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SPRENDIMAS 

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGŲ 

CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 

 

2019 m. kovo 27 d. Nr. T-1104 

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 2018 metų veiklos ataskaitą (pridedama). 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                    Antanas Čepononis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PATVIRTINTA 

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 

2019 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T-1104 

 

 

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGŲ 

CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS 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 21 metų vadybinį stažą. 

 

1.3. Įstaigos darbuotojai: 

Administracijos darbuotojai 
(direktorius, skyrių vedėjai) 

Specialistai Darbuotojai  

7 61 14,75 
 

1.4. Įstaigos suteiktų paslaugų gavėjai: 

Paslaugų gavėjai Laikotarpis 2018 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. 
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 1.5. Finansavimo šaltiniai ir biudžeto išlaidos: 

Finansavimo šaltiniai (tūkst. eurų) Lėšos 

(tūkst. 

eurų) 

1. Savivaldybės biudžetas 1459,50 

1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos 1217,44 

1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (Mokinio krepšelio 

lėšos ir lėšos skirtos spec. poreikių mokiniams) 

170,50 

1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos (teikiamų mokamų paslaugų lėšos) 71,56 

2. Kiti šaltiniai 116,97 

2.1. Europos Sąjungos lėšos  67,58 

2.2. Valstybės biudžeto lėšos  43,65 

2.3. Savivaldybės administracijos lėšos  1,04 

2.4. Kitų finansavimo šaltinių lėšos (parama ir kt.) 4,70 

Išlaidų pavadinimas 1.1. 

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos (AL) 

1.2.  1.2.  1.3. 

Biudžetinių 

įstaigų 

pajamos 

(SP) 

Iš viso: 

Valstybės 

biudžeto 

specialiosios 

tikslinės 

dotacijos 

lėšos (MK) 

Valstybės 

biudžeto 

specialiosios 

tikslinės 

dotacijos 

lėšos 

(Dotacinės) 

Darbo užmokestis ir socialinis 

draudimas 

771,94 99,96 37,29 5,51 914,70 

Prekių ir paslaugų naudojimas 357,73 9,49 23,76 65,33 456,31 

Mityba 0,70   6,32 0,60 7,62 

Medikamentai (ir darbuotojų 

sveikatos tikrinimas) 

0,44     0,01 0,45 

Ryšių paslaugos 7,21   0,12 0,34 7,67 

Transporto išlaikymas 79,76   4,73 14,75 99,24 

Apranga ir patalynė 0,44       0,44 

Komandiruotės (transporto, 

apgyvendinimo, ryšio ir kitos 

komandiruotės išlaidos) 

4,37     0,02 4,39 

Materialiojo ir nematerialiojo turto 

nuomos išlaidos 

2,80     1,13 3,93 

Materialiojo turto paprastojo 

remonto išlaidos 

48,30     0,08 48,38 

Kvalifikacijos kėlimas 1,96   0,10 0,68 2,74 

Ekspertų ir konsultantų paslaugos         0,00 

Komunalinės paslaugos 70,92   2,90   73,82 

Informacinės technologijos 15,69   0,40 1,34 17,43 

Reprezentacinės 1,60       1,60 

Ūkinis inventorius 25,84 9,30 0,62 5,69 41,45 



Kitos prekės ir paslaugos 92,23   8,35 40,69 141,27 

Darbdavio socialinė parama 

pinigais 

5,47 0,19 0,22   5,88 

Kitiems einamiesiems tikslams         0,00 

Materialiojo ir nematerialiojo 

turto įsigijimo išlaidos 

87,77 0,00 0,00 0,72 88,49 

Kitos mašinos ir įrenginiai 38,03     0,72 38,75 

Infrastruktūros ir kiti statiniai 49,74       49,74 

Iš viso: 1217,44 109,45 61,05 71,56 1459,50 

 

2. Įstaigos tikslai, veikla ir rezultatai. 

2.1. Centro 2018 metų tikslai: tinkamai pasiruošti ir paruošti sporto bazes Europos žmonių 

festivaliui, plėtoti savanorystės veiklas, užtikrinti efektyvų Centro funkcijų vykdymą ir 

įgyvendinimą, plėtoti skaidrų ir efektyvų finansinių ir materialinių išteklių valdymą, didinti 

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

mokytis visą gyvenimą, tenkinti pažinimo poreikius, organizuoti įrodymais grystą kvalifikacijos 

tobulinimą, įgyti papildomų kompetencijų; suteikti jaunimui kuo daugiau laisvai prieinamų erdvių 

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 bei mokiniams; 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 2018 metų prioritetinės veiklos kryptys: pasiruošimas Europos žmonių 

festivaliui, materialiųjų išteklių racionalus planavimas, naudojimas ir atnaujinimas; finansinių 

išteklių pritraukimas ir racionalus jų naudojimas; pagalba mokyklos, mokytojo ir mokinio pažangai; 

kokybiškas, nuoseklus ir kryptingas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo organizavimas; mokymosi 

visą gyvenimą programos įgyvendinimas; 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 2018 metais kėlė kvalifikaciją 

seminaruose: „Ilgalaikis materialusis, nematerialusis turtas, atsargos biudžetinėje įstaigoje: 

vykdymas ir apskaita“; „ Naujos redakcijos Valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų 

klasifikacija. Finansavimo sumos, finansavimo pajamos, kitos pajamos“; „Duomenų apsaugos 

reforma: pokyčiai ir kaip juos įgyvendinti“; Laiko planavimas ir prioritetų nustatymas“; „Darbo 

užmokesčio skaičiavimas nuo 2019-01-01, darbo kodekso taikymo ir kitos aktualijos; „Etatinis 

pedagogų darbo užmokestis nuo 2018 09 01“. 

 

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. 2018 m. rugsėjo 1 dienos duomenimis į 

rajono mokyklas vežami 31,2 proc. rajono mokinių. Iš jų: maršrutiniu transportu – 74 proc. (UAB 

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



mokinius autobusais); Geltonaisiais autobusais – 25 proc. Šiais autobusais vežami Šeduvos, 

Baisogalos, Grinkiškio Jono Poderio, Sidabravo, Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijų, Vaižganto 

progimnazijos, Alksniupių, Pakalniškių, Pociūnėlių, Gražinos pagrindinių mokyklų, Baisogalos 

mokyklos-darželio ir Šeduvos lopšelio-darželio mokiniai. Kitais vežiojimo būdais – apie 1 proc. 

(Atveža tėvai, globėjai, mokiniai važiuoja traukiniu, tarpmiestiniais autobusais). Pagal galimybes ir 

mokinių poreikius derinami įvairūs mokinių vežimo 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. Geltonaisiais autobusiukais mokiniai taip pat vežami į olimpiadas, konkursus, pažintines 

ekskursijas ir kitus renginius. 

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

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

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras Radviliškio r. Grinkiškio Jono 

Poderio gimnazijai ir Radviliškio Vaižganto progimnazijai skyrė naujus M2 klasės 19 vietų 

„Volkswagen Crafter“ mokyklinius autobusus. Autobusuose įrengta ES standartus atitinkantys 

užvedimą blokuojantys alkotesteriai, leidžiantys automobilio variklį užvesti tik blaiviam 

vairuotojui. Nauji autobusai bus skirti vežioti mokinius iš reorganizuotų, likviduotų ir pertvarkytų 

mokyklų, gyvenančių kaimuose ir miesteliuose, toliau kaip 3 km. bei priešmokyklinio ugdymo ir 

specialiųjų poreikių turinčius mokinius. 

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

kompiuterine programa, 2018 m. atliko virš 75 statybinių darbų sąmatinių apskaičiavimų, reikalingų 

rajono švietimo įstaigų einamajam remontui. Operatyviai ir laiku atlikto statinių statybos techninę 

priežiūrą.  

 

Centro Dienos užimtumo skyrius. 2018 metais Dienos užimtumo skyrių lankė 18 

neįgalių jaunuolių, iš kurių 17 turintys sunkią negalią, 1 – vidutinę negalią. Lyginant su ankstesniais 

metais, lankytojų, turinčių sunkią ir vidutinę negalią bei, gaunančių dienos globos paslaugas, didėjo. 

Lankytojų pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą 2018 metais: 39 proc. Radviliškio rajono 

neįgalieji, 61 proc. Radviliškio miesto neįgalieji. Skyrių lankančių jaunuolių amžius yra nuo 22 iki 

44 metų. Skyrius, teikdamas profesionalias ir kokybiškas dienos globos paslaugas, rajono 

neįgaliems jaunuoliams nuo 16 metų amžiaus vykdė šias pagrindines funkcijas: informavimą, 

konsultavimą, tarpininkavimą, bendravimą ir bendradarbiavimą, laisvalaikio organizavimą, asmens 

higienos įgūdžių palaikymą, psichologinę – psichoterapinę pagalbą, darbinių bei meninių įgūdžių 

ugdymą ir kt. 

2018 metais kokybiškas ir lanksčias dienos globos paslaugas skyriuje užtikrino: 2 

socialiniai darbuotojai, 4 socialinio darbuotojo padėjėjai, kineziterapeutas. 

Per metus skyriuje buvo suorganizuoti 42 renginiai, 9 išvykos, dalyvauta sportinėse 

varžybose, mugėse, konkursuose. Šiais metais buvo vykdomas tęstinis muzikinis bendradarbiavimo 

projektas su Radviliškio muzikos mokyklos bei Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro 

moksleiviais, kurio tikslas – skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą su panašaus profilio bei 

veiklos įstaigomis. Vykdėme bendradarbiavimo ir gerosios patirties sklaidos projektus su Raseinių, 

Kėdainių, Kretingos dienos veiklos centrais, Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos, Lizdeikos 

gimnazijos moksleiviais, kurių pagrindinis tikslas – mažinti atskirtį tarp sveikų ir negalią turinčių 

asmenų, puoselėti draugiškas ir humaniškas bendravimo ir bendradarbiavimo tradicijas, dalytis 

gerąja patirtimi. Tęsiamas bendradarbiavimas su švedų Skaros miesto bendruomenės nariais, 

moksleiviais. 

              Skyriaus specialistai kėlė 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, Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras, Socialinių paslaugų 

priežiūros departamentas. 

 



Centro Pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau – Tarnyba). Tarnybos veiklos sritys – 

mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, specialiųjų ugdymosi poreikių 

įvertinimas ir jų lygio nustatymas, specialaus ugdymosi skyrimas, pedagoginis psichologinis 

mokinių (vaikų) konsultavimas, metodinės pagalbos teikimas bei psichologo konsultacijų vaikams 

teikimas, įgyvendinant Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą. 

Mokinių (vaikų) raidos ypatumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimas. 

Siekiant specialiojo ugdymo veiksmingumo, 2018 metais atlikti 225 mokinių (vaikų) pedagoginiai 

psichologiniai įvertinimai, 5 vaiko raidos įvertinimai DISC testu bei teiktos rekomendacijos dėl 

švietimo pagalbos ir, prireikus, skirtas specialusis ugdymas.  

2018 metais atlikti įvertinimai: 75 kompleksiniai (pirminiai ir pakartotiniai) vaiko raidos 

įvertinimai; 84 specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimai, skiriant specialųjį ugdymą; 61 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbos raidos įvertinimas; 2 brandumo mokyklai 

įvertinimai. Parengtos 35 rekomendacijos mokiniams dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų ir brandos 

egzaminų pritaikymo. 

Vidutinis metinis kompleksinių pedagoginių psichologinių įvertinimų skaičius, 

skaičiuojant nuo 2015 metų, Tarnyboje vidutiniškai siekia 85 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.  

2018 metais iš 225 Tarnyboje įvertintų mokinių, 84 mokiniams skirtas specialusis 

ugdymas. Didžiausias kreipimosi poreikis – pritaikyti bendrojo ugdymo sričių programas. Stebimas 

švietimo pagalbos specialistų poreikio augimas (specialusis pedagogas, logopedas, mokytojo 

padėjėjas). Specialiojo ugdymo skyrimas ir rekomendacijų rengimas siekia 63 proc. visų įvertintų 

mokinių. Parengta 26 proc. daugiau nei 2017 metais pažymų dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimo ir brandos egzaminų užduoties formos vykdymo ir pritaikymo.  

2018 metais sumažėjo 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 kito nežymiai, 6 proc. mažiau, 

lyginant su 2017 metais. Apibendrinant galima teigti, kad Tarnybos 2018 metų vertinimo funkcija 

įgyvendinta sėkmingai, nes kompleksinio pedagoginio psichologinio įvertinimo bei logopedinio 

įvertinimo poreikis – patenkintas. 

Psichologinis konsultavimas. Tarnyboje teikiamos individualios psichologinės 

konsultacijos vaikams, tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams. 2018 metais suteiktos 228 

individualios psichologinės konsultacijos 52 klientams. Konsultuojama dėl įvairių psichologinių 

problemų sprendimo: emocijų ir elgesio, bendravimo, patyčių ir smurto, krizių ir klinikinių 

problemų. 2018 metais dėl individualių konsultacijų, 19 proc. klientų kreipėsi daugiau nei 2017 

metais. Tai rodo, kad buvo didinamas psichologinės pagalbos prieinamumas savivaldybės 

teritorijoje esančių mokyklų mokiniams ir jų tėvams. Analizuojant psichologinėse konsultacijose 

pristatomą problematiką, stebima nuolat didėjanti elgesio ir emocijų sunkumų turinčių klientų bei 

klinikinių atvejų (t.y. hiperaktyvumo sutrikimas, neurozės (tikai, neorganinės, įkyrumai, isterinės 

reakcijos ir kt.), depresija, elgesio sutrikimai, fobijos, autizmas, nerimo sutrikimai, priklausomybės 

ir kt.) augimas. Antra pagal aktualumą išlieka psichologinių konsultacijų poreikis dėl bendravimo 

problemų, jų lyginant su 2017 metais padidėjo 21 proc., tačiau dėl patiriamų krizių konsultacijų 

mažėjo daugiau nei pusę. 

Įgyvendinant Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą, Tarnyboje konsultuojami 

vaikai. 2018 metais buvo konsultuoti 2 vaikai, jiems skirta 10 psichologinių konsultacijų. Vykdant 

psichologinės pagalbos prieinamumo plėtrą, didesnis dėmesys skiriamas konsultacijoms patyčias ir 

smurtą patiriantiems mokiniams. 2018 metais didėjo šios problematikos konsultacijų poreikis, 

suteikta 17 konsultacijų. 

 
Psichologinių konsultacijų pasiskirstymas pagal problemas 2018 m. 

Problema Klientų skaičius Konsultacijų skaičius 



Tėvų, globėjų Vaikų Tėvų, globėjų Vaikų 

Elgesio ar/ir emocijų 17 17 34 58 

Bendravimo 18 18 18 38 

Krizės 9 9 9 17 

Patyčios ir smurtas 3 3 6 11 

Klinikinės 8 8 8 29 

Iš viso: 52 52 75 153 
 

Tarnyba bendradarbiauja su Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriumi, Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos, Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistais 

Radviliškio rajone, 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 2018 m. kultivuotos šios sporto šakos: krepšinis, tinklinis, 

laisvosios imtynės, lengvoji atletika, karatė, futbolas, boksas, lauko tenisas, tekvondo. Jas lankė 301 

mokinys 26 mokomosiose grupėse. Skyriuje dirba 40 sporto darbuotojų (treneriai, administracija, 

seniūnijų sporto metodininkai ir kitas techninis personalas), 15 etatinių trenerių, iš jų 4 

nepagrindinėse pareigose.  

2018 mokslo metais rajone organizuotos 42 „Lietuvos mokyklų žaidynių“ varžybos. 

Radviliškio rajonas pagal gyventojų skaičių Lietuvos mokyklų žaidynėse varžėsi II grupėje kartu su 

25 rajonais, 2018 metais rajonas pagal surinktus taškus buvo aštuntoje vietoje. Lietuvos mokyklų 

žaidynių, kaimo vietovių rezultatų suvestinėje, Radviliškio rajonas – septintoje vietoje. 2017–2018 

m. Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija, progimnazijų ir pagrindinių mokyklų antroje grupėje, 

iškovojo trečiąją vietą. Gimnazijų sporto šakų varžybų II grupėje, 2018 m. rajonui daugiausiai taškų 

iškovojo Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos komanda - 366,5 taško, o pradinių mokyklų ir mokyklų 

– darželių sporto šakų varžybų bendroje įskaitų lentelėje, Radviliškio r. Baisogalos mokykla-

darželis – ketvirtoje vietoje. 

Centro Sporto skyriaus mergaičių ir merginų krepšinio komandos 2017–2018 metų sezone 

dalyvavo dvejuose MKL čempionatuose: Jaunių U18 merginų krepšinio čempionate B divizione, 

Radviliškio ŠSPC merginos užėmė 5–8 vietas. Jaunučių U16 merginų krepšinio čempionate B 

divizione – ketvirtą vietą. Lietuvos jaunimo bokso čempionate Kėdainiuose, rajonų tarpe – Dovydas 

Šalkauskas, svorio kategorijoje iki 69 kg., iškovojo III vietą. Lietuvos jaunių čempionate, Pasvalyje, 

Dovydas Rumbinas, svorio kategorijoje 91 kg., iškovojo III vietą. 

Lietuvos suaugusiųjų laisvųjų imtynių čempionate auklėtinis Simas Asačiovas tapo 

nugalėtoju, o Nedas Rasiulis ir Kornelijus Stulginskas iškovojo 3 vietas. Jaunimo čempionate 

Kornelijus Stulginskas tapo nugalėtoju, o Tomas Kačiukevičius ir Žygimantas Krivickas iškovojo 3 

vietas (treneris Justinas Kvietelaitis). 

Gerėja rajono rankų lenkimo sportininkų rezultatai. Lietuvos jaunimo čempionate iškovota 

pirmoji bendrakomandinė vieta (iškovota 16 aukso medalių). Suaugusiųjų čempionate, rajono rankų 

lenkimo sportininkai iškovojo I komandinę vietą (8 aukso medaliai). Komandos pagrindą sudarė 

Grinkiškio, Baisogalos, Skėmių ir Radviliškio miesto seniūnijų sportininkai (koordinatorius, sporto 

metodininkas Vitalijus Survila). 

Europos SKDUN karatė čempionate, Lenkijoje, kuriame dalyvavo 800 dalyvių iš 20 šalių, 

Centro Sporto skyriaus auklėtinis Justinas Miakša, kumitė rungtyje, iškovojo pirmąją vietą (treneris 

Aivaras Vasiliauskas). 

WJKA Europos karatė čempionate, Olandijoje, čempionais tapo Arnoldas (14 m.) ir 

Daivaras (11 m.) Breineriai. Italijoje vykusiame Pasaulio karatė klubų čempionate, Kata ir Kumintė 

rungtyse, nugalėtoju tapo Aimis Ginkevičius (treneris Arūnas Masalskis).  



Sporto klubo „Šeduvos malūnas“ moterų veteranių krepšinio komanda (+45 m.), Europos 

čempionate iškovojo III vietą. 

Vyrų futbolo komanda FK „Radviliškis-ŠSPC“, tapo III lygos čempionais (treneris 

Mindaugas Urbonavičius). 

Vyrų krepšinio komanda KK „Radviliškis-ŠSPC“, Regionų krepšinio lygoje B divizione 

iškovojo 5-8 vietą (treneris Lukas Pipiras). 

Lauko tenisininkė Mėta Karčemauskaitė, U9 Lietuvos rinktinės narė, Lietuvos 

vicečempionė (treneris Saulius Andriušaitis). 

Rajono neįgaliųjų „Bočios“ komanda tapo Lietuvos neįgaliųjų žaidynių čempionais 

(koordinatorius Darius Paluckas). 

Genovaitė Kazlauskienė, Europos sporto meistrų veteranų lengvosios atletikos uždarų 

patalpų čempionate, rutulio stūmimo rungtyje, iškovojo antrą vietą, o pasaulio čempionate IV vietą. 

Baisogalos sporto klubo „Auridana“ krepšininkai 2017–2018 m. Lietuvos mažų miestelių 

krepšinio lygos čempionate iškovojo IV vietą. 

Radviliškio rajono seniūnijų sportininkai dalyvavo XI Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių 

finale. Seniūnų trikovės rungtyje, moterų grupėje, pirmąją vietą iškovojo Skėmių seniūnė Ingrida 

Gladkienė, o radviliškiečiai, rajonų grupėje, iškovojo dešimtąją vietą. Žaidynėse dalyvavo 

komandos iš keturiasdešimties rajonų. Radviliškio rajono moterų krepšinio komanda užėmė 

penktąją vietą, vyrų veteranų komanda – 18 vietą, šaškininkai – 14 vietą, šachmatininkai – aštuntą 

vietą, virvės traukikai – šeštą vietą. 

Keturi laisvųjų imtynių, du bokso, vienas futbolo, viena krepšinio, vienas lauko teniso, 

penki karatė atstovai yra Lietuvos rinktinės nariai. 

2018 m. įrengta petankės žaidimo aikštelė, paklota dirbtinė danga Radviliškio „Sąjūdžio“ stadione, 

esančiose krepšinio ir mini futbolo aikštelėse.  

Centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius, siekiant įgyvendinti 

numatytus tikslus ir veiklos uždavinius, 2018 metais suorganizavo 104 pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo(si) ir neformaliojo suaugusiųjų mokymo(si) renginius, kuriuose 

dalyvavo   2050  dalyvių (Radviliškio raj. ir kitų savivaldybių pedagogai, besimokantys suaugusieji, 

mokinių tėvai ir mokiniai). Kvalifikacijos tobulinimo(si) renginių trukmė – 577 akademinės 

valandos. Per 2018 m. buvo suorganizuoti 46 seminarai, 40 gerosios patirties renginių, 5 edukacinės 

išvykos, kompiuterinio raštingumo kursai, užsienio kalbos kursai ir įvairūs kitokio tipo renginiai. 47 

kvalifikacijos tobulinimo renginiai buvo vykdomi klientų darbo vietose, 50 – SJNUS patalpose, 7 – 

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

Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo sunkumai; Kaip (ne)kalbėti su paaugliais 

lytiškumo klausimais; Ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas; Individualizuota pamoka Y 

ir Z kartos mokiniams; Mokytojo kompetencijų įtaka mokinių mokymosi motyvacijai ir pažangai; 

Šiuolaikinių vaikų mokymosi aspektai ir ugdymas; Pamokos vadybos; Smurtas ir patyčios artimoje 

aplinkoje: Atpažink ir padėk; IKT panaudojimas ugdymo procese; Psichologija pamokoje ir kt. 

Didžiausią – 35 % dalyvių skaičių sudarė rajono progimnazijų, pagrindinių ir gimnazinių 

mokyklų mokytojai,  20%  – bendruomenės narių.  Dažniausiai kvalifikacijos tobulinimo programas 

vedė mokytojai praktikai – 42% , aukštųjų mokyklų ir mokslo institucijų mokslininkai, dėstytojai – 

15% , institucijos darbuotojai – 12%.  

 



 
 

Centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius 2018 m. parengė ir 

įgyvendino bei įgyvendina projektus:  

Projekto 

pavadinimas 

Finansavimo 

šaltinis 

Vertė Rezultatai 

„Tėvai patiria 

iššūkių: kaip jiems 

padėti?“ 

(„Parents Face 

Challenges: how to 

help them?“) 

Erasmus+ KA2 44 540 

Eur 

Vykdomas. Iš numatytų veiklų jau 

įgyvendintas projekto partnerių iš Italijos, 

Čekijos ir Graikijos vizitas Radviliškio 

rajono organizacijose, projekto dalyvių 

mobilumo Italijoje ir Čekijoje veiklos. 

Taip pat įgyvendintas gerosios patirties 

perdavimas socialiniams parteriams ir 

suorganizuota nemokama paskaita 

tėvams. 

„Erdvė Juda“  Jaunimo reikalų 

departamentas prie 

SADM 

25 834 

Eur 

Projektas tęstinis, prisideda užtikrinant 

nemokamų veiklų įvairovę, sudarant 

sąlygas jauniems žmonėms atrasti saugią 

savirealizacijos erdvę, su profesionalų 

pagalba socializuotis ir  ugdytis 

pilnaverčiam gyvenimui reikalingas 

kompetencijas. 

„Amžius – tai tik 

požiūris, arba Kaip 

susidraugauti su 

senatve?“ 

Radviliškio r. 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos rėmimo 

specialiosios 

programos lėšos 

539 Eur Projekto dalyviai dalyvavo paskaitose ir 

praktiniuose užsiėmimuose, kurių metų 

įgijo žinių apie emocijų valdymą ir 

teigiamų nuostatų formavimą. 

„Kaip 

susidraugauti su 

senatve?“ 

Neformaliojo 

suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio 

mokymosi 

programos lėšos 

800 Eur Projekto dalyviai sužinojo apie save, 

savyje esančius „vidinius resursus“, 

išmoko valdyti savo emocijas, formuoti 

teigiamas nuostatas. Susipažino su 

skirtingomis meno terapijos formomis ir 

jų įtaka žmogaus dvasinei sveikatai. 

Viso pritraukta lėšų: 70 374 Eur 



 

Centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius parengė projektą 

„Radviliškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas, siekiant mokinių pažangos“, 

kurį įgyvendina Radviliškio rajono savivaldybės administracija. Projekto tikslas – diegti Radviliškio 

rajono mokyklose socialinio ir emocinio ugdymo Lions Quest „Laikas kartu“ programą, siekiant 

pagerinti ketvirtos klasės mokinių standartizuotų skaitymo testų rezultatus. VŠĮ Europos socialinio 

fondo agentūra ir Radviliškio rajono savivaldybės administracija 2017 metų gruodžio 22 d. pasirašė 

iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto  „Radviliškio rajono 

bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas, siekiant mokinių pažangos“ sutartį. Projekte 

dalyvauja septynios veiklą tobulinančios Radviliškio miesto ir rajono mokyklos: Alksniupių, 

Pociūnėlių ir Gražinos  pagrindinės mokyklos, Baisogalos mokykla-darželis, Grinkiškio Jono 

Poderio ir Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijos bei Vinco Kudirkos progimnazija. Įvyko 10 

seminarų (2-jų dienų, 16 ak. val.), kuriuose mokyklos bendruomenės mokėsi kaip įgyvendinti 

socialinio ir emocinio ugdymo programą mokykloje. Viso mokymuose dalyvavo 211 asmenų. Nuo 

2018 m. rugsėjo mėn. programa įgyvendinama 54-iose 1–4 klasėse. Parengtos programai 

įgyvendinti būtinos priemonės: Mokytojo darbo vadovas, Universalus programos vadovas, Šeimos 

ir mokyklos partnerystė, elektroninės laikmenos. Planuojamas projekto rezultatas – Programa padės 

mokytojams sukurti saugią mokymosi aplinką ir išmokys vaikus įgūdžių, padedančių pasiekti 

sėkmę mokykloje ir gyvenime, skatins visuomenės bendradarbiavimą auginant rūpestingą ir 

atsakingą jaunąją kartą. Šio ugdymo rezultatas – gyvenime svarbūs įgūdžiai – tai grandis, susiejanti 

akademines žinias su sėkme mokykloje, šeimoje, bendruomenėje. Įgyvendinus programą Lions 

Quest „Laikas kartu“, mokiniai įgis ne tik gyvenimiškų įgūdžių, bet ir pagerės jų skaitymo 

rezultatai. 

2018 m. spalio mėnesį, Centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriui 

koordinuojant, pradėta įgyvendinti ilgalaikė programa „Mokytojų akademija“. Ja siekiama 

paskatinti mokytojus mokytis vieniems iš kitų, dalintis gerąja patirtimi, atskleisti pasiteisinusius 

šiuolaikinės pamokos organizavimo būdus ir išbandyti taikyti kolegų pristatytus ir pamėgtus 

metodus. 27 programos dalyviai, pasidalinę į dvi grupes, bendrai veiklai susiburia kartą per mėnesį.  

2018 m. balandžio 6 d. Baisogalos kultūros centre vyko respublikinė konferencija 

„Savižudybė: išgirskime, padėkime, išgelbėkime“, kurią organizavo Centro Suaugusiųjų ir jaunimo 

neformaliojo ugdymo skyrius su Radviliškio r. Grinkiškio Jono Poderio gimnazija. Konferencija 

skirta visiems, pastaraisiais metais žmonės nebijo kalbėti apie savo emocinius išgyvenimus, 

skaudžias patirtis, kankinančias mintis, drąsiau kreipiasi į specialistus, tačiau jų dar labai trūksta, 

ypač rajonuose. Konferencijoje dalyvavo apie 100 klausytojų: Radviliškio parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro darbuotojai; rajono socialiniai darbuotojai; pedagogai, psichologai, 

socialiniai darbuotojai iš Panevėžio, Šiaulių, Pakruojo, Kauno rajonų. Apie savižudybių prevenciją 

konferencijoje kalbėjo Rimantas Misevičius, valstybinio psichikos sveikatos centro Savižudybių 

prevencijos biuro vyriausiasis specialistas, psichologas. Jis pristatė Lietuvoje vykdomas 

savižudybių prevencines programas, jų prasmę ir reikalingumą. Konferencijoje patirtimi, vykdant 

savižudybių prevenciją, dalinosi Kupiškio savižudybių prevencijos algoritmą Reda Každailienė, 

Kelmės r. savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja, socialinio darbo 

ekspertė, Mindaugas Šablevičius, Švenčionių r. Pirminės sveikatos priežiūros centro  gydytojas 

psichiatras, Jan Hilbig, Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro gydytojas psichiatras 

psichoterapeutas. Pranešimą „Bažnyčia apie savižudybes: istorija ir kanonų teisė“ skaitė kunigas, 

bažnytinės teisės daktaras Mindaugas Sabonis ir Baisogalos parapijos tuometinis klebonas Tomas 

Janavičius ir kt. pranešėjai. 

Centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius 2018 m. organizavo 23 

olimpiadas, 19 konkursų, 6 rajono mokinių konferencijas. 2018 m. birželio 7 dieną Radviliškio 

miesto kultūros centro salėje vyko geriausiai pasirodžiusių rajono olimpiadose, mokinių pagerbimo 

šventė, kuriais Radviliškio rajonas gali didžiuotis.  

Centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius organizavo 60 valandų 

trukmės anglų kalbos kursus, kuriuos lankė 68 suaugusieji, iš jų 20 pagal JAV ambasados remiamą 

LAKMA idėją „Mokomės anglų kalbos gyvenimui!“. Radviliškio rajono bendruomenei 



organizuojami įvairūs trumpalaikiai ir ilgalaikiai mokymai pagal Neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo programas. 2017 m. ir 2018 m. įgyvendintos dvi neformaliojo suaugusiųjų mokymosi 

programos „Gyvename kartą, bet kiekvieną dieną“, „Kaip susidraugauti su senatve?“, kurias 

finansavo Radviliškio rajono savivaldybės administracija iš neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir 

tęstinio mokymosi programos skirtų lėšų. Juose dalyvavo po 30 asmenų. Programos buvo skirtos 

Trečiojo amžiaus universiteto lankytojams. 2017 m. parengta ilgalaikė (100 val.) anglų kalbos 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokymosi programa 2017 m. pasinaudojo ir mokėsi 10 žmonių, 

o 2018 m. – 60. 2018 m. bendruomenei pasiūlyta „Papuošalų dirbtuvėlių“ Neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo mokymosi programa. Šią programą pasirinko 13 rajonų moterų.  

Populiarūs trumpalaikiai mokymai. Vyko puodeliavimo užsiėmimas, kurį vedė menininkė 

Nomeda Marčėnaitė. Užsiėmime dalyvavo 30 moterų. 15 moterų mokėsi „Tortų puošybos“ 

subtilybių. 

2018 m. 20 dailės studiją lankančių moterų, pristatė savo darbų parodą „Ne 

Lietuva (Azija)“. Skyriuje surengta vienos iš dalyvių Laimos Laiševcevienės 

autorinių darbų paroda. 
Trečiojo amžiaus universiteto (toliau–TAU) veikloje dalyvauja 140 senjorų. 2018 m. 

gegužės mėnesį TAU šventė savo veiklos dešimtmetį, kuriame dalyvavo svečiai iš aplinkinių rajonų 

TAU (Šiaulių, Pakruojo, Raseinių, Kelmės). Mūsų senjorai aktyviai dalyvauja renginiuose visoje 

Lietuvoje: puikiai pasirodė spartakiadoje, kuri vyko Mažeikiuose, chorų festivalyje Vilniuje. 

Dalyvauja įvairiuose projektuose, rajone vykstančiuose renginiuose, dalijasi patirtimi. Senjorai 

kviečiami į įvairias paskaitas, susitikimus su įvairiais žmonėmis. Jie aktyviau dalyvauja nuolatinėse 

veiklose, gali lankyti bet kurias iš 12 veikiančių grupių: kompiuterinis raštingumas, kuriuos veda 

Lizdeikos gimnazijos mokiniai, anglų kalbos kursai pradedantiesiems, ansamblis, tautodailė, 

lietuvių liaudines šokiai ir žaidimai, turizmas, knygų bičiuliai „Beržė“, dvasinio tobulėjimo 

užsiėmimai, gydomoji mankšta, sveiko maisto gamyba, Joga. 

Centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius Atviro Jaunimo Centro 

„Jaunimo erdvė“ 2018 m. vykdomos veiklos kaip ir kiekvienais metais yra suformuotos ir 

organizuojamos, atsižvelgiant į jaunų žmonių poreikius, užtikrinant prasmingą laisvalaikio 

užimtumą, saviraišką, socialinių įgūdžių ugdymą.  

Per dieną Jaunimo erdvėse Radviliškyje, apsilanko apie 60–70 jaunų žmonių, Šeduvoje – 

apie 25–35. Lyginant su praėjusiais metais skaičiai išlieka panašūs. Daugiausia jaunuolių 

sulaukiama mokslo metais ir šaltuoju metų sezonu. 2018 metais labai išryškėjo kartų kaita. Jaunimo 

erdvėse sulaukiama naujų ir jaunesnių lankytojų. Šiais metais užregistruota 212 unikalių lankytojų. 

Atvirame jaunimo cente lankosi labai įvairūs ir skirtingi jaunuoliai, tačiau pagrindas – 

jauni iš socialinės rizikos šeimų. Jaunimo darbuotojai tokiems jaunuoliams skiria didžiulį dėmesį, 

vykdo individualias konsultacijas, skatina jų įsitraukimą į įvairias veiklas. 

Lyginant 2018 metus su praėjusiais, metai buvo išskirtinai, skirti savanorystei. Metų 

pradžioje jaunimo darbuotojai lankėsi Radviliškio rajono mokyklose ir skleidė žinią apie 

savanorystę, pristatė galimybę savanoriauti vasarą vykusiame „Europos žmonių festivalyje“. 

Gegužės mėnesį surengta stovykla „Aš savanoris!“, skirta paruošti būsimus savanorius „Europos 

žmonių festivaliui“. Trijų dienų stovykloje dalyvavo 50 jaunuolių, kurie vasarą savanoriavo 

vykusiame „Europos žmonių festivalyje“. Savanorystė „Europos žmonių festivalyje“ nebuvo 

vienkartinis savanoriavimas, suburtų savanorių branduolys išlaikomas iki šiol. Savanoriai noriai 

prisideda prie AJC „Jaunimo erdvė“ organizuojamų veiklų ir renginių.  

Paskutinę vasaros dieną AJC „Jaunimo erdvė“ surengė įspūdingą 5-ojo gimtadienio šventę. 

Prie gimtadienio pasiruošimo ir organizavimo prisidėjo savanoriai ir jaunimo centro lankytojai.  

2018 metais surengta daugiau įvairiausių veikų ir renginių – turnyrų, žygių, kepinių 

vakarų, išvykų. Šeduvos jaunimui buvo pasiūlyti 42 renginiai ar veiklos, susijusios su jų poreikiais. 

Jaunuoliams buvo pasiūlytos veiklos: stalo teniso, pulo, stalo futbolo, kompiuterinių žaidimų 

turnyrai, kino vakarai, kepinių dienos. Per šiuos metus buvo surengta 15 įvairių turnyrų, 6 išvykos ir 

kt. veiklos.  

 



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

restauravimas ir rekonstravimas; kita transportui būdingų paslaugų veikla; vaikų poilsio stovyklų 

veikla; kita apgyvendinimo veikla; kita leidyba; kompiuterių konsultacinė veikla; nuosavo arba 

nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas; kita, niekur kitur nepriskirta, 

informacinių paslaugų veikla; apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; architektūros ir inžinerijos 

veikla; techninis tikrinimas ir analizė; poilsio ir sporto reikmenų nuoma ir išperkamoji nuoma; 

švietimas; kitas mokymas; sportinis ir rekreacinis švietimas; kultūrinis švietimas; kitas, niekur kitur 

nepriskirtas, švietimas; švietimui būdingų paslaugų veikla; nesusijusio su apgyvendinimu socialinio 

darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla; vaikų dienos priežiūros veikla; kita, 

niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla; kūrybinė, meninė ir 

pramogų organizavimo veikla; sportinė veikla; pramogų ir poilsio organizavimo veikla; kitų, niekur 

kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla; kita, niekur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla; 

pagaminto valgio tiekimas renginiams ir kitų maitinimo paslaugų veikla. 

 

4. Vadovo indėlis, tobulinant įstaigos administravimą. Kaip ir kiekvienais metais, daug 

dėmesio ir pastangų skirta racionaliam ir tikslingam Centro biudžeto lėšų naudojimui, projektų 

įgyvendinimui, pradėtų darbų tęsimui ir vykdymui. Ypatingas dėmesys skirtas pasiruošimui 

Europos žmonių festivaliui. 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. 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 2019 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 kuria 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 skyrių vedėjams 2018 m. organizuotas 

seminaras „Laiko planavimas ir prioritetų nustatymas“, kuriame tobulinome gebėjimus suplanuoti ir 

efektyviai paskirstyti savo ir kolektyvo darbuotojų laiko išteklius, patobulinome bendravimo ir 

bendradarbiavimo gebėjimus. Centro darbuotojams birželio 20 d. organizuotas seminaras-

praktikumas „Motyvacija kitaip“. Mokymai  padėjo geriau pažinti save ir kolegas,  suprasti, kur 

kartais pasimeta motyvacija bei kaip planuoti laiką, kad užduotys būtų atliktos laiku. 

 

5. Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas. 2018 metais Centre kokybės vadybos sistemos 

procesai buvo tinkamai valdomi, proceso rezultatyvumui iškelti rodikliai buvo įgyvendinti, veikla 

buvo planinga ir kryptinga. Be didesnių nesklandumų susitvarkyta su pavestomis funkcijomis 

organizuojant Europos žmonių festivalį. Centro veikla organizuojama vadovaujantis Centro 

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

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. 

2018 m. daug dėmesio skirta įgyvendinant naujo LR darbo kodekso aktualias nuostatas dėl Darbo 

tarybos veiklos.  
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. Išsiplėtė 

eksploatuojamų pastatų kiekis, nes likviduotos Radviliškio jaunimo mokyklos pastatai perduoti 

Centrui. 

Centre dirbo kompetentingi, reikiamą išsilavinimą ir kvalifikaciją turintys darbuotojai. 

2018 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 darbuotojų kaita.  

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

būdai.  
Įvertinus 2018 metų Centro veiklos rezultatus, nustatytos problemos sąlygotos vidaus ir 

išorės faktorių.  

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 tolimesnis remontas statinio cokoliui bei 

lauko laiptams, susidėvėjusiems lietaus lietvamzdžiams (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 įrengti lengvosios atletikos (rutulio stūmimo, 

ieties ir kūjo metimo) sektorius stadione, suremontuoti bokso salės patalpas su nuotekų vamzdyno 

pakeitimu.  

Nacionaliniai mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginių tyrimai atskleidžia, kad 

trumpalaikės (6 akad. val.) programos nėra veiksmingos, neįmanoma pamatuoti, kaip tokiuose 

renginiuose įgytos žinios ar pagilintos mokytojų kompetencijos yra susijusios su mokinių ugdymu 

ir daroma pažanga, tačiau dauguma rajono švietimo įstaigų planuodami pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimą renkasi trumpalaikes kvalifikacijos tobulinimo programas. Atsižvelgiant į Valstybinio 

audito ataskaitos (Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, 2016 ), Ugdymo plėtotės centro tyrimo 

(Mokytojų dalykinių kompetencijų tobulinimo poreikio ir turinio analizė, 2018) bei LR Švietimo ir 

mokslo ministerijos rekomendacijas, reikia skatinti švietimo įstaigų vadovus planuoti tęstinį 

kvalifikacijos tobulinimą, apimantį ne mažiau kaip 18 val. kvalifikacijos tobulinimo veiklų, 

orientuotų į kompetencijų įgijimą ir naujų praktinių įgūdžių susiformavimą. 

Likvidavus Radviliškio jaunimo mokyklą, pastatai perduoti Centrui. Dauguma patalpų, 

pagal panaudos sutartis, perduotos kitoms organizacijoms. Buvusias jaunimo mokyklos patalpas, 

kurios skirtos Centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriui bei veikiančiam TAU 

Radviliškyje, reikia remontuoti ir panaudoti SJNU skyriaus veikloms plėsti. Įgytas keleivinis 

vagonas dar nėra naudojamas AJC-tro bei vaikų neformaliojo švietimo, vaikų ir jaunimo užimtumo 

organizavimo funkcijai vykdyti. Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu, kuris priimtas 



2014 m., Šeduvos AJC-ui ir TAU veiklai Šeduvoje yra skirtos papildomos patalpos, kurios dar 

nesuremontuotos.  

Minėtiems darbams 2019 metais atlikti, Savivaldybei pateiktas prašymas dėl lėšų skyrimo.  

 

Direktorius                         Vaidotas Jakavičius 


