
 
 

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGŲ 

CENTRO DIREKTORIAUS 2017 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO 

 

2018 m. balandžio 5 d. Nr. T-832 

Radviliškis 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 

punktu ir Radviliškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Radviliškio rajono 

savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T-42, 221 punktu, Radviliškio rajono 

savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a patvirtinti Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto 

paslaugų centro direktoriaus 2017 metų ataskaitą (pridedama). 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas                                                                          Kazimieras Augulis  

 

 

 

 

 

 



PATVIRTINTA 

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 

2018 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. T-832 

 

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGŲ 

CENTRO DIREKTORIAUS 2017 METŲ ATASKAITA 

 

1. Įstaigos pristatymas:  

1.1. Savivaldybės biudžetinė įstaiga – Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto 

paslaugų centras (toliau – Centras), įstaigos kodas 302296387, adresas – Radvilų g. 17, 82177 

Radviliškis, tel. (8422) 61 114 faks. 44 340, el. paštas centras@radviliskiopc.lt, interneto svetainė 

www.ugdcentras.lt. Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. 

T-435 buvo įsteigtas Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras. Centro 

veiklos pradžia – 2009-01-05. Centro pagrindinė veiklos sritis – švietimo pagalba, neformalus 

vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų švietimas, kūno kultūra ir sportas, socialinės paslaugos rajono 

Savivaldybės bendruomenei, buhalterinė apskaita, viešieji pirkimai bei ūkinės-techninės paslaugos 

rajono Savivaldybės švietimo įstaigoms.  

Centras turi struktūrinius padalinius: 

 Buhalterinės apskaitos ir planavimo skyrius (adresas: Radvilų g. 17, 82177 Radviliškis); 

 Transporto ir ūkinės veiklos skyrius (adresas: Radvilų g. 17, 82177 Radviliškis); 

 Dienos užimtumo skyrius (adresas: Radvilų g. 17, 82177 Radviliškis); 

 Pedagoginė psichologinė tarnyba (adresas: Radvilų g. 17, 82177 Radviliškis); 

 Sporto skyrius (adresas: Radvilų g. 6, 82177 Radviliškis); 

 Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius (adresas: Dariaus ir Girėno g. 27, 82138 

Radviliškis): Atviri jaunimo centrai „Jaunimo erdvė“ (adresai: Radvilų g. 17, 82177 Radviliškis; 

Dariaus ir Girėno g. 27, 82138 Radviliškis ir Laisvės a. 29, 82227 Šeduvos mst., Radviliškio r. ); 

Trečiojo amžiaus universitetas (adresas: Dariaus ir Girėno g. 27, 82138 Radviliškis). 

 

1.2. Centro direktorius – Vaidotas Jakavičius, turintis 20 metų vadybinį stažą. 

1.3. Įstaigos darbuotojai: 

Administracijos darbuotojai 
(direktorius, skyrių vedėjai) 

Specialistai Kvalifikuoti 

darbuotojai 

Darbuotojai  

7 53 12 12,75 

 

1.4. Įstaigos suteiktų paslaugų gavėjai: 

 

Paslaugų gavėjai Laikotarpis 2017 m. 

 

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo 

įstaigos  

Švietimo pagalbos, buhalterinės apskaitos, 

viešųjų pirkimų, ūkinės-techninės 

paslaugos. 

Radviliškio rajono savivaldybės registruotos 

asociacijos, klubai, kitos biudžetinės įstaigos, 

negalią ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintys 

Radviliškio rajono savivaldybės vaikai ir 

jaunuoliai, sutrikusio intelekto asmenys ir jų 

šeimų nariai 

Patalpų nuoma, pavėžėjimas, darbuotojų 

neformaliojo ugdymo paslaugos. 

 

 

1.5. Finansavimo šaltiniai ir biudžeto išlaidos: 



Finansavimo šaltiniai (tūkst. eurų) 
Lėšos (tūkst. 

eurų) 

1. Savivaldybės biudžetas 1267,29 

1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos 999,74 

1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (Mokinio krepšelio 

lėšos ir lėšos skirtos spec. poreikių mokiniams) 
183,56 

1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos (teikiamų mokamų paslaugų lėšos) 83,99 

2. Kiti šaltiniai 40,96 

2.1. ES paramos lėšos 28,00 

2.2. Valstybės biudžeto lėšos 11,58 

2.3. Paskolos lėšos 0,00 

2.4. Kitų finansavimo šaltinių lėšos (parama ir kt.) 1,38 

Išlaidų pavadinimas 

1.1. 1.2. 1.2. 1.3. 

Iš viso: Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos (AL) 

Valstybės 

biudžeto 

specialiosios 

tikslinės 

dotacijos 

lėšos (MK) 

Valstybės 

biudžeto 

specialiosios 

tikslinės 

dotacijos 

lėšos 

(Dotacinės) 

Biudžetinių 

įstaigų 

pajamos 

(SP) 

Darbo užmokestis ir socialinis 

draudimas 
691,85 65,87 36,92 7,92 802,56 

Prekių ir paslaugų naudojimas 260,85 21,98 23,30 70,84 376,97 

Mityba 
  

5,29 
 

5,29 

Medikamentai (ir darbuotojų 

sveikatos tikrinimas) 
0,32 

  
0,15 0,47 

Ryšių paslaugos 7,06 
 

0,13 0,32 7,51 

Transporto išlaikymas 57,82 
 

4,27 17,75 79,84 

Apranga ir patalynė 
    

0,00 

Spaudiniai 0,57 
   

0,57 

Kitos prekės 36,38 14,92 9,59 8,74 69,63 

Komandiruotės (transporto, 

apgyvendinimo, ryšio ir kitos 

komandiruotės išlaidos) 
3,00 

  
0,15 3,15 

Ilgalaikio materialiojo turto 
einamasis remontas 

18,06 
 

0,12 1,68 19,86 

Kvalifikacijos kėlimas 1,28 
 

0,40 0,10 1,78 

Komunalinės paslaugos 56,07 
 

2,34 
 

58,41 

Kitos paslaugos 80,10 7,06 1,16 41,95 130,27 

Socialinė parama pinigais 0,19 
   

0,19 

Kitiems einamiesiems tikslams 
    

0,00 



Materialiojo ir nematerialiojo 

turto įsigijimo išlaidos 
47,04 33,49 2,00 5,23 87,76 

Kitas ilgalaikis materialus 

turtas 
12,10 24,64 

  
36,74 

Kiti pastatai ir statiniai 29,94 
   

29,94 

Kitos mašinos ir įrenginiai 2,95 8,85 2,00 3,87 17,67 

Kitas nematerialus turtas 
    

0,00 

Kompiuterinė programinė 

įranga, kompiuterinės 

programinės įrangos licencijos 
2,05 

  
1,36 3,41 

Iš viso: 999,74 121,34 62,22 83,99 1267,29 

 

2. Įstaigos tikslai, veikla ir rezultatai. 

2.1. Centro 2017 metų tikslai: telkti ir efektyviai naudoti finansinius išteklius; didinti 

valdymo proceso veiksmingumą; plėsti paslaugų pasiūlą, kurti prielaidas ir sąlygas asmeniui 

mokytis visą gyvenimą, tenkinti pažinimo poreikius, tobulinti įgytą kvalifikaciją, įgyti papildomų 

kompetencijų; suteikti jaunimui laisvai prieinamą erdvę prasmingos veiklos ir saugaus turiningo 

laisvalaikio praleidimui, ugdant jauną žmogų kaip asmenybę; didinti specialiųjų ugdymosi poreikių, 

psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų veiksmingumą, psichologinį 

atsparumą teikiant reikalingą informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą mokykloms ir 

mokytojams; siekti didžiausios socialinės įtraukties, integruoti asmenis, turinčius sutrikusio 

intelekto ir kompleksinę negalią, į visuomenę, teikiant specialaus ugdymo ir dienos priežiūros 

paslaugas šiems asmenims; įgyvendinti Lietuvos valstybinę, regioninę ir savivaldybės kūno 

kultūros ir sporto politiką, rengti kūno kultūros ir sporto plėtros projektus bei įgyvendinti 

atitinkamas programas; užtikrinti kokybišką buhalterinės apskaitos ir ūkinių-techninių paslaugų 

teikimą švietimo įstaigoms. 

2.2. Centro 2017 metų prioritetinės veiklos kryptys: materialiųjų išteklių racionalus 

planavimas, naudojimas ir atnaujinimas; finansinių išteklių pritraukimas ir racionalus jų 

naudojimas, kokybiškas, nuoseklus ir kryptingas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo 

organizavimas; suaugusiųjų ir jaunimo švietimo organizavimas; kokybiškų švietimo paslaugų 

teikimas; pedagoginės-psichologinės pagalbos teikimas; švietimo institucijų ir jų socialinių 

partnerių mokymosi partnerystėje kūrimas ir palaikymas (projektinė veikla).  

 

Centro Buhalterinės apskaitos ir planavimo skyrius tvarko Radviliškio rajono švietimo 

įstaigų buhalterinę apskaitą. Įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS).  

Buhalterinės apskaitos ir planavimo skyriaus darbuotojai 2017 metais kėlė kvalifikaciją 

seminaruose: „Darbo užmokesčio įpatumai valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojams 2017 

m.“, „Darbo apmokėjimo pakeitimai valstybės ir savivaldybių įstaigose nuo 2017 vasario 1 d.“, 

„Viešojo sektoriaus atskaitomybė nuo apskaitos politikos parinkimo iki atskaitomybės pateikimo“.  

 

Centro Transporto ir ūkio veiklos skyrius vykdė rajono Savivaldybės mokinių vežimo 

organizavimo stebėseną, koordinavo švietimo įstaigose esančių mokyklinių (geltonųjų) autobusų 

racionalų panaudojimą ir mokinių vežimo organizavimą. 2017 m. rugsėjo 1 dienos duomenimis į 

rajono mokyklas pavežami apie 31,2 % rajono mokinių. Iš jų: maršrutiniu transportu – 74 % (UAB 

„Emtra“, ŽŪB „Vainiūnų agroservisas“, kitais per mūsų rajoną važiuojančiais ir pavežančiais 

mokinius autobusais); Geltonaisiais autobusais – 25 %. Šiais autobusais pavežami Šeduvos, 

Baisogalos, Grinkiškio Jono Poderio, Sidabravo ir Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijų bei 



Alksniupių, Pakalniškių, Pociūnėlių pagrindinių mokyklų, Baisogalos mokyklos-darželio mokiniai; 

Kitais vežiojimo būdais – 1 % (atveža tėvai, globėjai, mokiniai važiuoja traukiniu, tarpmiestiniais 

autobusais). Pagal galimybes ir mokinių poreikius derinami įvairūs mokinių pavėžėjimo būdai. 

Pasitaiko atvejų, kai mokiniai į mokyklą atvyksta maršrutiniu transportu, o išvyksta geltonuoju 

autobusu ir atvirkščiai. Atstumas, kurį mokiniai turi nueiti nuo namų iki autobuso sustojimo vietos, 

daugeliu atvejų neviršija dviejų kilometrų. 

Artėjant rugsėjo 1-ajai Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija Radviliškio r. 

Pakalniškių pagrindinei mokyklai skyrė naują M2 klasės 19 vietų „IVECO DAILY 50C15“, o 

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras Šeduvos lopšeliui-darželiui tiek pat 

vietų turintį "Mercedes-Benz Sprinter 514CDI“ mokyklinį autobusiuką. Abiejuose autobusuose 

įrengta ES standartus atitinkantys užvedimą blokuojantys alkotesteriai, leidžiantys automobilio 

variklį užvesti tik blaiviam vairuotojui.  

Centro Transporto ir ūkio veiklos skyriaus specialistas, su „Sistela“ sąmatų sudarymo 

kompiuterine programa, 2017 m. atliko virš 85 statybinių darbų sąmatinių apskaičiavimų, reikalingų 

rajono švietimo įstaigų einamajam remontui. Operatyviai buvo teikiamos statinių ir inžinerinių 

sistemų smulkių avarijų šalinimo bei remonto paslaugos švietimo įstaigoms. Centre dirbantys 

specializuoti darbuotojai, atlikdami minėtus darbus, prisideda prie racionalaus ir taupaus švietimo 

įstaigoms skirtų ūkio lėšų panaudojimo.  

Švietimo įstaigų einamiesiems remontams iš rajono biudžeto 2017 metais skirta apie 450 

tūkst. eurų, lėšos panaudotos:  

Pociūnėlių pagrindinės mokyklos katilo remontui – 8 000,00 Eur. 

Jaunimo mokyklos valgyklos grindų remontui – 6 000,00 Eur.  

V. Kudirkos pagrindinės mokyklos valgyklos, pusrūsio, lietaus nuvedimo sistemų remontams – 

55 362,66 Eur. 

lopšelio – darželio „Žvaigždutė“ tvoros įrengimui, laiptinių remontui – 33 148,41 Eur. 

lopšelio – darželio „Eglutė“  baldų įsigijimui, grupių remontui – 42 501,44 Eur. 

lopšelio – darželio „Kregždutė“ vidaus patalpų einamajam remontui – 10 000,00 Eur. 

Šiaulėnų M. Šikšnio gimnazijos tualetų bei laiptinės remontui – 20 000,00 Eur.  

Gražinos pagrindinės mokyklos klasių remontui – 9 000,00 Eur. 

rajono Grinkiškio J. Poderio gimnazijos tualetų prie sporto salės ir koridoriaus remontui su grindų 

remontu bei durų keitimais – 38 452,78 Eur. 

Sidabravo gimnazijos klasių grindų remontui – 23 324,00 Eur. 

Vaižganto progimnazijos vaikų žaidimo aikštelės tvoros įrengimui, II aukšto tualeto, kabinetų 

koridoriaus remontui, priešmokyklinio ugdymo grupių inventoriaus įsigijimui – 109 813,00 Eur. 

Šeduvos lopšelio – darželio koridoriaus prie sporto salės remontui – 9 000,00 Eur. 

Baisogalos mokyklos – darželio tvoros įrengimui, fasadinių laiptų remontui – 15 065,83 Eur. 

Alksniupių pagrindinės mokyklos programinės įrangos „Mobis“ įsigijimui, ikimokyklinio ugdymo 

grupės vaikų žaidimo aikštelės įrengimui, stogo virš sporto salės remontui – 21 000,00 Eur. 

Pakalniškių pagrindinės mokyklos biokuro katilinės įrangai, karšto vandens sistemai, I aukšto fojė, 

fasadinių išorinių sienų remontui, vidinių durų keitimui – 9 000,00 Eur. 

Palonų daugiafunkcio centro stogo remontui – 5 000,00 Eur. 

gimnazijoje neįgaliųjų tualeto įrengimui – 10 000,00 Eur. 

Šeduvos gimnazijos einamasis remontui – 18 000,00 Eur. 

 

Centro Dienos užimtumo skyrius. 2017 metais Dienos užimtumo skyrių lankė 18 

neįgalių jaunuolių, iš kurių 17 turintys sunkią negalią, 1 turintis vidutinę negalią. Iš jų: 11 vaikinų ir 

7 merginos. Lankytojų pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą 2017 metais: 39 % Radviliškio 

rajono neįgalieji, 61 % Radviliškio miesto neįgalieji. Skyrių lankančių jaunuolių amžius yra nuo 21 

– 43 metų.  



Skyrius teikdamas profesionalias ir kokybiškas dienos globos paslaugas rajono neįgaliems 

jaunuoliams vykdė šias pagrindines funkcijas: informavimą, konsultavimą, tarpininkavimą, 

bendravimą ir bendradarbiavimą, laisvalaikio, maitinimo organizavimą, asmens higienos įgūdžių 

palaikymą, psichologinę – psichoterapinę pagalbą, sveikatos priežiūros ir kitas paslaugas, 

reikalingas asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį. 

2017 metais kokybiškas ir lanksčias dienos globos paslaugas skyriuje užtikrino: 2 

socialiniai darbuotojai, 4 socialinio darbuotojo padėjėjai, užimtumo specialistas, kineziterapeutas.  

Per 2017 metus skyriuje buvo suorganizuoti 34 renginiai, 8 išvykos, dalyvauta sportinėse 

varžybose, mugėse, konkursuose tiek rajone, tiek respublikoje. 

2017 metais toliau vykdomas tęstinis muzikinis bendradarbiavimo projektas su Radviliškio 

muzikos mokyklos, bei Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro moksleiviais, kurio 

tikslas – skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp panašaus profilio bei veiklos įstaigų. Vykdyti 

bendradarbiavimo ir gerosios patirties sklaidos projektai su Raseinių dienos užimtumo centru, 

Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos moksleiviais, Lizdeikos gimnazijos moksleiviais, kurių 

pagrindinis tikslas buvo mažinti atskirtį tarp sveikų ir negalią turinčių asmenų, puoselėti draugiškas 

ir humaniškas bendravimo ir bendradarbiavimo tradicijas, dalytis gerąja patirtimi.  

Skyriaus specialistai kėlė savo kvalifikaciją dalyvaudami seminaruose, konferencijose, 

praktiniuose mokymuose, persikvalifikavimo kursuose, kuriuos organizavo Radviliškio rajono 

savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo 

skyrius, Šiaulių universitetas, Socialinių paslaugų priežiūros departamentas. 

 

Centro Pedagoginė psichologinė tarnyba siekiant specialiojo ugdymo veiksmingumo 

2017 metais atliko 236 mokinių (vaikų) pedagoginius psichologinius įvertinimus bei teikė 

rekomendacijas dėl švietimo pagalbos ir, prireikus skyrė specialųjį ugdymą. 2017 metais atlikti 

įvertinimai: 85 kompleksiniai (pirminiai ir pakartotiniai) vaiko raidos įvertinimai; 86 specialiųjų 

ugdymosi poreikių įvertinimai, skiriant specialųjį ugdymą ir švietimo pagalbą; 65 ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbos raidos įvertinimai; 3 brandumo mokyklai įvertinimai. 

Parengtos 26 rekomendacijos mokiniams dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų ir brandos egzaminų 

pritaikymo. 

Pedagoginių psichologinių įvertinimų poreikis, lyginant su 2016 metais, sumažėjo 

nežymiai. Vidutinis metinis kompleksinių pedagoginių psichologinių įvertinimų skaičius, 

skaičiuojant nuo 2013 metų, Tarnyboje vidutiniškai siekia 88 įvertinimus per metus. Dažniausiai dėl 

mokinio (vaiko) ugdymo (-si) sunkumų įvertinimo į Tarnybą kreipiasi švietimo įstaiga, kurioje 

mokinys (vaikas) mokosi. Vykdant tėvų konsultavimą aktyvinami ir įgalinami tėvai laiku spręsti 

vaiko problemas ir sunkumus. Tai išskirtinė Tarnybos veikla, reikalaujanti bendradarbiavimo 

priimant sprendimus dėl mokinio (vaiko) specialiųjų ugdymosi poreikių, jo problemų, remiantis 

Tarnybos išvadomis, švietimo įstaigos specialistų atliktų vertinimo rezultatais.  

2017 metais iš 236 Tarnyboje įvertintų mokinių 86 mokiniams skirtas specialusis ugdymas. 

Didžiausias kreipimosi poreikis - pritaikyti bendrojo ugdymo sričių programas. Stebimas švietimo 

pagalbos specialistų poreikio augimas (specialusis pedagogas, logopedas, mokytojo padėjėjas). 

Apibendrinant galima teigti, kad mokinių specialieji ugdymosi poreikiai dėl specialiojo 

ugdymo ir švietimo pagalbos skyrimo didėja. 2017 metais didėjo klientų kreipimosi skaičius dėl 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių lygio nustatymo ir 

švietimo pagalbos teikimo ankstyvame amžiuje. Vaikų kalbos raidos vertinimo poreikis išaugo 19 

% lyginant su 2016 metais. Tai rodo savalaikės pagalbos vaikui veiksmingumą bei Tarnybos 

profesionalumą, keičiant visuomenės požiūrį į vaiką, turintį specialiųjų ugdymosi poreikių. 

Tarnybos 2017 metų vertinimo funkcija įgyvendinta sėkmingai, nes kompleksinio pedagoginio 

psichologinio įvertinimo bei logopedinio įvertinimo poreikis patenkintas. 

Tarnyboje teikiamos individualios psichologinės konsultacijos vaikams, tėvams 

(globėjams, rūpintojams), mokytojams. Vidutiniškai, lyginant su metiniu vidurkiu per metus, 



klientams suteikiama 200 konsultacijų. 2017 metais suteiktos 269 individualios psichologinės 

konsultacijos 42 klientams. Konsultuojama dėl įvairių psichologinių problemų sprendimo: emocijų 

ir elgesio, bendravimo, mokymosi, krizių ir klinikinių problemų. Lyginant su 2016 metais, 2017 

metais individualių konsultacijų suteikta 6 % daugiau. Per pastaruosius metus stebima nuolat 

didėjanti reikmė konsultacijų dėl patiriamų krizių kaip netektis, skyrybos, adaptacijos naujoje 

aplinkoje sunkumai. Dėl šių problemų klientai kreipėsi 63 % daugiau, tačiau dėl klinikinių 

problemų klientų skaičius mažėjo per pusę. 2017 metais elgesio ir emocijų problemų patiriančių 

mokinių (t.y. vaikų prislėgtumas, liūdesys, baimė, nerimas, drovumas, uždarumas, agresyvumas, 

piktumas, pervargimas, neklusnumas, melavimas, manipuliavimas, vagiliavimas, pabėgimai, 

perdėtas prieraišumas ir kt.) išliko panašus lyginant su 2016 metais. 

Įgyvendinant Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą Tarnyboje konsultuojami 

vaikai. 2017 metais buvo konsultuoti 2 vaikai, jiems skirtos 6 psichologinės konsultacijos. Vykdant 

psichologinės pagalbos prieinamumo plėtrą didesnis dėmesys skiriamas konsultacijoms patyčias ir 

smurtą patiriantiems mokiniams. 2017 metais didėjo konsultacijų poreikis asmenybės ir savęs 

pažinimo psichologinių problemų sprendimui: suteikta 12 konsultacijų. 

Psichologinių konsultacijų pasiskirstymas pagal problemas 2017 m. 

Problema 

Klientų skaičius 

 

Konsultacijų skaičius 

 

Tėvų, 

globėjų 
Pedagogų Vaikų 

Tėvų, 

globėjų 
Pedagogų Vaikų 

Elgesio ar/ir emocijų 16 0 13 30 4 57 

Bendravimo 6 0 6 12 0 32 

Mokymosi 4 2 3 6 2 12 

Krizės 7 0 7 14 0 44 

Patyčios ir smurtas 3 0 3 3 0 11 

Klinikinės 4 0 4 8 0 22 

Asmenybės, savęs 

pažinimo 
2 0 2 4 0 8 

Iš viso: 42 2 38 77 6 186 

 

Siekiant užtikrinti veiksmingesnį švietimo pagalbos specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintiems vaikams teikimą ir atsižvelgiant į ugdymo įstaigų pageidavimus, 2017 m. parengtos 

pedagoginės psichologinės švietimo priemonės: 9 seminarai pedagogams, 22 paskaitos tėvams ir 

švietimo pagalbos specialistams ir 88 atvejų aptarimai su PPT specialistais, siekiant rasti sprendimų 

būdus. Tarnybos specialistai tobulino savo kvalifikaciją 8 seminaruose. 

Įgyvendinant Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos 

tobulinimo kursų programą (2015 m. rugsėjo 2d. LR ŠMM ministro įsakymas Nr. V-947) tarnybos 

specialistai vedė mokymus mokytojams, siekiant suteikti mokytojams specialiosios pedagogikos ir 

specialiosios psichologijos žinių, būtinų ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, 

vadovaujantis inkliuzinio ugdymo nuostatomis. 

Tęsiant Tarnybos ir švietimo įstaigų bendradarbiavimą, suorganizuotos 88 konsultacijos 

bei situacijų aptarimas su mokyklų specialistais, pedagogais mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) 

ieškant sprendimo, pasidalinant patirtimi, reflektuojant. 

Įgyvendinant Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nuostatas dalyvauta 25-

iuose savivaldybės Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, skiriant vaikui minimalios ar vidutinės 

priežiūros priemones. 

Tarnyba bendradarbiauja su Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriumi, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos 



skyriumi, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru, kitų savivaldybių Pedagoginėmis 

psichologinėmis tarnybomis, Radviliškio rajono švietimo įstaigomis, Radviliškio Psichikos 

sveikatos centru, Radviliškio rajono Ankstyvosios reabilitacijos tarnyba, nevyriausybinėmis bei 

kitomis vaikais besirūpinančiomis organizacijomis. 

 

Centro Sporto skyriuje 2017 m. kultivuojamos šios sporto šakos: krepšinis, tinklinis, 

laisvosios imtynės, lengvoji atletika, karatė, futbolas, boksas, lauko tenisas, taekwondo. Jas lanko 

301 mokiniai 26 mokomosiose grupėse. Skyriuje dirba 40 sporto darbuotojų (treneriai, 

administracija, seniūnijų sporto metodininkai ir kitas techninis personalas). Dirba 11 etatinių 

trenerių ir 4 nepagrindinėse pareigose.  

2017 metais vyko Lietuvos jaunučių sporto žaidynės. Radviliškio rajono sportininkai 

dalyvavo III grupėje (pagal mokinių skaičių bendrojo ugdymo mokyklose). Jie septyniuose sporto 

šakose iš 15 komandų iškovojo 12 vietą. Daugiausia komandinių taškų pelnė mergaičių krepšinis 

(74 taškai – 5/6 vieta), tinklinis merginų (47 taškai - 9/10 vieta).  

2017 m. boksininkė Žydrūnė Staškevičiūtė (treneris Gražvydas Šalkauskas) svorio 

kategorijoje iki 60 kg. tapo Lietuvos jaunimo bokso III vietos laimėtoja, dalyvaudama Europos 

čempionate užėmė 5 vietą. Lietuvos jaunimo čempionate lengvaatletė Gretė Lukošaitytė (treneris 

Vladimiras Novikovas) iškovojo II vietą šuolio į aukštį rungtyje. Lietuvos jaunių pirmenybėse T. 

Mužas, šuolio į tolį rungtyje iškovojo II  vietą, trišuolio rungtyje liko trečias. Bėgikas Ugnius 

Sadauskas Lietuvos jaunių lengvosios atletikos čempionate 1000 m. distancijoje iškovojo antrąją 

vietą. Imtynininkas Nedas Rasiulis, tapo Lietuvos jaunimo čempionu, suaugusiųjų čempionate 

iškovota III vietą. Tomas Kačiukevičius, Lietuvos laisvųjų imtynių jaunių čempionate užėmė 

pirmąją vietą, Baltijos jūrų šalių žaidynėse iškovojo antrąją vietą, Pasaulio čempionate liko 

keturioliktas. Merginų krepšinio komanda U-16 Lietuvos moksleivių krepšinio lygos čempionate 

„B“ divizione užėmė III vietą (trenerė Rasa Augustinienė). Krepšininkė Aistė Švėgždaitė, dalyvavo 

U-15 rinktinės stovykloje. Lauko tenisininkė Mėta Karčemarskaitė, tapo Šiauliai U-7 „Devis cup“ 

nugalėtoja. 

2016–2017 mokslo metais rajone organizuota 35 „Lietuvos mokyklų žaidynių“ varžybų. 

Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių rajonų rezultatų suvestinėje Radviliškio r., puikuojasi 

penktoje vietoje. Svarbiausias pergalės rajonui iškovojo Baisogalos mokyklos darželio mokinukai 

finalinėse kvadrato varžybose užėmė pirmąją vietą. Iš 108 Lietuvos mokyklų žaidynėse dalyvavusių 

ugdymo įstaigų Radviliškio Vincu Kudirkos progimnazijaiškovojo 28 vietą. Geriausią rezultatą 

2016–2017 m. Lietuvos mokyklų žaidynių kompleksinėje įskaitoje II grupėje, tarp 181 ugdymo 

įstaigų, Šeduvos gimnazija užėmė 9 vietą.  

2017 m. Lietuvos jaunimo rankų lenkimo čempionato vykusio Kretingos r., Radviliškio 

jaunieji sportininkai iškovojo bendrąją II komandinę vietą. Čempionais tapo Andrius Noksa, 

Eimantas Legeckas, Rimvydas Poškus, Odeta Raziūnaitė, Gintarė Urbonavičiūtė, Justina Poškaitė, 

Erdvilė Urbonavičiūtė, Monika Mandravickytė, Sandra Rupeikaitė, Laurynas Adomaitis, Deividas 

Urba. 

Pasaulio JKA karate čempionate Radviliškio Švietimo ir sporto paslaugų centro sporto 

skyriaus auklėtiniai Ž. Tumėnis ir A. Breimelis, iškovojo nugalėtojo vardą. 

Respublikos rinktinių nariai imtynininkai: Tomas Kačiukevičius, Armandas Štreimikis, 

Nedas Rasiulis, lengvaatlečiai Gretė Lukošaitytė, Titas Mūžas,  krepšininkė Aistė Švėgždaitė, 

futbolininkas Edgaras Utkus,  boksininkai Arminas Drulys, Ričardas Toleikis  sportinį 

meistriškumą gerina Panevėžio sporto gimnazijoje. Lengvaatlete Rosita Šimkevičiūtė meistriškumą 

tobulina Šiaulių sporto gimnazijoje. 

Vyrų krepšinio komanda „KK Radviliškis -ŠSPC“. RKL „B“ divizione užėmė 3 vietą. 

(treneriai A. Pipiras, L. Pipiras). 

Futbolo sporto klubas „Radviliškis“ (treneris Mindaugas Urbonavičius) Šiaulių apskrities 

trečios lygos futbolo čempionate iškovojo II vietą. 



2017 m. liepos pabaigoje Radviliškio sportininkų delegacija dalyvavo Europos žmonių 

festivalyje Prancūzijoje. Krepšininkai ir petankės mėgėjai tapo nugalėtojais, futbolininkai iškovojo 

antrąją vietą. Sekantis Europos žmonių festivalis vyks 2018 m. Radviliškyje. 

2017 m. rajone buvo surengta virš šimto sportinių varžybų, kuriose dalyvavo per 4 750 

dalyvių.  

Rajone pakankamai gera sporto bazių infrastruktūra: sporto arena (39x49 m), 19 sporto 

salių (specializuotos imtynių ir bokso salės), 18 stadionų, 1 uždaras jojimo maniežas, 50 mažesnio 

naudojimosi aikštelių (tinklinio, krepšinio ir kitų), teniso kortai Baisogaloje, Raudondvaryje ir 

Radviliškyje. Baigtas statyti ir gruodžio mėn. pradėjo veikti Radviliškio miesto uždaras plaukimo 

baseinas. Padarytas techninis projektas uždarų patalpų pliažo tinklinio aikštelėms prie Radviliškio 

sporto arenos. Radviliškio Lietuvos Sąjūdžio stadione renovuoti lengvosios atletikos sektoriai. 

Rugsėjo mėnesį atidarytas Šeduvos gimnazijos stadionas. 

 

Centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus 2017 m. veiklos 

rezultatas – 80 pedagogų kvalifikacijos tobulinimo(si) ir neformaliojo suaugusiųjų mokymo(si) 

renginių, 2828 dalyviai (Radviliškio ir kitų savivaldybių pedagogai, besimokantys suaugusieji, 

mokiniai, mokinių tėvai ir kt.). Lyginant su 2016 metais mokymuose dalyvavo 543 dalyviai 

daugiau. Tai įtakojo mokymų organizavimas Radviliškio rajono bendruomenių nariams. Bendra 

renginių trukmė – 566 ak. valandos. Per 2017 m. buvo suorganizuoti 43 seminarai, 26 gerosios 

patirties renginiai, 4 edukacinės išvykos, kompiuterinio raštingumo kursai, užsienio kalbos kursai ir 

8 įvairūs kitokio tipo renginiai. 46 kvalifikacijos tobulinimo renginiai buvo vykdyti klientų darbo 

vietose, 23 – Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus patalpose, 11 – kitose 

patalpose. Švietimo įstaigose vykusių kvalifikacijos tobulinimo (si) renginių temos: mokinių 

pažangos ir pasiekimų fiksavimas bei vertinimas, mokymosi motyvacijos skatinimas, mokyklos 

veiklos įsivertinimas, pamokos vadyba, ugdymo individualizavimas ir diferencijavimas, 

šiuolaikinių vaikų mokymosi aspektai ir ugdymas, pamokos vadybos, specialiųjų ugdymo(si) 

poreikių tenkinimas, IKT panaudojimas ugdymo procese, tarpusavio susikalbėjimas ir kt. 80 

renginių vedė kviestiniai lektoriai, iš kurių – 17 aukštųjų mokyklų ir mokslo institucijų 

mokslininkai, dėstytojai, 13 mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, 40 mokytojų praktikų. 
Organizuoti renginiai tikslinėms klausytojų grupėms: 
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo lavinimo pedagogams (1208 dalyviai); 

Mokyklų 

bendruomenėms, 

komandoms (396 
dalyviai); 

Progimnazijų, 

pagrindinių mokyklų 
dalykų mokytojams (226 

dalyviai). 

 

Vadovaujantis 

SJNU skyriaus 2016 

m. ir 2017 m. veiklos 

planu, 2016–2017 m. 

m. skyrius organizavo 

21 olimpiadą, kuriose 

dalyvavo 602 

mokiniai. Vykdyti 23 konkursai, juose dalyvavo 1043 mokiniai. Daugiausiai dalyvių dalyvavo 

konkurse „Rieda, rieda margutis“ – 121 dalyvis. Net 110 mokinių dalyvavo Radviliškio miesto 450 

metų jubiliejaus eilėraščių ir dainos žodžių konkurse. Olimpiadose ir konkursuose nugalėtojais ir 

laureatais tapo 343 mokiniai. 2017 m. birželio 1 d. Burbiškio dvare vyko Radviliškio rajono 



bendrojo ugdymo mokyklų 5–12 klasių mokinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojų šventė, į kurią 

buvo kviečiami 133 rajono I–III vietų nugalėtojai, laureatai. Mokymų inTegra House vadovas 

Lukas ir jo kolega Saulius mokiniams vedė kūrybines dirbtuves. Kūrybiški žaidimai buvo skirti 

susipažinimui, dėmesingumui, draugiškumui ugdyti, stiprino komandų tarpusavio ryšius, 

pasitikėjimą savimi ir kitais. 2017 m. balandžio 12–13 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministerija, Ugdymo plėtotės centras, Radviliškio rajono savivaldybė, Centro Suaugusiųjų ir 

jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius bei Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija organizavo 

Regioninę švietimo parodą „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“. Parodos tikslas – gilinti 

didaktines žinias ir ugdyti gebėjimus. Parodą aplankė 1078 dalyviai iš visos Lietuvos. Parodoje 

veikė ir neformaliojo švietimo bei kultūros institucijų stendai, buvo dalijamasi pedagoginėmis 

įžvalgomis, realia patirtimi klasėje. Parodos renginių dalyviai buvo įtraukti į praktines veiklas. 

Renginiai buvo skirti mokyklos vadybos tobulinimui ir švietimo politikos įgyvendinimo 

aktualijoms, buvo pristatomos mokymo (si) priemonės, edukacinės programos ir tai, ko reikia 

šiuolaikiškam bei kokybiškam darbui mokykloje. 

SJNU skyrius vykdo užsienio (anglų, vokiečių, prancūzų) kalbų mokėjimo lygio 

nustatymą. 2017 m. anglų kalbos mokėjimo lygis nustatytas 16 kandidatų. Vokiečių, prancūzų 

kalbų lygio nustatymui kandidatų nebuvo. 

Dešimtus metus veikia Radviliškio rajono Trečiojo amžiaus universitetas, kuris vienija 113 

senjorų. 2017 m. įvairūs užsiėmimai vyko penkiuose fakultetuose: Pasaulio pažinimo, Meninės 

raiškos, Sveikos gyvensenos, Užsienio kalbų, Informacinių technologijų. Trečiojo amžiaus 

universiteto lankytojams buvo organizuota 20 paskaitų: „Lietuvių kalba pasaulyje“ (prof. Ineta 

Dabašinskienė), „Tarptautiniai santykiai: politika“ (Linas Kojala), „Laimės formulė“ (Gediminas 

Beržinis), „Atleidimo psichologija“ (Reda Kunickienė); „Tautinis kostiumas“ (Gražina Kadžytė) ir 

kt. Vyko susitikimai su Radviliškio rajno meru Antanu Čepononiu, Seimo nariu Aurimu Gaidžiūnu, 

Radviliškio klebonu Tadu Rudžiu. Organizuotos penkios išvykos. Ypač daug žinių apie sveikatos 

stiprinimą TAU lankytojai sužinojo dalyvaudami Sveikatingumo ugdymo stovykloje, kuri vyko 

sodyboje „Gomerta,“ esančioje Šaukoto seniūnijoje. Stovyklos programoje buvo numatyta muzikos, 

spalvinimo terapijos, paskaitos bei praktiniai užsiėmimai. Stovyklos dalyviai turėjo galimybę 

išmokti meditacinių šokių, mėgautis vegetarine ir subalansuota mityba. 

Radviliškio Viešojoje bibliotekoje buvo atidaryta Menų studijos moterų kūrybinių darbų 

tapybos paroda „N-? Pasidalyti moteriškumu“. Kartu su ja – tos pačios studijos Ilonos Radėnienės 

tapybos paroda. Parodoje buvo eksponuojami 18 autorių darbai. Tulpių žydėjimo šventėje buvo 

eksponuojama kūrybinių darbų paroda „Gėlių akordais“ (vadovė Irmina Savickienė).  

Radviliškio rajono savivaldybėje toliau įgyvendinamas Jaunimo reikalų departamento prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos didžiausias socialinis projektas Lietuvoje – „Atrask save“. 

Šiais metais pirminėje intervencijoje registruoti 24 jaunuoliai, iš kurių: 4 po dalyvavimo projekte 

gavo darbo pasiūlymą; 15 jaunuolių pasirinko mokymosi programas; 4 jaunuoliai savanoriavo 

rajono įstaigose ar bendruomenėse; 1 jaunuolis nutraukė dalyvavimą projekte.  

Atvirame jaunimo centre „Jaunimo erdvė“ vykdomos veiklos yra suformuotos ir 

organizuojamos atsižvelgiant į jaunų žmonių poreikius, skatinančios mažiau galimybių turinčio 

jaunimo įsitraukimą, prasmingą laisvalaikio užimtumą, saviraišką. 2017 m. AJC-e buvo 

organizuojami įvairūs turnyrai (5 xbox NBA2k17 ir FIFA17, stalo futbolo, salo teniso, pokerio 

turnyrai, komandinės trikovės, krepšinio 3x3), Kepinių dienos, Valstybinių datų minėjimo šventės, 

įvairios išvykos, žygiai (išvyka į Latviją, aplankyti Krakių, Grinkiškio, Joniškio, Šilalės jaunimą ir 

jaunimo centrai, organizuoti baidarių ir dviračių žygiai), vasaros poilsio stovyklos („Sveikas! 

Aktyvus! Laimingas! (III)“, Jaunimo vasaros akademija „Kartu - mes galime daug!”, Lietuvos ir 

Lenkijos jaunimo mainų stovykla „1 idėja, 2 tautos, 3 tikslai: bendrumas, bendravimas, 

bendradarbiavimas“), paskaitos (Kaip mesti rūkyti?“, Eurodesk Lietuva kampanijos „Time to 

move“ renginiai – programų „Flex“ ir „Jaunimo kelionės“ pristatymas, paskaita „Grožio Knyga“), 

kino filmų peržiūrų ir aptarimų vakarai ir kitų renginių. Be visų šių išvardintų renginių ir veiklų 



kiekvieną dieną jaunimo centre vyksta atviras darbas su jaunimu. Jaunimo centruose Radviliškyje ir 

Šeduvoje dirba 5 jaunimo darbuotojai, kurie užtikrina saugų laisvalaikį individualiems centro 

lankytojams ar jų grupėms. Fiksuojant kiekvienos dienos lankytojų registraciją suskaičiuoti 11781 

apsilankymas per 2017 metus AJC „Jaunimo erdvė“ Radviliškyje ir Šeduvoje. Unikalių lankytojų 

per metus – 128. Didžiausias dėmesys skiriamas tiems jaunuoliams, kurie nesimoko, nedirba ir 

nedalyvauja mokymuose, bei tiems kurie priskiriami socialinės rizikos grupėms. 

Bendradarbiaujant su Lietuvos švietimo institucijomis, nevyriausybinėmis ir kitomis 

organizacijomis 2017 m. dalyvauta šiuose nacionaliniuose projektuose, programose, 

finansuojamuose ŠMPF, kitų fondų ir valstybės lėšomis: 
Eil. 

nr. 

Projekto pavadinimas Trumpas aprašymas Projekto laikotarpis, 

finansavimo 

šaltiniai 

Panaudotos 

lėšos, 

Eur 

1. „Sveikatingumo 

stovykla senjorams“ 

Suteikti pagyvenusiems žmonės žinių 

kaip stiprinti sveikatą, sudarant 

galimybes dalyvauti sveiko senėjimo 

skatinimo  veiklose. 

2017 m. birželio mėn.  

 

Radviliškio rajono 

savivaldybė 

550 Eur 

2. „Parents face 

challenges: how to help 
them?“ 

Perimti užsienio partnerių gerąją patirtį 

ir ją pritaikyti, kuriant kvalifikacijos 
tobulinimo programas tėvams, 

turintiems bendravimo problemų su 

savo vaikais. 

2017-10-01–2019-09-30  

 
Erasmus+ KA2 

 

3. „Gyvename kartą, bet 

kiekvieną dieną“ 

Senjorų sveikatos stiprinimas, 

formuojant pozityvias nuostatas, 

gerinančios fizinę ir emocinę būseną,  

suteikiant reikalingų žinių apie jų 

prasmingą, sveiką senatvę. 

2017 m. birželio mėn.  

Radviliškio rajono 

savivaldybė 

800 Eur 

4. „Būk detektyvas!“ Patraukliomis veiklų formomis  įgyti 

naujų žinių apie savo krašto istorines 

vietas, įtvirtinti turimas, skatinti 

mokytis.  
 

2017 rugsėjo 11 d. –  

2017 gruodžio 10 d. 

Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo 
centras 

3 450 Eur 

5. „Suaugusiųjų švietimo 

darbuotojų  

kompetencijų 

tobulinimas, vykdant  

socialiai pažeidžiamų 

suaugusiųjų asmenų 

švietimą“ 

Tobulinti suaugusiųjų besimokančiųjų 

mokymosi visą gyvenimą pasiūlos ir 

paklausos sistemą, kuri sudarytų 

sąlygas asmenų socialinei ir darbinei 

įtraukčiai, aktyviam pilietiškumui ir 

asmeniniam tobulėjimui, suaugusiųjų 

motyvavimo įrankių pritaikymui 

ugdymo procese. 

2017 m. spalio mėn.  

 

Erasmus+ 

Partnerių 

teisėmis 

 

6. „Sveikas! Aktyvus! 

Laimingas! (III)“ 

Sudaryti galimybes socialinės rizikos 

grupės vaikams ir  jaunimui sportiškai 

ir turiningai leisti laisvalaikį vasaros ir 

poilsio stovyklos metu.  

2017 m. birželio mėn.  

Radviliškio rajono 

savivaldybės vaikų 

vasaros poilsio programa 

1 200 Eur 

7. „1 idėja, 2 tautos, 3 
tikslai: bendrumas, 

bendravimas, 

bendradarbiavimas“ 

 

Susipažinti su Lietuvių ir Lenkų 
jaunimo situacija šiuolaikinių 

technologijų srityje, artimiau 

susipažinti su kitos šalies kultūra, 

užmegzti glaudesnį ryšį su Gniezno 

jaunimu. 

2017 m. birželio mėn. 
Lietuvos ir Lenkijos 

jaunimo mainų fondas 

4 190 Eur 

8. „Čia ir dabar“ Suteikti rajono jauniems žmonėms 

savirealizacijos erdvę prasmingam ir 

saugiam laisvalaikiui.  

2017 m. liepos –gruodžio 

mėn. 

Jaunimo reikalų 

departamentas 

3 000 Eur 

9. „iCitizen“ Didinti jaunų žmonių susidomėjimą 

procesais, kurie paaiškina, kaip 

internetas egzistuoja ir veikia mūsų 

2017 m. lapkričio mėn. 

 

Erasmus+ 

Partnerių 

teisėmis 

 



pasaulyje. 850 Eur 

   Viso: 14 040 Eur 

 

2017 m. SJNU skyrius dalyvavo NVŠ (Neformalus vaikų švietimas) programų teikimo 

projekte. Pateikė ir gavo finansavimą keturioms NVŠ programoms įgyvendinti: „Robotika“, „Teatro 

studija“, „Instrumentinė vokalinė studija“, „Atletinė gimnastika“. Šių programų įgyvendinimui 

buvo skirta 6 684,2 Eur. 

 

3. Įstaigos teikiamos paslaugos. Pagrindinės veiklos rūšys – pastatų remontas, 

restauravimas ir rekonstravimas (kodas 41.20.20); kita transportui būdingų paslaugų veikla (kodas 

52.29); vaikų poilsio stovyklų veikla (kodas 55.20.20); kita apgyvendinimo veikla (kodas 55.90); 

kita leidyba (kodas 58.19);  kompiuterių konsultacinė veikla (kodas 62.02); nuosavo arba 

nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (kodas 62.02);  kita, niekur kitur 

nepriskirta, informacinių paslaugų veikla (kodas 63.99); apskaitos, buhalterijos ir audito veikla 

(kodas 69.20); poilsio ir sporto reikmenų nuoma ir išperkamoji nuoma (kodas 77.21); kitas 

mokymas (kodas 85.5); sportinis ir rekreacinis švietimas (kodas 85.51); kultūrinis švietimas (kodas 

85.52);  kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (85.59); švietimui būdingų paslaugų veikla 

(85.60); nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis 

veikla (kodas 88.10); vaikų dienos priežiūros veikla (kodas 88.91); kita, niekur kitur nepriskirta, 

nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla, (kodas 88.99); kūrybinė, meninė ir pramogų 

organizavimo veikla (kodas 90); sportinė veikla (kodas 93.1); pramogų ir poilsio organizavimo 

veikla (kodas 93.2); kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla (kodas 94,99); kita, 

niekur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla, kodas 96.09. 

 

4. Vadovo indėlis, tobulinant įstaigos administravimą. Direktorius diegė atsakingą 

valdymo sistemą orientuotą į vadovavimo kultūrą, pagrįsta periodiška būklės analize apie įstaigos 

teikiamas buhalterinės apskaitos, ūkines-technines bei švietimo pagalbos paslaugas. Analizės 

medžiaga naudota Centro darbuotojų kvalifikacijos kėlimo tikslingumui stiprinti, metinio veiklos 

plano rengimui. Centro direktorius skatino komandinio darbo ir lyderystės, kūrybines bei pilietines 

darbuotojų iniciatyvas nes Centro veiklos sėkmė priklauso nuo valdymo proceso veiksmingumo, 

tinkamo veiklos organizavimo, sugebėjimo sutelkti visus struktūrinius padalinius bendrai veiklai. 

Kaip ir kiekvienais metais daug dėmesio ir pastangų skirta racionaliam ir tikslingam Centro 

biudžeto lėšų naudojimui, projektų įgyvendinimui, pradėtų darbų tęsimui ir vykdymui. Vidaus 

kontrolės sistemoje vykdomi savaitiniai Centro padalinių vadovų ir Centro direktoriaus pasitarimai, 

atskiri pasitarimai padaliniuose, sistemingas dokumentacijos tikrinimas kiekvieno mėnesio 

pradžioje, tikslinių darbo grupių veiklos ir ataskaitų svarstymo posėdžiai, esant poreikiui bendri 

Centro darbuotojų susirinkimai. Centro struktūrinių padalinių vedėjai aktyviai dalyvavo 

analizuojant, rengiant ir svarstant įstaigos 2018 metų biudžeto projektą, padėjo pritraukti paramos 

lėšas, tarėsi dėl jų panaudojimo, aktyviai dalyvavo sprendžiant buhalterinės apskaitos, ūkines-

technines bei švietimo pagalbos paslaugų kokybės gerinimo, Centro materialinės bazės atnaujinimo, 

mokymo priemonių, įrangos įsigijimo klausimus. 

Apie vykdomus ar įvykdytus renginius, projektus bei atliktas paslaugas ir darbus 

informacija viešinta rajono spaudoje, Šiaulių TV, bei internetiniuose savivaldybės bei Centro 

puslapiuose. Informacija teikta operatyviai, su ja galėjo susipažinti rajono visuomenė, jaunimas, 

mokytojai, mokiniai, tėvai ir kt.. 

Norint teikti kokybiškas buhalterinės apskaitos, ūkines-technines bei švietimo pagalbos 

paslaugas, reikia aukštos kvalifikacijos darbuotojų, todėl Centro direktoriaus iniciatyva darbuotojai 

nuolat skatinami kelti savo profesines, bei bendrąsias kompetencijas. Kvalifikacijos tobulinimas 

vyksta individuliai ir atskiroms specialistų grupėms. Centro visam kolektyvui 2017 m. organizuoti 

mokymai „Lyderystės ir bendradarbiavimo stiprinimas efektyviai organizacijos plėtrai“, kurių metu 



Centro darbuotojai įgijo žinių apie asmenybių skirtumus ir jų panaudojimo galimybes organizacijos 

plėtrai, susipažino su lyderyste grįstos vadybos principais žmogiškųjų išteklių valdyme, paskatino 

savęs ir kitų pažinimo procesus, patobulino bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus.  

 

5. Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas. Centro veikla organizuojama vadovaujantis 

Centro strateginiu veiklos planu, pagal jį rengiamomis Centro  padalinių metinėmis veiklos 

programomis. 2017 metais Centre kokybės vadybos sistemos procesai buvo tinkamai valdomi, 

proceso rezultatyvumui iškelti rodikliai buvo įgyvendinti, veikla buvo planinga ir kryptinga. 

Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius savo veiklos kokybės įsivertinimą atlieka 

kasmet, vadovaujantis Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų 

kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisyklėmis (LR ŠMM 2006 m. sausio 

23 d. Nr. ISAK-109). Vykdomi informavimo, interesantų priėmimo, pokyčių inicijavimo, 

įgyvendinimo, bendravimo ir bendradarbiavimo tarp skyrių bei su socialiniais partneriais būdai. 

2017 m. daug dėmesio skirta LRV ir savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 

bei naujo LR darbo kodekso aktualioms nuostatoms įgyvendinti.  
Nuosekliai siekiama aukštesnės buhalterinės apskaitos, ūkinių-techninių bei švietimo pagalbos 

paslaugų kokybės ir įvairovės, didinama darbuotojų motyvacija ir profesinė kvalifikacija. 

Kaip ir ankstesniais metais, daug dėmesio buvo skiriama estetinės, saugios, funkcionalios 

edukacinės aplinkos atnaujinimui, šiuolaikinių mokymo priemonių, įrangos įsigijimui. 

Centre dirbo kompetentingi, reikiamą išsilavinimą ir kvalifikaciją turintys darbuotojai. 

2017 metais Centre taikyta ugdančiojo vadovavimo metodika, efektyvi planavimo bei darbuotojų 

vertinimo bei skatinimo sistema, vykdyta atsakomybės už rezultatus kontrolė, materialiniai ir 

finansiniai ištekliai naudoti tikslingai. Centrui netrūko specialistų, maža buvo darbuotojų kaita.  

6. Problemos, susijusios su įstaigos veikla ir vadovų siūlomi problemų sprendimo 

būdai.  
Įvertinus 2017 metų Centro veiklos rezultatus, nustatytos problemos sąlygotos vidaus ir 

išorės faktorių.  

Išlieka problema su 2011 m. lapkričio 1 d. pradėta naudoti buhalterine programa 

„MyLobster Trade“, kuri nepritaikyta pedagogų darbo užmokesčio skaičiavimui ir neparuoštas 

tarifikacijos modulis. Kaip ir ankstesniais metais buhalterės, skaičiuojančios darbo užmokestį, 

dirbta su dviem programomis. Už „senąją“, antrąją darbo užmokesčio programą „Vira“ Centras ir 

toliau kas mėnesį patiria papildomas išlaidas ir žmogiškųjų resursų sąnaudas, kreiptasi į paslaugos 

teikėją su prašymu įdiegti naujoje programoje tarifikacijos modulį, minėtos programos įdiegimas 

kainuotų apie 58 tūkst. €. Centro pastato, esančio Radvilų g. 17, susidėvėjusi elektros instaliacija, 

reikalingas kabinetų, koridorių sienų ir lubų, laiptinių remontas. Pagal pateiktą statinio apžiūros 

aktą, nustatyta tokia statinio konstrukcijos techninė būklė: reikalingas remontas statinio cokoliui bei 

lauko laiptams, susidėvėjusios lietaus lietvamzdžiai (dėl ko drėksta sienos, trupa apdailos plytos), 

fasado dalis plytų mūro pavojingai įskilęs, trupa, reikalingas teritorijoje esančio asfalto dangos 

remontas. 

Dienos užimtumo skyriuje reikalingos papildomos patalpos individualiam darbui ir 

priežiūrai, nėra kur pastatyti treniruoklių (stovi tiesiog koridoriuje). Kadangi skyrių lanko 

lankytojai, turintys autizmą ar kitą sunkiai kontroliuojamą emocinę negalią, jiems būtinai  

reikalingos patalpos pabūti atskirai vieniems nuo kitų grupės lankytojų, šiuo metu beveik visą 

dienos laiką jie praleidžia su grupe, ko pasekoje greitai pavargsta, tampa irzlūs, pikti, kartais net 

agresyvūs. Pagrindinėse užsiėmimų patalpose bei koridoriuje susidėvėjusi grindų danga. Jei būtų 

uždaromi Radviliškio rajono vaikų globos namai, būtų tikslinga Dienos užimtumo skyrių perkelti į  

erdvesnes vaikų globos namų „Nykštukas“ patalpas. 

Radviliškio Lietuvos sąjūdžio stadione reikia pakloti dirbtinę dangą krepšinio aikštelėje.  

Reikalingos erdvesnės patalpos Centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo 

skyriuje veikiančiam TAU Radviliškyje. Likvidavus Radviliškio Jaunimo mokyklą būtų tikslinga 



dalį patalpų perduoti Centrui ir panaudoti SJNU skyriaus veikloms plėsti.  Radviliškio rajono 

savivaldybės tarybos 2014-12-18  sprendimu  Nr. T-914, Šeduvos AJC-ui ir TAU veiklai Šeduvoje 

yra skirtos papildomos patalpos, kurios dar liko neremontuotos. 2018 metams pateiktas prašymas 

dėl lėšų skyrimo minėtiems darbams atlikti.  

 

 

Direktorius                         Vaidotas Jakavičius 

 

 

 

 

 


