,
Radviliškio
rajono
savivaldybės administracija
– partneris)
Baisogalos miestelio ir
Vainiūnų kaimo nuotekų
valymo įrenginių statyba
(rekonstrukcija) (projektas
rezervinis,
jei
liks

352,9

326,5

Įvertintas

131,7

111,9

Įvertintas

490,1

416,5

Įvertintas

48,7

41,4

Įvertintas

1 131,3

961,6

Įvertintas

Vertinamas

2 800,9

2 019,8

Įvertintas

Įvertintas

2 500,0

2 000,0

-

2020-03

2020-06

2018-05
2018-08

2018-01

Įvertintas

2018-05

Vykdomas

2018-01

Vykdomas

-
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7.
7.1.

8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

9.

9.1.

9.2.

10.
10.1.

11.

nepanaudotų lėšų)
Priemonė: Kraštovaizdžio
apsauga
Kraštovaizdžio formavimas
ir
ekologinės
būklės
gerinimas Radviliškio m.
Eibariškių parko teritorijoje
Priemonė:
Pagrindinės
paslaugos
ir
kaimų
atnaujinimas
kaimo
vietovėse
Šaukoto miestelio centrinės
aikštės
kompleksinis
sutvarkymas
Baisogalos
seniūnijos
Pakiršinio kaimo Parko g. 6
pastato pritaikymas amatų
veiklos plėtrai
Radviliškio r. Grinkiškio
sen. Grinkiškio miestelio
mokyklos lauko sporto
aikštyno atnaujinimas
Radviliškio r. Šiaulėnų sen.
Šiaulėnų
miestelio
mokyklos lauko sporto
aikštyno atnaujinimas
Radviliškio r. Skėmių sen.
Pociūnėlių
miestelio
mokyklos lauko sporto
aikštyno atnaujinimas
Radviliškio r. Aukštelkų
sen. Aukštelkų mokyklos
lauko
sporto
aikštyno
atnaujinimas
Radviliškio
rajono
savivaldybės Prastavonių,
Kunigiškių,
Miežaičių,
Arimaičių, Kaulinių ir
Jonaitiškio kaimų geriamojo
vandens gerinimo sistemų
įrengimas
Priemonė:
Kaimo
gyvenamųjų
vietovių
atnaujinimas
Radviliškio rajono Šeduvos
miesto
viešųjų
erdvių
sutvarkymas
Radviliškio
rajono
Baisogalos
miestelio
viešųjų erdvių sutvarkymas
Priemonė: Mokyklų tinklo
efektyvumo didinimas
Komfortiškų ir funkcionalių
edukacinių erdvių įrengimas
Radviliškio
Lizdeikos
gimnazijoje
Priemonė: Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo
prieinamumo didinimas

447,4

380,3

Įvertintas

Įvertintas

Vykdomas

265,2

200,0

Įvertintas

Vyksta
vertinimas

2018-01

215,0

172,0

Įvertintas

Vyksta
vertinimas

2018-01

76,3

60,9

Įvertintas

Vyksta
vertinimas

2018-03

148,2

118,6

Įvertintas

Vyksta
vertinimas

2018-04

160,3

127,5

Vyksta
vertinimas

2018-04

Įvertintas
148,3

118,6

Įvertintas

Vyksta
vertinimas

2018-04

256,4

200,0

Įvertintas

Vyksta
vertinimas

2018-03

480,5

444,4

Vyksta vertinimas

2018-03

2018-05

472,2

436,7

Įvertintas

Įvertintas

2018-02

346,1

320,1

Įvertintas

Įvertintas

2018-03
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11.1.

12.

12.1.

13.

13.1.

14.
14.1.

15.

15.1.

16.

16.1.

17.

17.1.

18.

Radviliškio
lopšeliodarželio „Žvaigždutė“ vaikų
ugdymo
grupių
infrastruktūros
modernizavimas
ir
aprūpinimas priemonėmis
Priemonė:
Neformalaus
švietimo
infrastruktūros
tobulinimas
Radviliškio
muzikos
mokyklos pastato patalpų
pritaikymas neformaliojo
švietimo
infrastruktūros
plėtrai
Priemonė:
Aktualizuoti
savivaldybių
kultūros
paveldo objektus
Muziejinės ir edukacinės
veiklos plėtra Burbiškio
dvaro sodyboje atliekant
tvarkybos
ir
atkūrimo
darbus
Priemonė: Socialinio būsto
fondo plėtra
Socialinio būsto fondo
išplėtimas
Radviliškio
rajono pažeidžiamiausioms
gyventojų grupėms
Priemonė:
Socialinių
paslaugų
infrastruktūros
plėtra
Socialinių paslaugų plėtra
Radviliškio
rajono
savivaldybėje
Viešųjų pastatų energinio
efektyvumo
didinimo
programos
Sveikos
gyvensenos
skatinimas
Radviliškio
rajone (projektą įgyvendins
Radviliškio
rajono
visuomenės
sveikatos
biuras, Radviliškio rajono
savivaldybės administracija
– partneris)
Priemonė: Pirminės asmens
sveikatos priežiūros veiklos
efektyvumo didinimas
Radviliškio rajono pirminės
sveikatos
priežiūros
ir
visuomenės
sveikatos
priežiūros
įstaigų
medicininės
įrangos
įsigijimas ir infrastruktūros
gerinimas
Priemonė:
Priemonių,
gerinančių
ambulatorinių
sveikatos
priežiūros
paslaugų
prieinamumą
tuberkulioze
segantiems
asmenims, įgyvendinimas

277,8

257,0

Vyksta
vertinimas

2018-03

Įvertintas

143,1

82,1

Įvertintas

Įvertintas

2018-03

405,3

291,4

Įvertintas

Įvertintas

Įgyvendinamas

709,4

603,0

įvertintas

įvertintas

Įgyvendinamas

423,4

210,0

Įvertintas

įvertintas

Įgyvendinamas

176,4

149,9

vertinamas

Nepaskelbtas
kvietimas

2018-07

541,0

459,8

Nepaskelbtas
kvietimas

2018-10

Nepaskelbtas
kvietimas
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18.1.

19.

19.1.

20.

20.1.

21.
21.1.

21.2.

Socialinės
paramos
priemonių,
gerinančių
ambulatorinių
sveikatos
priežiūros
paslaugų
prieinamumą tuberkulioze
sergantiems
pacientams,
įgyvendinimas Radviliškio
rajone
Ikimokyklinio ir bendrojo
ugdymo mokyklų veiklos
tobulinimas
Radviliškio rajono bendrojo
ugdymo mokyklų veiklos
tobulinimas
siekiant
mokinių pažangos
Priemonė: Viešųjų pastatų
energinio
efektyvumo
didinimas
Radviliškio
Gražinos
pagrindinės
mokyklos
pastato
atnaujinimas
(modernizavimas)
Valstybės
investicijų
programa
Radviliškio
rajono
Baisogalos
gimnazijos
pastato modernizavimas
Radviliškio r. Šeduvos
gimnazijos
stadiono
modernizavimas

25,0

21,2

Nepaskelbtas
kvietimas

2018-09

2018-02

58,9

1,2

-

Įvertintas

2017-12

900,0

765,0

Nereikia teikti

Vertinamas
investicinis
projektas

2018-05

245,8

76,6

-

įvertinta

Įgyvendinamas

169,2

80,0

-

įvertinta

Įgyvendintas

PARAMA RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖMS IR
KITOMS NEVYRIAUSYBINĖMS ORGANIZACIJOMS
Radviliškio rajono savivaldybė įgyvendina kelias paramos programas. Kasmet biudžete
numatoma lėšų bendruomenių, jaunimo ir nevyriausybinių organizacijų iniciatyvoms, smulkiajam
ir vidutiniam verslui remti.
2017 m. iš Radviliškio rajono savivaldybės jaunimo ir kitų nevyriausybinių organizacijų
rėmimo konkurso programos buvo skirtas finansavimas jaunimo ir su jaunimu dirbančių
organizacijų, kaimo bendruomenių ir kitų NVO projektams už 37,100 Eur sumą.
2017 m. bendruomenės, teikusios projektus valstybės paramai gauti (pagal konkurso
„Sportuojanti visuomenė“, vaikų dienos centrų ir ŽŪM finansuojamus veiklos projektus), iš
valstybės gavo 117 127,85 eurų paramos. Savivaldybė prisidėjo prie projektų 5 864,22 Eur.
Radviliškio rajono savivaldybės taryba 2017-08-24 sprendimu Nr. T-659 patvirtino
Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų
plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo
Radviliškio rajono savivaldybėje aprašą. Taip Radviliškio rajono savivaldybės administracija
pradėjo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inicijuotos priemonės įgyvendinimą. Šiai
priemonei įgyvendinti 2017 metais iš valstybės biudžeto Radviliškio rajono savivaldybei buvo
skirta 31 869 eurai. Skirtos lėšos, administracijos direktoriaus įsakymu, paskirstytos Savivaldybės
12 seniūnijų teritorijų gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti. Seniūnijų seniūnams buvo
pavesta padėti organizuoti išplėstines seniūnaičių sueigas, konsultuoti projektų vykdytojus, padėti
užtikrinti išplėstinių seniūnaičių sueigų priimtų sprendimų, įgyvendinamų projektų viešinimą,
dalyvauti vykdant įgyvendinamų projektų stebėseną.

21

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

VIETOS VEIKLOS GRUPĖ „RADVILIŠKIO LYDERIS“
Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“, įgyvendindamas vietos plėtros strategiją „VVG
„Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“, organizuoja potencialių
vietos projektų vykdytojų mokymus. Per 2017 metus organizuoti 7 mokymai temomis:
Buhalterinės apskaitos tvarkymas ir projektų finansų valdymas (2 dienų); Viešųjų pirkimų
planavimas ir projekto sąmatos sudarymas; Viešųjų pirkimų organizavimas NVO; Kaip parengti
kokybišką projektą; Kaimo bendruomenės verslumo ugdymas; Įdarbinimo galimybės NVO.
2017 m. lapkričio mėn. paskelbtas pirmas kvietimas teikti vietos projektus pagal kaimo
vietovių vietos plėtros strategijos „VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija
2016–2023 m.“ priemones: „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų teikimas ir
susijusios infrastruktūros geresnis panaudojimas“ ir „Bendradarbiavimo rėmimas vykdant
regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“.
VVG „Radviliškio lyderis“ aktyviai bendradarbiauja ir su kitomis Šiaulių apskrities ir
Raseinių vietos veiklos grupėmis – dalyvauja organizuojamuose susitikimuose. 2017 metais buvo
organizuoti susitikimai Kelmės, Raseinių ir Šiaulių VVG. Aktyviai dalyvauja VVG tinklo
organizuojamuose susitikimuose dėl teisinės bazės kūrimo 2014-2020 m. laikotarpiui ir LR žemės
ūkio ministerijos, Nacionalinės mokėjimo agentūros seminaruose, mokymuose, susitikimuose,
darbo grupėse, apskrito stalo diskusijose.
2017 m. spalio 5–7 d. Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ atstovai dalyvavo
parodoje „Sprendimų ratas 2017“. Parodą „Sprendimų ratas 2017“ organizavo Aleksandro
Stulginskio universitete (ASU), kuri jau dešimtoji šiai tematikai skirta paroda. Parodos metu vyko
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miško, medžioklės, gyvulininkystės technologijų ir socialinio verslo ir regioninių produktų paroda.
Socialinio verslo ir regionų produktų ekspozicijose savo produkciją demonstravo vietos
bendruomenės iš 10 šalies rajonų. Be amatininkų gaminių ir maisto produktų, bendruomenės
parodoje pristato ir savo sukurtus tematinio turizmo maršrutus bei edukacines programas.
2017 metais Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“ turėjo paviljoną, kuriame
Pociūnėlių, Skėmių, Vėriškių, Šeduvos ir Pakiršinio atstovai pristatinėjo bendruomeninius verslus.
Parodos metu Aleksandro Stulginskio universitetas „Už verslumo propagavimą kaime ir savo
krašto produkcijos pristatymą“ įteikė padėkas Pociūnėlių miestelio bendruomenei, VO „Skėmių
kaimo bendruomenė“, asociacijai „Vėriškių bendruomenė“ ir VVG „Radviliškio lyderis“.

Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ veikla
2017 m. lapkričio 15 d. VVG „Radviliškio lyderis“, įgyvendindamas projektą
„Bendradarbiaudami tobulėjame“, finansuojamą iš Radviliškio rajono savivaldybės jaunimo ir kitų
nevyriausybinių organizacijų projekto rėmimo konkurso, organizavo išvažiuojamąją konferenciją į
VVG „Pajūrio kraštas“ veiklos teritoriją. Į išvažiuojamąją konferenciją vyko vietos veiklos grupės
nariai ir administracijos darbuotojai. Išvažiuojamoji konferencija skirta susidomėjusiems verslo
kaime perspektyvomis, kur buvo kalbama apie naujojo laikotarpio galimybes, galimas verslo
formas, galiojančius įstatymus, darbo santykius, pristatyti ir gerosios patirties pavyzdžiai.
Bendradarbiavimo dalijimasis, paskatins VVG narius (bendruomenių atstovus) naujiems
projektams, leis įgyvendinti naujas idėjas.
DARBAS SU JAUNIMU
2017 m. liepos 2 d. Gyventojų registro tarnybos prie LT VRM duomenimis, gyventojų
skaičius Radviliškio rajono savivaldybėje – 40 047. Iš jų – 7836 gyventojai yra jauni žmonės nuo
14 iki 29 metų amžiaus. Radviliškio rajono savivaldybėje veikia per 30 jaunimo ar su jaunimu
dirbančių organizacijų (į skaičių neįtrauktos kaimo bendruomenės, į kurių veiklą, dažniausiai, taip
pat būna įtraukiamas jaunimas).
2017 m. iš Radviliškio rajono savivaldybės jaunimo ir kitų nevyriausybinių organizacijų
rėmimo konkurso programos buvo finansuoti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų
projektai už 17 150,00 Eur sumą. Radviliškio rajono savivaldybės biudžete numatyta atskira eilutė
jaunimo teisių apsaugai. Šiais metais tam skirta 3000,00 Eur.
2017 m. birželio 7–9 dienomis devyni Radviliškio rajono jaunuoliai, lydimi Radviliškio
rajono savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto (jaunimo reikalų koordinatoriaus)
Rimvydo Aleknavičiaus bei Radviliškio atvirojo jaunimo centro „Jaunimo erdvė“ darbuotojų
Vlado, Mindaugo ir Justinos, dalyvavo Kelmės rajono savivaldybės administracijos organizuotoje
Jaunimo vasaros akademijoje „Kartu – mes galime daug!“ (Skogalio kaime, Tytuvėnų seniūnijoje,
Kelmės rajone), kurioje susirinko jaunimas iš devyniolikos Lietuvos savivaldybių. Jaunuoliai
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turėjo galimybę pagilinti savo žinias apie savanorystę, verslumą, jaunimo politiką, vyko diskusijos,
darbas grupėse, mokymai įvairiomis jaunimui aktualiomis temomis. Taip pat vyko komandų
prisistatymai, namų darbų pristatymai, sporto varžybos, talentų ir improvizacijų šou.
2017 m. rugpjūčio mėn. Radviliškio rajono seniūnijose buvo analizuotos galimybės ir
poreikis plėtoti mobilų darbą su jaunimu. Šiuo klausimu parengti ir pateikti rekomendaciniai
pasiūlymai Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.
Spalio 27–29 dienomis Radviliškyje vyko LMS Radviliškio mokinių savivaldų
informavimo centro organizuojamas Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS) Rudens forumas
„Išdrįsk – nebijok suklyst!“ 2017. Į šį renginį suvažiavo LMS organizacijos savanoriai iš visos
Lietuvos. Renginio metu vyko diskusijos, darbas grupėse, buvo gilinamasi į kylančias problemas
LMS padaliniuose bei dalintasi gerąja patirtimi.
Jaunimo reikalų tarybos iniciatyva 2017 m. Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir
sporto paslaugų
centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriuje buvo
organizuojamas Radviliškio miesto 450 metų jubiliejaus eilėraščių ir dainos žodžių konkursas.
Jame dalyvavo 110 įvairaus amžiaus mokinių iš skirtingų Radviliškio rajono mokyklų. 2017 m.
liepos mėn. vykusioje miesto šventėje buvo pagerbti šio konkurso laureatai: Kamilė Augytė,
Dovydas Plukas ir Arminas Siudikas. Juos sveikino ir mero Padėkos raštus įteikė Radviliškio
rajono savivaldybės mero pavaduotojas Kazimieras Augulis.
2017 m. birželio 1 d., jau antrus metus iš eilės, Radviliškio rajono savivaldybės jaunimo
reikalų taryba organizavo renginį „Radviliškio rajono jaunimo apdovanojimai 2017“. Šventėje
pagerbti labiausiai savo talentu ir darbais nusipelnę Radviliškio rajono jaunuoliai. Šventės metu
laureatams apdovanojimus įteikinėjo visiems žinomi žmonės: Lietuvos Respublikos Seimo nariai
Vytautas Juozapaitis, Paulius Saudargas, Vytautas Kernagis, Lietuvos kariuomenės Karinių oro
pajėgų Oro gynybos bataliono vadas pulkininkas leitenantas Nerijus Kačkauskas, olimpietė,
maratonininkė Rasa Drazdauskaitė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio
skyriaus vedėjas Alfredas Juozapavičius, verslininkas Sigitas Krivickas, Radviliškio rajono
savivaldybės meras Antanas Čepononis.

„Radviliškio rajono jaunimo apdovanojimai 2017“
Siekiant neprarasti ryšio su jaunimu, tinkamai įgyvendinti jaunimo politiką rajone,
Radviliškio rajono savivaldybės koordinatorius nuolat teikia įvairią informaciją suinteresuotiems
asmenims ar institucijoms jaunimui aktualiais klausimais, informuoja apie kitų fondų skelbiamus
konkursus, organizuojamus mokymus, seminarus ir galimybes juose dalyvauti, konsultuoja
projektų rengimo ir kitais rūpimais klausimais, bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija, Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir
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Radviliškio rajono savivaldybėje veikiančiomis jaunimo ir su jaunimu dirbančiomis
organizacijomis.
Padėdama rajono jaunimui įsitraukti į visuomenės gyvenimą, rajono Savivaldybė siekia,
kad jaunimas savo iniciatyva ir kūrybinėmis galiomis taptų jaunosios kartos progreso pavyzdžiu
visam Šiaulių regionui.
VIDAUS AUDITAS
2017 m. pagal Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklos planą, suderintą su Radviliškio
rajono savivaldybės administracijos direktoriumi, atlikti 7 vidaus auditai, pateikta 30
rekomendacijų ir išvados dėl vidaus kontrolės veikimo. Pasiūlyti galimi patobulinimai, leidžiantys
stiprinti valdymą bei efektyviau naudoti Savivaldybės biudžeto lėšas.
Vidaus kontrolės funkcionavimas vertintas ir galimi rizikos veiksniai nustatyti šiose srityse:
• kas pusmetį analizuota ir įvertinta Radviliškio rajono savivaldybės administracinės naštos
mažinimo priemonių vykdymas, įtrauktų į Savivaldybės 2016–2018 m. strateginį veiklos planą.
• Atliktas vidaus auditas Radviliškio kultūros centro vidaus kontrolės vertinimas ūkinių
išlaidų srityje.
• Analizuota ir įvertinta Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Tyrulių seniūnijų
veiklos organizavimo atitiktis reglamentuojantiems teisės aktams, vidaus kontrolės procedūros,
finansų valdymas, audituojamų subjektų turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumas,
darbo santykių ir darbo laiko apskaitos reglamentavimas, viešųjų pirkimų planavimas.
• Analizuota ir įvertinta Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Radviliškio miesto
seniūnijos veiklos organizavimo atitiktis reglamentuojantiems teisės aktams, vidaus kontrolės
pakankamumas, finansų valdymas, darbo santykių ir darbo laiko apskaitos reglamentavimas,
viešųjų pirkimų organizavimas.
• Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu atlikta Radviliškio rajono švietimo
įstaigų centralizuotos ir decentralizuotos buhalterinės apskaitos efektyvumo didinimo analizė.
• Atlikta ir analizuota vidaus kontrolės sistema Radviliškio Lizdeikos gimnazijoje. Vertinta
veiklos organizavimo ir valdymo atitiktis veiklos nuostatams.
Analizuota, ar įstaigos vadovų sukurta vidaus kontrolė, darbo santykių ir darbo laiko
apskaitos reglamentavimo srityse yra pakankama ir veiksminga.
Atlikus vidaus auditus ir atsižvelgiant į nustatytus faktus, buvo pateiktos rekomendacijos,
kaip ištaisyti audito metu nustatytus neatitikimus, pagerinti audituojamo subjekto veiklą, sustiprinti
vidaus kontrolės funkcionavimą.
Centralizuoto vidaus audito skyrius vykdo poauditinę veiklą ir pažangos stebėseną
audituotuose subjektuose. Įvykdžius vidaus auditų rekomendacijų įgyvendinimo priemonių
planuose numatytas rekomendacijas, ištaisyti audituotos dalies prieštaravimai norminiams teisės
aktams, tobulinamas vidaus kontrolės sistemos funkcionavimas, mažėja rizikos veiksnių įtaka
uždavinių įgyvendinimui ir nustatytų funkcijų atlikimui.
DARBAS SU GYVENTOJAIS
Gyventojų aptarnavimas
2017 metais gyventojai kreipėsi į administracijos direktorių ir pateikė 625 prašymus,
skundus.
Sudarytos sąlygos pateikti prašymus ir skundus pasibaigus savivaldybės administracijos
darbo dienos laikui (nustatytos dvi papildomos prašymų ir skundų priėmimo valandos per savaitę).
Siekiant skatinti elektroninių administracinių paslaugų naudojimą, užtikrinant patogią ir
lengvai pasiekiamą prieigą prie elektroninių paslaugų portalo gyventojams ir verslui, įgyvendinus
projektą ,,Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“, į elektroninę

25

erdvę perkeltos 42 savivaldybėje teikiamos administracinės paslaugos. Paslaugas galima užsisakyti
administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portale ,,Elektroniniai valdžios vartai“.
Siekiant skatinti asmenis naudotis informacine sistema ,,VIISP“, tobulinamas interneto
svetainės skyrius ,,Paslaugos“. Interneto svetainėje paskelbtos nuorodos, kurios kreipia į
elektroninių paslaugų portalus.
2017 metais sudaryta sutartis su AB „Lietuvos paštas“ dėl paslaugų teikimo.
E. pristatymas – tai elektroninių pranešimų ir dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams
asmenims informacinė sistema. E. pristatymo paslauga užtikrina siunčiamų elektroninių
dokumentų ir pranešimų originalumo patvirtinimą, saugumą bei tikslų kiekvieno etapo statuso
fiksavimą. Dokumentai, gauti per E. pristatymo sistemą, prilyginami registruotajam paštui.
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO LĖŠOS
Administracijos direktoriaus rezervui 2017 metų pradžioje buvo skirta 14 tūkst. Eur. 2017
m. Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšas buvo numatyta naudoti ekstremaliosioms
situacijoms ir įvykiams likviduoti, jų padariniams šalinti ir padarytiems nuostoliams iš dalies
apmokėti, gaisrų ir stichinių nelaimių padariniams likviduoti ir jų padarytiems nuostoliams iš
dalies apmokėti. 2017 metais ekstremaliųjų situacijų ir įvykių nebuvo nustatyta, todėl direktoriaus
rezervo lėšos nepanaudotos.
DALYVAVIMAS PASITARIMUOSE, RENGINIUOSE, SUSITIKIMUOSE
2017 m. dalyvauta įvairių darbo grupių, komisijų veikloje, kur buvo sprendžiami
savivaldybės gyventojams, administracijai ir įstaigoms aktualūs klausimai.
Lankytasi valstybinėse institucijose, kitose įstaigose dėl susidariusių situacijų Radviliškio
rajone bei tolimesnių veiksmų aptarimo: Aplinkos, Švietimo ir mokslo, Kultūros, Ūkio,
Susisiekimo, Vidaus reikalų ministerijose, VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centre, VĮ
Registrų centro Šiaulių filiale ir kt.
Atstovauta savivaldybei notarų biure tvarkant savivaldybės dokumentus įvairiais
klausimais.
Dalyvauta įvairiuose seminaruose, Civilinės saugos mokymuose valdant ekstremaliąsias
situacijas mokymuose.
Administracijos direktorius dalyvavo šiuose renginiuose:
 Valstybinių švenčių renginiuose: Laisvės gynėjų dienos, Lietuvos Valstybės atkūrimo
dienos minėjime Mėnaičiuose ir Radviliškyje, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos,
Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos, Gedulo ir vilties dienos, Juodojo
kaspino ir Baltijos kelio dienos minėjimuose.
 Tradiciniuose renginiuose: Tulpių žydėjimo šventėje, Vaikų gynimo dienos, Jubiliejinės
miesto šventės renginiai, Auksinių vestuvių šventėje, Rugsėjo pirmosios, Mokytojo dienos,
Paskutinio skambučio, Brandos atestatų teikimo šventėse ir kt.
 Kultūros, sporto, švietimo įstaigų renginiuose: iškilmingame vakare „Metų šviesa“,
skirtame Jono Linkevičiaus 90-mečiui Vilniuje, Radviliškio rajono žiemos sporto šventėje,
Radviliškio viešosios bibliotekos 80-ties metų jubiliejuje, Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinės
mokyklos rekordas „Tulpė miestui – 450“ šventėje, Velykinių margučių parko pristatyme
Pakiršinyje, kraštiečių sambūrio „Dainuoju Radviliškiui“ renginyje, sveikatingumo stovykloje
‚Dovanoju sau sveikatą“, X-osios sporto seniūnijų žaidynėse, akcijoje „Uždek žvakelę
partizanams“, Eglutės įžiebimo šventėje, padėkos vakare „Ačiū, kad esi“ Šeduvoje ir kt., Gniezno
savivaldybės mero kvietimu viešėta Gniezno (Lenkija) savivaldybėje.

Aktyviai dalyvauta asociacijos „Europos žmonių festivalis“ veikloje: dalyvauta liepos
22-29 d. Pays de la Chataigneraie miestelyje Prancūzijoje vykusiame festivalyje. Organizuotas
spalio 20-22 d. 14 šalių delegacijų priėmimas Radviliškyje (Airijos, Italijos, Škotijos, Belgijos,
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Danijos, Ispanijos, Latvijos, Lietuvos, Danijos, Portugalijos, Prancūzijos, Suomijos, Vengrijos,
Vokietijos), kur atstovai buvo supažindinti su Radviliškiu, aptarti rengimosi ir pasiruošimo darbai,
numatomos veiklos ir programa. Nuolat sprendžiami organizaciniai klausimai ir rengiami
pasitarimai dėl Europos žmonių festivalio organizavimo Radviliškio mieste 2018 metais.
 Organizuoti renginiai: pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ (sausio 13 d.), kurios
metu 10 min. savivaldybės languose sužibo atminimo žvakelės, simbolizuojančios gyvybę, šviesą,
teisingumą, atmintį ir vienybę, aplinkos švarinimo akcija „Darom“, tradicinė savivaldybės
administracijos darbuotojų sporto šventė, ,,Karjeros savaitė“, kurios metu Radviliškio miesto
mokiniai buvo supažindinti su administracijos vadovų ir struktūrinių padalinių veikla, Vietos
savivaldos dienos renginys kartu su Pakruojo savivaldybe.
_________________
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2017 metų įvairių renginių, susitikimų akimirkos
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