PATVIRTINTA
Radviliškio rajono savivaldybės tarybos
2020 m. balandžio 16 d. sprendimu Nr. T-232
RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGŲ
CENTRO 2019 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. Papildomos
veiklos: neformalusis vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų švietimas, atviras darbas su jaunimu, kūno
kultūra ir sportas, socialinės paslaugos, buhalterinė apskaita, viešieji pirkimai bei ūkinės-techninės
paslaugos Radviliškio 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 22 metų vadybinį stažą.
1.3. Įstaigos darbuotojai:
Administracijos darbuotojai
(direktorius, skyrių vedėjai)
7

Specialistai

Darbuotojai

61

14,75

1.4. Įstaigos suteiktų paslaugų gavėjai:
Paslaugų gavėjai
Radviliškio rajono savivaldybės švietimo
įstaigos

Laikotarpis 2018 m.
Švietimo pagalbos, buhalterinės apskaitos,
viešųjų pirkimų, ūkinės-techninės
paslaugos.
Radviliškio rajono savivaldybės registruotos Patalpų nuoma, pavėžėjimas, darbuotojų
asociacijos, klubai, kitos biudžetinės įstaigos, neformaliojo ugdymo paslaugos.
Radviliškio rajono savivaldybės jaunuoliai ir
vyresniojo amžiaus žmonės bei negalią ir
specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai ir
jaunuoliai, sutrikusio intelekto asmenys ir jų
šeimų nariai
1.5. Finansavimo šaltiniai ir biudžeto išlaidos:

Finansavimo šaltiniai (tūkst. eurų)

Lėšos
(tūkst.
eurų)
1319,08
1168,96
145,27

1. Savivaldybės biudžetas
1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos
1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (Mokinio krepšelio
lėšos ir lėšos skirtos spec. poreikių mokiniams)
1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos (teikiamų mokamų paslaugų lėšos)

4,85

2. Kiti šaltiniai
2.1. Europos Sąjungos paramos lėšos
2.2. Valstybės biudžeto lėšos
2.3. Paskolos lėšos
2.4. Kitų finansavimo šaltinių lėšos (parama ir kt.)

8,06
0,00
0,00
0,00
8,06

1.2.

Išlaidų
pavadinima
s

Darbo
užmokestis ir
socialinis
draudimas
Prekių ir
paslaugų
naudojimas
Mityba
Medikament
ai (ir
darbuotojų
sveikatos
tikrinimas)
Ryšių
paslaugos
Transporto
išlaikymas
Apranga ir
patalynė
Komandiruot
ės
(transporto,
apgyvendini
mo, ryšio ir
kitos

1.1.
Savivaldy
bės
biudžeto
lėšos (SB)

Valstybės
biudžeto
specialios
ios
tikslinės
dotacijos
lėšos
(ML)

1.2.
Valstybės
biudžeto
specialios
ios
tikslinės
dotacijos
lėšos
(Dotacinė
s)

1.3.
Biudžeti
nių
įstaigų
pajamos
(SP)

1.4.
Biudžeti
nių
įstaigų
pajamos
(VB)

781,76

83,77

44,85

4,63

8,50

382,02

0,00

12,15

73,58

0,00

5,83

0,69

7,20

0,06

0,56

0,35

7,91

80,00

8,63

88,63

0,63

1,08

1,71

0,68

0,50

7,44

5,19

0,12

1.5.
Biudžetin
ių įstaigų
pajamos
(EU)

Iš
viso:

923,5
1

4,85

472,6
0

5,19

komandiruot
ės išlaidos)
Materialiojo
ir
nematerialioj
o turto
nuomos
išlaidos
Materialiojo
turto
paprastojo
remonto
išlaidos
Kvalifikacijo
s kėlimas
Ekspertų ir
konsultantų
paslaugos
Komunalinės
paslaugos
Informacinės
technologijos
Reprezentaci
nės
Kitos prekės
ir paslaugos
Darbdavio
socialinė
parama
pinigais
Kitiems
einamiesiem
s tikslams
Materialiojo
ir
nematerialio
jo turto
įsigijimo
išlaidos
Kitos
mašinos ir
įrenginiai
Infrastruktūr
os ir kiti
statiniai
Kompiuterin
ė programinė
įranga
Iš viso:

2,68

0,13

2,25

5,06

79,45

5,50

84,95

2,07

0,90

2,97

1,23

1,23

77,81

3,48

14,95

0,17

3,91
83,42

2,42

81,29
1,30

16,42

0,12

4,03

52,70

4,85

143,3
9

15,81

15,81

6,25

6,25

5,18

4,50

5,18

4,50

0,00

1,47

0,00

0,00

11,15

9,68

0,00

1,47
1168,96

88,27

57,00

79,68

1,47
8,50

4,85

1407,
26

2. Įstaigos tikslai, veikla ir rezultatai.
2.1. Centro 2019 metų tikslai: tinkamai pasiruošti 2020-ais metais, Radviliškio mieste,
vyksiantiems Tarptautiniam jaunimo kultūros ir sporto festivaliui ir Nacionalinei IV Trečiojo
amžiaus universitetų universiadai, parengti Centro strateginį 2020-2025 metų veiklos planą,
užtikrinti efektyvų Centro funkcijų vykdymą ir įgyvendinimą, plėtoti skaidrų ir efektyvų finansinių
ir materialinių išteklių valdymą, didinti valdymo proceso veiksmingumą, plėsti švietimo pagalbos
paslaugų pasiūlą, kurti prielaidas ir sąlygas asmeniui mokytis visą gyvenimą, tenkinti pažinimo
poreikius, organizuoti įrodymais grįstą kvalifikacijos tobulinimą, įgyti papildomų kompetencijų,
suteikti jaunimui kuo daugiau laisvai prieinamų erdvių prasmingos veiklos ir saugaus turiningo
laisvalaikio praleidimui - ugdant jauną žmogų kaip asmenybę, plėtoti savanorystės veiklas, 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 2019 metų prioritetinės veiklos kryptys: pasiruošimas Tarptautiniam jaunimo
kultūros ir sporto festivaliui ir Nacionalinei IV Trečiojo amžiaus universitetų universiadai,
finansinių ir materialiųjų išteklių pritraukimas, atnaujinimas ir racionalus jų planavimas bei
naudojimas, darbuotojų motyvavimas, skatinantis juos ieškoti naujų, patrauklių švietimo paslaugos
formų, 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 2019 metais kėlė kvalifikaciją
seminaruose: „Biudžeto rengimas viešajame sektoriuje“; „Patobulintas mokytojų etatinis darbo
užmokesčio modelis – kas keisis nuo rugsėjo 1 d “; ,,Pozityvūs santykiai įstaigoje, bendravimas be
streso ir asmeninė motyvacija pokyčiams“.
Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-78 „Dėl
biudžetinių įstaigų centralizuoto buhalterinės apskaitos tvarkymo“ pavesta nuo 2020 m. sausio 1 d.
Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centrui tvarkyti biudžetinių įstaigų
Radviliškio Lizdeikos, Radviliškio r. Baisogalos, Šeduvos gimnazijų buhalterinę apskaitą
centralizuotai. Su šiomis gimnazijomis buvo pasirašytos buhalterinės paslaugos teikimo sutartys ir
nuo 2020 m. sausio 1 d. buhalterinė apskaita pradėta tvarkyti centralizuotai.
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. 2019 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 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 atveju, neviršija dviejų kilometrų. Geltonaisiais
autobusiukais mokiniai taip pat vežami į olimpiadas, konkursus, pažintines ekskursijas ir kitus
renginius.
Artėjant rugsėjo 1-ajai Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Radviliškio Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijai skyrė naują M2 klasės 19 vietų „IVECO
DAILY 50C15“ mokyklinį autobusiuką. Autobusiuke įrengta ES standartus atitinkanti, užvedimą
blokuojantis alkotesteris, leidžiantis automobilio variklį užvesti tik blaiviam vairuotojui,
sumontuota geresnė oro cirkuliavimo ir šildymo sistema Autobusas skirtas 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, 2019 m. atliko virš 70 statybinių darbų sąmatinių apskaičiavimų, reikalingų
rajono švietimo įstaigų einamąjam remontui bei vykdė 7 paprastųjų remontų švietimo įstaigose
statinių statybos techninę priežiūrą. Skyriaus viešųjų pirkimų specialistai dalyvavo mokymuose
„Mažos vertės viešųjų pirkimų vykdymo ypatumai”, viešųjų pirkimų seminare: „II-osios pakopos
praktiniai mokymai, supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo naujovės 2019 m.“
Centro Dienos užimtumo skyrių 2019 metais Dienos užimtumo skyrių lankė 16 neįgalių
jaunuolių, iš jų 14 turintys sunkią negalią, 2 – vidutinę. Lyginant su ankstesniais metais lankytojų
skyriuje šiek tiek pakito. Skyrių lankė 8 vaikinai ir 8 merginos. Lankytojų pasiskirstymas pagal
gyvenamąją vietą: 41 proc. Radviliškio rajono neįgalieji, 59 – Radviliškio miesto.
Per metus skyriuje buvo suorganizuoti 49 renginiai, 8 išvykos, dalyvauta sportinėse
varžybose, mugėse, konkursuose rajone ir respublikoje.
Vykdomas tęstinis muzikinis bendradarbiavimo projektas su Radviliškio muzikos
mokyklos bei Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos mokiniais, kurio tikslas – skatinti
bendravimą ir
bendradarbiavimą tarp panašaus profilio bei veiklos įstaigų. Vykdyti
bendradarbiavimo ir gerosios patirties sklaidos projektai su Raseinių, Kėdainių, Šiaulių dienos
veiklos centrais, Radviliškio Gražinos pagrindinės, Lizdeikos gimnazijos mokiniais, 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.
Centro Pedagoginė psichologinė tarnyba 2019 m. teikė paslaugas Radviliškio rajono
savivaldybės teritorijoje esančiose ugdymo įstaigose besimokantiems vaikams, jų tėvams
(globėjams, rūpintojams), mokytojams ir atliko kompleksinius pedagoginius psichologinius
mokinių (vaikų) raidos ypatumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimus, teikė rekomendacijas
dėl tolesnio ugdymosi tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams ir švietimo pagalbos
specialistams. Tarnybos veiklos sritys – pedagoginis psichologinis mokinių (vaikų) konsultavimas,
metodinės pagalbos teikimas bei psichologo konsultacijos vaikams, įgyvendinant Vaiko minimalios
ir vidutinės priežiūros įstatymą.
Siekiant specialiojo ugdymo veiksmingumo 2019 metais atlikti 234 mokinių (vaikų)
pedagoginiai psichologiniai įvertinimai ir 2 vaiko raidos įvertinimai DISC testu. Apžvelgus
specialiųjų ugdymosi poreikių lygių duomenis, pastebima, kad 87 mokiniams (37 proc.) nustatyti
dideli specialieji ugdymosi poreikiai, 104 mokiniams (44 proc.) nustatyti vidutiniai, 12 vaikų,
turintiems įvairių raidos sutrikimų ir negalių, tai sudaro (6 proc.) – labai dideli, kitiems – nedideli
specialieji ugdymosi poreikiai.
Įvertintų mokinių (vaikų) pasiskirstymas pagal apsilankymo priežastis Tarnyboje 2016-2019m.

Specialiojo ugdymo skyrimas

Kompleksinis įvertinimas

Logopedinis įvertinimas

Brandumo mokyklai įvertinimas

Egzaminų pritaikymas

89
54
41
18
9
2016

86
85
65
26
3
2017

84
75
61

91
78
65

35

32

2
2018

0
2019

2019 metais atlikti įvertinimai:
78 kompleksiniai (pirminiai ir pakartotiniai) vaiko raidos įvertinimai;
91 specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimai, skiriant specialųjį ugdymą;
65 ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbos raidos įvertinimai;
2 vaiko raidos įvertinimai DISC testu.
Parengtos 32 rekomendacijos mokiniams dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų ir brandos
egzaminų pritaikymo. Vidutinis metinis kompleksinių pedagoginių psichologinių įvertinimų
skaičius, skaičiuojant nuo 2016 metų, Tarnyboje vidutiniškai siekia 82 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.
2019 metais iš 234 Tarnyboje įvertintų mokinių 91 mokiniui skirtas specialusis ugdymas
dėl Bendrojo ugdymo programų pritaikymo ir individualizavimo. Specialiojo ugdymo skyrimas ir
rekomendacijų rengimas siekia 39 proc. visų įvertintų mokinių. Analizuojant 4 metų duomenis
stebima, kad specialiojo ugdymo rekomendacijų poreikis yra didesnis nei vaiko raidos vertinimų.
Standartizuotų metodikų pagalba specialieji ugdymosi poreikiai buvo įvertinti laiku ir kokybiškai,
parengtos rekomendacijos dėl veiksmingesnio ugdymosi mokykloje.
2019 metais padidėjo 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. Lyginant su 2018
metais, 6 proc. daugiau.
Apibendrinant, galima teigti, kad specialioji pedagoginė ir psichologinė pagalba
Radviliškio rajono savivaldybės gyventojams buvo suteikta laiku, poreikis patenkintas.
Tarnyboje teikiamos individualios psichologinės konsultacijos vaikams, tėvams
(globėjams, rūpintojams), pedagogams. 2019 metais suteikta 121 konsultacija 60 klientų.
Konsultuojama dėl įvairių psichologinių problemų sprendimo: emocijų ir elgesio, bendravimo,
patyčių ir smurto, krizių ir klinikinių problemų. Konsultacijos bei rekomendacijos teikiamos ir su
vaiku dirbantiems pedagogams. Nuo 2019 metų pradėta vykdyti "Psichoaktyviųjų medžiagų
vartojimo ankstyvosios intervencijos" programa. 2019 metais dėl individualių konsultacijų kreipėsi
15 proc. daugiau klientų nei 2018 metais. Tai rodo, kad tėvai vis labiau pasitiki psichologais ir ieško
pagalbos. Analizuojant psichologinėse konsultacijose pristatomą problematiką, išlieka didelis
elgesio ir emocijų sunkumų turinčių klientų skaičius bei ženkliai padidėjo besikreipiančiųjų,
susijusių su patiriamu smurtu ar patyčiomis mokykloje. Šis augimas gali sietis su 2017 metais
patvirtintu ir 2018–2019 metais intensyviai įgyvendintu "Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos
aprašu", kuomet tiek smurtą mokykloje patyrusiam vaikui, tiek smurtautojui skiriamos psichologo
konsultacijos Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje. Aktualus išlieka ir bendravimo sunkumų
turinčių vaikų psichologinis konsultavimas. Sumažėjo besikreipiančių dėl patirtų krizių bei

klinikinių atvejų. Vykdant psichologinės pagalbos prieinamumo plėtrą, didesnis dėmesys skiriamas
konsultacijoms patyčias ir smurtą patiriantiems mokiniams. 2019 metais didėjo šios problematikos
konsultacijų poreikis: suteikta 17 konsultacijų.
Psichologinių konsultacijų pasiskirstymas pagal problemas 2019 m.
Klientų skaičius

Konsultacijų skaičius

Problema
Tėvų, globėjų

Vaikų

Tėvų, globėjų

Vaikų

Elgesio ar/ir emocijų
9
7
12
27
Bendravimo
4
3
6
20
Krizės
3
2
5
12
Patyčios ir smurtas
15
15
15
15
Klinikinės
1
1
2
7
Iš viso:
32
28
40
81
Tarnyba bendradarbiauja su Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo,
kultūros ir sporto skyriumi, Šiaulių apskrities Vaikų teisių apsaugos skyriumi 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 2019–2020 m. m. įgyvendinamos bokso, futbolo, rytų kovos menų
(karatė, tekvondo), krepšinio, laisvųjų imtynių, teniso, lengvosios atletikos ir tinklinio sporto šakų
ugdymo programos, sudarytos 26 mokomosios grupės, jas lanko 297 mokiniai. Mokiniai savo
sportinį meistriškumą tobulina dalyvaudami ir respublikinėse ir tarptautinėse varžybose. 2019 m.
rajone buvo surengta daugiau kaip šimtas sportinių varžybų, jose dalyvavo per 4 300 dalyvių.
Moksleivių krepšinio lygos U12 mergaitės dalyvavo krepšinio čempionate „Pirmasis
iššūkis“ ir užėmė I-ąją vietą. U16 merginų komanda dalyvavo tarptautiniame turnyre „Patriots cup
2019“ ir užėmė II-ąją vietą.
Lietuvos vaikų U-11 7x7 futbolo čempionate Šiaurės regione užimta VI-oji vieta, Šiaulių
apskrities futbolo federacijos 5x5 žiemos pirmenybėse užimta II-oji vieta. Turnyruose Pakruojyje ir
Radviliškyje užimtos III-iosios vietos.
Balandžio 13 d. Kelmėje Lietuvos jaunučių laisvųjų imtynių čempionate svorio kategorijoje
iki 57 kg iškovota I-oji vieta.
Lapkričio mėnesį tarptautiniame laisvųjų imtynių turnyre „Daugpilio taurė 2019“ iškovota
viena I-oji vieta ir dvi III-iosios vietos. Lietuvos U11 vaikų laisvųjų imtynių čempionate iškovotos
dvi II-osios vietos, vaikų U13 laisvųjų imtynių žaidynėse iškovota viena II-oji ir trys III-iosios
vietos. Lietuvos mokinių jaunučių laisvųjų imtynių pirmenybėse Kelmėje du sportininkai laimėjo Iąsias vietas ir vienas sportininkas III-iąją vietą.
Karatė sportininkai dalyvavo Lietuvos, Europos čempionatuose bei tarptautiniuose
turnyruose ir tapo sportinės karatė jaunių Lietuvos čempionais, Baltijos šalių, jaunių grupės II-osios
vietos laimėtojais ir čempionais, kumitė ir kata rungčių prizininkais, tarptautinių turnyrų
prizininkais, Lietuvos „shotokan“ karatė čempionais. Vienas auklėtinis yra 2018–2019 m. Lietuvos
karatė federacijos rinktinės narys.
Teniso U7 amžiaus grupėje laimėtos dvi I-osios vietos, viena II ir viena III vieta. U9
kategorijoje laimėtos dvi II-osios vietos, vienas žaidėjas pateko į Lietuvos U9 rinktinę. U12
kategorijoje du sportininkai pateko į Lietuvos teniso sąjungos reitingų sąrašo 31 ir 38 vietas, o U14
kategorijoje - vienas sportininkas į 44 vietą. Balandžio 13 d. Kėdainiuose vykusiame vaikų teniso
turnyre užimta I-oji vieta.

Lengvojoje atletikoje Žiemos ir vasaros sezonų varžybose 600 m bėgime užimtos dvi IIIiosios vietos, atvirose Šiaulių rajono ilgų metimų pirmenybėse ieties metimo rungtyje užimta I-oji,
II-oji ir IV-oji vietos.
„Kalėdinio“ tinklinio turnyre Panevėžyje iškovota II-oji vietą.
„Vasario 16-ąjai“ skirtame tinklinio turnyre Šeduvoje laimėta I vieta, „Kovo 11-ajai“
skirtame tinklinio turnyre Joniškyje laimėta I-oji vieta, mokyklų žaidynių zoninės merginų tinklinio
varžybose Kelmėje užimta III-ioji vieta, „Gegužės 1-ajai“ skirtame tinklinio turnyre Mažeikiuose
laimėta II-oji vieta, Šiaulių apskrities seniūnijų sporto žaidynėse tinklinio 3x3 varžybose, vykusiose
Radviliškyje laimėta III vieta, merginų tinklinio turnyre Mažeikiuose laimėta III vieta, Plungėje
„Navastos“ taurėje merginų tinklinio komanda taip pat laimėjo III-ąją vietą.
2018–2019 mokslo metais rajone organizuotos 35 „Lietuvos mokyklų žaidynių“ varžybos.
Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių rezultatų suvestinėje Radviliškio rajonas iš 46 rajonų
užėmė penktąją vietą. Daugiausia rajonui (134 taškus) iškovojo Baisogalos mokyklos darželio
sportininkai. Lietuvos mokyklų žaidynių kompleksinėje įskaitoje II grupėje tarp 24 rajonų
Radviliškio sportininkai užėmė XI vietą. Lietuvos mokyklų žaidynių progimnazijų, pagrindinių
mokyklų II grupėje Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija iškovojo II-ąją vietą.
Pasvalyje Lietuvos jaunių bokso čempionate laimėtos II ir III vietos.
Šilutėje vykusiame Lietuvos jaunimo rankų lenkimo čempionate iškovota II komandinė
vieta.
Kovo 7–22 dienomis Jungtinių Arabų Emyratų sostinėje Abu Dabyje vykusioje XV
Specialiosios Olimpiados vasaros žaidynėse dalyvavę Radviliškio technologijų ir verslo mokymo
centro sportininkai iškovojo aštuonis aukso ir vieną bronzos medalį.
Gegužės 24 dieną Alytuje vykusiose Lietuvos mokyklų žaidynių lengvosios atletikos
keturkovės finalinėse varžybose Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos merginų komanda
iškovojo pirmą vietą.
Gruodžio mėnesį Mokyklų žaidynių svarsčių kilnojimo varžybose komandinėje įskaitoje
pirmą vietą laimėjo Šeduvos gimnazijos sportininkai, antrą vietą užėmė Grinkiškio Jono Poderio
gimnazijos atletai, trečią vietą – Lizdeikos gimnazijos sportininkai.
Lapkričio 13 d. Radviliškio sporto arenoje vyko Mokyklų žaidynių rajoninės kvadrato
varžybos. Jose dalyvavo po keturias mergaičių ir berniukų komandas. Mergaičių grupėje I vietą
laimėjo Vaižganto progimnazija, II vietą V. Kudirkos progimnazija, III vietą Šeduvos gimnazija, IV
vietą Gražinos pagrindinė mokykla. Berniukų grupėje I vietą iškovojo Vaižganto progimnazija, II
vietą – Vinco Kudirkos progimnazija, III vietą Gražinos – pagrindinė mokykla, IV vietą – Šeduvos
gimnazija.
Vasario mėnesį prie Aukštelkų tvenkinio vyko rajono žiemos sporto šventė, vasario 16 -ąjai
skirtas tradicinis šaškių turnyras surengtas Pociūnėliuose. Kovo 11-ąją Radviliškio sporto arenoje
vyko tradiciniu tapęs vaikų futbolo turnyras skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai
paminėti kuriame dalyvavo 8 komandos. Kovo 23 dieną sukako 50 metų, kai Radviliškio rajone
pradėtos populiarinti laisvosios imtynės. Šia proga Radviliškio sporto arenoje vyko Lietuvos
laisvųjų imtynių taurės turnyras. Už nuopelnus imtynių sportui treneriui F. Vladimirovui įteiktas
Lietuvos imtynių federacijos Atleto Sidabro ženklas, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto atkūrimo
30-mečio medalis.
Balandžio 20 d. Radviliškio teniso klubas sporto arenoje organizavo jau šeštąjį paplūdimio
teniso turnyrą, liepos 5 d. Radviliškio „Lietuvos sąjūdžio“ stadione vyko tradicinis naktinio futbolo
turnyras, kuriame dalyvavo Radviliškio, Šiaulių bei Panevėžio rajonų komandos. Liepos 6 d. prie
sporto arenos esančiose paplūdimio tinklinio aikštelėse vyko jau 9-tasis mėgėjų paplūdimio
tinklinio turnyras, skirtas Radviliškio miesto šventei. Turnyre dalyvavo 12 komandų iš Vilniaus,
Kauno, Šiaulių ir Radviliškio.
Liepos 6 d. Radviliškio miesto šventėje vyko „STIHL“ Baltijos šalių galiūnų čempionatas,
kuriame dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir Estijos sportininkai. Liepos 20 d. vyko Lietuvos krepšinio
3x3 čempionato etapas kuriame dalyvavo komandos iš visos Lietuvos. Rugpjūčio 25 d. Baisogaloje
vyko priešpaskutinis, septintasis šių metų dviratininkų „Lietuvos plento taurės etapas“. Didžiausia

plento dviračių lenktynių serija Baltijos šalyse Radviliškio rajoną renkasi antrus metus iš eilės.
Dalyvavo ir profesionalūs dviratininkai ir dviračių sporto entuziastai ne tik iš Lietuvos, bet ir
svečiai iš Latvijos.
Rugsėjo 14 d. Radviliškyje vyko Lietuvos seniūnijų žaidynių zoninės varžybos, kuriose
dalyvavo daugiau nei 250 sportininkų iš septynių rajonų: Raseinių, Akmenės, Kelmės, Pakruojo,
Joniškio, Šiaulių ir Radviliškio. Sportininkai, varžėsi krepšinio, futbolo, tinklinio, šaškių, šachmatų,
stalo teniso, virvės traukimo, smiginio rungtyse.
Centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius. 2019 m. rajone veikė 23
metodiniai būreliai. Palaikant jų iniciatyva buvo organizuoti 37 gerosios patirties renginiai, tarp
kurių 11 metodinių būrelių narių pasitarimai, 6 konferencijos, 4 mokytojų akademijos kolegialaus
mokymosi susirinkimai, 6 gerosios patirties seminarai, 4 praktiniai užsiėmimai, 3 atviros pamokos,
5 festivaliai, diskusija, kūrybos popietė. Pedagogai dalykines ir bendrąsias kompetencijas tobulino
seminaruose – jų vyko 29. Suorganizuotos 7 edukacinės išvykos, 15 paskaitų. Moksleiviams 2019
m. suorganizuoti 33 konkursai/festivaliai, 29 olimpiados arba jų rajoniniai etapai.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Olimpiadų / konkursų nugalėtojai pagal mokyklas
Švietimo įstaiga
UŽIMTOS VIETOS
I
II
III
Laureatai
Alksniupių pagrindinė mokykla
1
Baisogalos gimnazija
8
6
2
Gražinos pagrindinės mokykla
6
5
8
1
Grinkiškio J. Poderio gimnazija
0
4
1
Lizdeikos gimnazija
10
10
8
9
Sidabravo gimnazija
1
2
1
Šeduvos gimnazija
10
3
11
Šiaulėnų M. Šikšnio gimnazija
3
4
2

9.

Vinco Kudirkos progimnazija

7

6

3

16

10.

Vaižganto progimnazija

7

8

6

21

Viso:

52

47

43

Eil.
Nr.

11

Viso
1
16
20
5
37
4
24
9

153

Radviliškio rajono Trečiojo amžiaus universitete 2019 m. veikė 5 fakultetai, kuriuos lankė
182 senjorai. Užsienio kalbų fakultete senjorams-studentams vyko anglų kalbos ir prancūzų kalbos
kursai (pradedantiesiems ir pažengusiems). Meninės raiškos fakultete vyko tautodailės užsiėmimai,
veikė akvarelės dailės studija, lietuvių liaudies šokiai ir žaidimai, suburtas ansamblis. Informacinių
technologijų fakultete veikė kompiuterinio raštingumo kursai. Pasaulio pažinimo ir dvasinio
ugdymo fakultete vyko dvasinio tobulėjimo kursai, savęs pažinimas (psichologiniai pokalbiai),
rinkosi knygų bičiuliai, plėtojamas turizmas. Sveikos gyvensenos fakultete vyko sveiko maisto
gamyba, jogos ir gydomosios mankštos užsiėmimai.
Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriuje jau antrus metus veikė „Mokytojų
akademija“. Joje dalyvavo 29 rajono pedagogai, kurie mokėsi iš savo kolegų, dalinosi gerąja
patirtimi, atskleidė pasiteisinusius pamokų organizavimo būdus ir bandė savo pamokose taikyti
kolegų pristatytus ir pamėgtus metodus.
Įgyvendintas projektas „Radviliškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas
siekiant mokinių pažangos“. Pavyko pasiekti išsikeltą projekto tikslą – diegti Radviliškio rajono
mokyklose socialinio ir emocinio ugdymo Lions Quest „Laikas kartu“ programą, siekiant pagerinti
ketvirtos klasės mokinių standartizuotų skaitymo testų rezultatus. Ši programa buvo diegiama
2018–2019 m. m. aštuoniose Radviliškio miesto ir rajono mokyklose (54-iose pradinėse klasėse).
Organizuotos 1944 pamokos, kuriose dalyvavo 835 pradinių klasių mokiniai. Projekte dalyvavusių

mokyklų ketvirtos klasės mokinių standartizuotų skaitymo testų rezultatai pagerėjo – 2017 m.
ketvirtos klasės mokinių standartizuotų skaitymo testų rezultatų vidurkis buvo 63,2 proc., o 2019 m.
– 74,9 proc.
Radviliškio ir Šeduvos AJC „Jaunimo erdvė“ 2019 m. organizavo įvairias veiklas, kuriose
dalyvavo 6600 lankytojų, iš jų – 173 unikalūs dalyviai. Įgyvendinant programą „Erdvėjuda“, buvo
orientuojamasi į sąlygų jaunuolių bendravimui ir bendradarbiavimui sudarymą, jų iniciatyvų ir
kūrybiškumo skatinimą, savanorių tinklo plėtojimą. Surengta virš 10 įvairių turnyrų, keletas
kūrybinių dirbtuvių, išvykos į dažasvydį, lazertroną, pasivažinėjimą kartingais ir kt. 2019 m.
partnerių teisėmis buvo prisijungta prie 2 Erasmus+ jaunimo mainų programų. Pirmą kartą
organizuota Radviliškio ir Pakruojo AJC-ų „Vienybės stovykla“, kuri iš dalies finansuota
Radviliškio rajono savivaldybės ir JRD.
Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras ir Lietuvos
Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019 m. rugsėjo 30 d. pasirašė projekto
„Nacionalinė IV TAU universiada 2020“ įgyvendinimo sutartį, kurios tikslas yra organizuoti IV
Nacionalinę TAU universiadą 2020 bei propaguoti sportą, fizinį aktyvumą kaip neatskiriamą
asmenybės ugdymo priemonę, sveikatos išsaugojimo šaltinį tarp pagyvenusių žmonių. Tikimasi,
kad Universiadoje dalyvaus apie 600 šalies senjorų.
Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos paveikslų galerijoje buvo atidaryta
Menų studijos kūrybos paroda „Fatališkas tango“, o su ja kartu – ir personalinė studijos lankytojos
Violetos Stašiūnienės darbų ekspozicija. Tai 14-oji studijos dalyvių surengta paroda.
Sukurtoje Skyriaus internetinės svetainės informacinėje bazėje toliau nuolat talpinama
informacija apie teisinius dokumentus, reglamentuojančius neformaliojo suaugusiųjų švietimą ir
tęstinį mokymąsi, apie Radviliškio r. savivaldybėje vykstančius neformaliojo suaugusiojo švietimo
renginius ir tokiu būdu stiprintas tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Skyriaus socialiniame tinkle
Facebook sistemingai informuojama apie Radviliškio r. savivaldybėje vykusius neformaliojo
suaugusiųjų švietimo renginius, parengta nemažai straipsnių rajono spaudai.
3. Įstaigos teikiamos paslaugos. Pagrindinės veiklos rūšys – švietimas; 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; 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
teikimui bei įgyvendinimui, pradėtų darbų tęsimui ir vykdymui. Direktorius diegė atsakingą
valdymo sistemą, orientuotą į vadovavimo kultūrą, pagrįsta periodiška būklės analize apie įstaigos
teikiamas švietimo pagalbos, buhalterinės apskaitos, ūkines-technines 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 2020 metų biudžeto projektą, padėjo pritraukti
projektines ir paramos lėšas, tarėsi dėl jų panaudojimo, aktyviai dalyvavo sprendžiant švietimo
pagalbos, buhalterinės apskaitos, ūkinių-techninių paslaugų kokybės gerinimo, Centro materialinės
bazės atnaujinimo, mokymo priemonių, įrangos įsigijimo klausimus.
Norint teikti kokybiškas švietimo pagalbos buhalterinės apskaitos, ūkines-technines
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 2019 m. organizuoti
seminarai „Darbas komandoje ir pasidalintoji lyderystė“, „Strateginio planavimo nuostatos,
principai ir sprendimai “, juose 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 „Nepiniginė motyvacija ir
motyvuojantys pokalbiai su darbuotojais viešajame sektoriuje“. Mokymai padėjo geriau pažinti
save ir kolegas, suprasti, kur kartais pasimeta motyvacija bei kaip planuoti laiką, kad užduotys būtų
atliktos laiku.
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.. Kuriamos naujos IT valdymo metodikos paslaugų gavėjams,
siekiant viešinti įstaigos veiklą naudojamasi tokiomis programomis kaip Facebook, Instagram,
Youtube.
5. Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas. Centro veikla organizuojama vadovaujantis
Centro strateginiu veiklos planu, pagal jį rengiamomis Centro padalinių metinėmis veiklos
programomis. Kokybės vadybos sistemos procesai buvo valdomi tinkamai, proceso rezultatyvumui
iškelti rodikliai įgyvendinti, veikla buvo planinga ir kryptinga, materialiniai bei finansiniai ištekliai
naudoti tikslingai. Gerai vykdomi informavimo, interesantų priėmimo, pokyčių inicijavimo,
įgyvendinimo, bendravimo ir bendradarbiavimo tarp skyrių bei su socialiniais partneriais pasirinkti
metodai ir būdai. 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).
Nuosekliai siekiama aukštesnės švietimo pagalbos, buhalterinės apskaitos, ūkiniųtechninių 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
aukštos profesinės kompetencijos, reikiamą išsilavinimą ir kvalifikaciją turintys darbuotojai. 2019
metais Centre taikyta ugdančiojo vadovavimo metodika, efektyvi planavimo bei darbuotojų
vertinimo bei skatinimo sistema, vykdyta atsakomybės už rezultatus kontrolė. Centrui netrūko
specialistų, maža darbuotojų kaita.
6. Problemos, susijusios su įstaigos veikla ir vadovų siūlomi problemų sprendimo
būdai. Įvertinus 2019 metų Centro veiklos rezultatus, nustatytos problemos sąlygotos vidaus ir
išorės faktorių.
Centro Pedagoginė psichologinė tarnyba teikia nemokamas paslaugas mokiniams
(vaikams), tėvams (globėjams, rūpintojams), gyvenantiems Radviliškio rajono savivaldybės
teritorijoje ir/ar besimokantiems Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje esančiose ugdymo
įstaigose, kurių steigėjas yra Radviliškio rajono savivaldybė. Atsiradus poreikiui Tarnybai teikti
mokamas paslaugas nevalstybinių mokyklų ir mokyklų, kurių steigėjas yra ne Radviliškio rajono
savivaldybė, reikalinga savivaldybės tarybos sprendimu įteisinti mokamų paslaugų teikimo
galimybes.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. Centrui, pradedant tvarkyti biudžetinių įstaigų Radviliškio
Lizdeikos, Radviliškio r. Baisogalos, Šeduvos gimnazijų buhalterinę apskaitą centralizuotai,
Buhalterinės apskaitos ir planavimo skyriaus darbuotojų skaičius nebus didinamas. Motyvuojant
skyriaus darbuotojus, tikslinga būtų padidinti jų pareiginės algos koeficientus iš sutaupomų mokos
fondo lėšų, kurios buvo skiriamos minėtų įstaigų buhalterio etatams.
Atsižvelgiant į „Tėvų įnašų“ skaičiavimo specifiką, 2014 metais Centrui buvo skirtos lėšos
programinėje įrangoje „MyLOBster“ priežiūros modulio funkcionalumo patobulinimui, kvitų
naudojimo su barkodais (Maxima, Perlas) sukūrimui ir įdiegimui. Didinat darbo efektyvumą bei
tausojant gamtos išteklius, mažinant popieriaus sunaudojimą įstaigoje/se, tikslinga įdiegti funkciją,
kad priežiūros modulio kvitus būtų galima tiesiogiai iš programos siųsti į tėvų (globėjų) nurodytus
elektroninius paštus elektroniniame formate, šios funkcijos įdiegimas visoms Radviliškio švietimo
įstaigoms kainuotų apie 1500 €.
Centro pastatų, pagal statinių apžiūros aktus, nustatyta tokia statinių konstrukcijų techninė
būklė: Radvilų g. 17, pasenusi, susidėvėjusi elektros instaliacija, bloga šildymo sistemos būklė,
pasenusi, netolygus patalpų šildymas dėl negalimo šildymo sistemos stovų balansavimo ir
radiatorių reguliavimo. Reikalingas likusių neremontuotų kabinetų, koridorių sienų ir lubų, grindų,
laiptinių remontas. Cokolis vietomis aptrupėjęs, betoniniai laiptai sutrūkę, aptrupėję. Lietaus
nuvedimo lietvamzdžiai ir latakai paveikti korozijos. Fasado dalis plytų mūro pavojingai įskilęs,
trupa. Dienos užimtumo skyriaus lankytojams reikalingas patrauklios ir saugios aplinkos
neįgaliesiems lankytojams įrengimas lauko teritorijoje-kieme.
Vaižganto g. 29, metaliniai garažų vartai paveikti korozijos, nesandarūs ir nefunkcionalūs.
Daliai pastato nėra įrengta stogo lietaus nuvedimo sistema.
Radvilų g. 6, Radviliškio Lietuvos sąjūdžio stadione reikia įrengti lengvosios atletikos
(rutulio stūmimo, ieties ir kūjo metimo) sektorius, pakeisti Sporto arenos apšvietimą LED
šviestuvais.
Dariaus ir Girėno g. 27, (buvusi Jaunimo mokykla). Pasenusi, susidėvėjusi elektros
instaliacija, bloga šildymo sistemos būklė. Reikalingas likusių neremontuotų kabinetų, koridorių
sienų ir lubų, laiptinių remontas, koridoriuose ir patalpose susidėvėjusi grindų danga ir pati grindų
konstrukcija judanti, išsikraipiusi. Šildymo ir vandentiekio vamzdynai blogos būklės, grėsmė
patalpų užliejimui. Netvarkinga stogo lietaus nuvedimo sistema.
Minėtiems darbams 2020 metais atlikti, Savivaldybei pateiktas prašymas dėl lėšų skyrimo.
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