1

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
PASLAUGŲ SKIRTŲ
ŠEIMAI IR VAIKUI
ŽEMĖLAPIS
2021 M.

2

RODYKLĖ
1.

Sveikatos priežiūra

3-10 psl.

2.

Visuomenės sveikata

10-12 psl.

3.

Socialinės paslaugos

13-19 psl.

4.

Švietimo paslaugos

19-28 psl.

5.

Neformalusis ugdymas

28-35 psl.

6.

Švietimo pagalba

35-36 psl.

7.

Vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumas

36-42 psl.

8.

Šeimos laisvalaikio užimtumas

42-50 psl.

9.

Globos, laikino apgyvendinimo paslaugos

50-52 psl.

10.

Bendruomeninės paslaugos

52-61psl.

11.

Paslaugos neįgaliesiems

61-70 psl.

12.

Nemokama pirminė teisinė pagalba

70 psl.
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RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PASLAUGŲ
ŠEIMAI IR VAIKUI ŽEMĖLAPIS
2020 M.

EIL.
NR.

1.
1.1.

1.1.1.

PASLAUGOS
KATEGORIJA

PASLAUGĄ
TEIKIANČIOS
INSTITUCIJOS
(ĮSTAIGOS,
ORGANIZACIJOS IR KT.)
PAVADINIMAS

PASLAUGOS TEIKĖJO
KONTAKTINIAI
DUOMENYS, ADRESAS

SVEIKATOS
PRIEŽIŪRA:
Psichosocialinė pagalba
(psichologinės, psichiatro
paslaugos)

Individualios ir grupinės
psichologo konsultacijos

Radviliškio r. savivaldybės
švietimo ir sporto paslaugų
centro Pedagoginė

Radvilų g. 17 (I a.), 82177
Radviliškis
Tel. (8 422) 60 029,

PASTABOS

Pagalba asmenims,
išgyvenantiems krizę ar
patyrusiems stiprius emocinius
išgyvenimus (sunkias ligas,
netektis, santuokos nutraukimą,
psichologinį, fizinį ar seksualinį
smurtą, nepriežiūrą, krizinį
nėštumą), vartojantiems psichiką
veikiančias medžiagas, turintiems
elgesio ar (ir) emocijų sunkumų
arba sutrikimų, ir jų šeimoms,
artimiesiems, apimanti socialinę,
psichologinę pagalbą, sielovadą.
Vaikams, paaugliams ir jų
tėvams.
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1.1.2.

1.1.3.

Mokinio (vaiko)
asmenybės bei ugdymosi
problemų nustatymas,
specialiųjų ugdymosi
poreikių bei jų lygio
vertinimas ir nustatymas,
rekomendacijų skyrimas
Individualios ir grupinės
psichologo konsultacijos

psichologinė tarnyba
Radviliškio r. savivaldybės
švietimo ir sporto paslaugų
centro Pedagoginė
psichologinė tarnyba

el. p. radviliskioppt@gmail.com
Radvilų g. 17 (I a.), 82177
Radviliškis
Tel. (8 422) 60 029,
el. p. radviliskioppt@gmail.com

Radviliškio parapijos
bendruomenės socialinių
paslaugų centras

Maironio g. 8A, 82133
Radviliškis
Tel. (8 422) 53 499,
el.p. direktore@rpbspc.lt
Maironio g. 18, 82133 Radviliškis
Tel. (+370) 615 22 332
Gedimino g. 9, 82174 Radviliškis
Tel. (8 422) 51 149, (8 422) 51
672,
el. p. radviliskiopspc@ismail.lt

1.1.4.

Psichologo konsultacijos

Privati praktika

1.1.5.

Psichologo, psichiatro,
socialinio darbuotojo
konsultacijos

VšĮ Radviliškio r. pirminės
sveikatos priežiūros centro
Radviliškio psichikos
sveikatos centras

1.2.

Pirminės sveikatos
priežiūros paslaugos

Vaikams ir mokiniams.

Vaikams, paaugliams ir
suaugusiems asmenims,
globėjams.
Vaikams, paaugliams ir
suaugusiems asmenims.
Individualios konsultacijos
vaikams, paaugliams ir
suaugusiems asmenims pagal
išankstinę registraciją.
Paslaugos, padedančios asmenims
ir (ar) šeimos nariams įgyti
tėvystės įgūdžių ir juos tobulinti.
Paslauga teikiama tiek
individualiai, tiek grupėje.
Šeimos gydytojo (arba vidaus ligų
gydytojo, vaikų ligų gydytojo,
akušerio ginekologo ir chirurgo
kartu) komandos teikiamos
paslaugos, pirminė ambulatorinė
odontologinė asmens sveikatos
priežiūra ir pirminė ambulatorinė
psichikos sveikatos priežiūra.
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1.2.1.

Vaiko sveikatos priežiūra

VšĮ Radviliškio r. pirminės
sveikatos priežiūros centras
UAB „MediCA klinika“
VšĮ Šeduvos pirminės
sveikatos priežiūros centras
VšĮ Baisogalos pirminės
sveikatos priežiūros centras

UAB „Medicinos namai
šeimai“

VšĮ Radviliškio ligoninės,
Konsultacinė poliklinika
UAB „Kristivita“,
šeimos klinika
1.2.2.

Šeimos ir suaugusiųjų

VšĮ Radviliškio r. pirminės

Gedimino g. 9, 82174 Radviliškis
Tel. (8 422) 50 003, (8 422)
51 672, el.p.
radviliskiopspc@ismail.lt
Žalioji g. 16, 82157 Radviliškis
Tel. (8 422) 66 055,
el. p. radviliskis@medicaklinika.lt
Laisvės a. 29, 82227 Šeduvos m.,
Radviliškio r.
Tel. (8 422) 56 435,
el.p. direktorius@seduvospspc.lt
R. Žebenkos g.2, Baisogalos
mstl., 82317 Radviliškio r.
Tel. (8 422) 65 818,
(+370) 671 25 667,
el.p.
baisogalajuskiene@gmail.com
Grinkiškio g. 9, Baisogalos mstl.,
82016 Radviliškio r.
Tel. (8 422) 47 640,
(+370) 687 35 657,
el.p.
baisogala@medicinosnamai.lt
Gedimino g. 9, 82174 Radviliškis
Tel. (8 422) 51 646,
el.p. info@radviliskioligonine.lt
Gedimino g. 9 C, 82174
Radviliškis,
Tel. (8 422) 47 492,
(+370) 696 73 999
Gedimino g. 9, 82174 Radviliškis

Vaikų ligų gydytojai.

Integruotos sveikatos priežiūros
paslaugos.
Vaikų ligų gydytojai.

Vaikų ligų gydytojai.

Integruotos sveikatos priežiūros
paslaugos.

II lygio gydytojų specialistų
konsultacijos (vidaus ligų,
neurologas ir kt. sritys).
Vaikų ligų gydytojai.

Vidaus ligų (šeimos) gydytojai ir
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asmenų sveikatos priežiūra sveikatos priežiūros centras
UAB „MediCA klinika“

Tel. (8 422) 50 003, (8 422)
kt.
51 672,
el.p. radviliskiopspc@ismail.lt
Žalioji g. 16, 82157 Radviliškis
Integruotos sveikatos priežiūros
Tel. (8 42) 66 055,
paslaugos.
el. p. radviliskis@medicaklinika.lt

VšĮ Radviliškio ligoninės,
konsultacinė poliklinika

Gedimino g. 9, 82174 Radviliškis
Tel. (8 422) 51 646,
el.p. info@radviliskioligonine.lt

II lygio gydytojų specialistų
konsultacijos (vidaus ligų,
neurologas ir kt. sritys).

VšĮ Šeduvos pirminės
sveikatos priežiūros centras

Laisvės a. 29, 82227 Šeduvos m.,
Radviliškio r.
Tel. (8 422) 56 435,
el.p. direktorius@seduvospspc.lt
R. Žebenkos g.2, Baisogalos
mstl., 82317 Radviliškio r.
Tel. (8 422) 65 818,
(+370) 671 25 667,
el.p.
baisogalajuskiene@gmail.com
Grinkiškio g. 9, Baisogalos mstl.,
82016 Radviliškio r.
Tel. (8 422) 47 640,
(+370) 687 35 657,
el.p.
baisogala@medicinosnamai.lt
Gedimino g. 9 C, 82174
Radviliškis,
Tel. (8 422) 47 492,
(+370) 696 73 999

Vidaus ligų (šeimos) gydytojai ir
kt.

VšĮ Baisogalos pirminės
sveikatos priežiūros centras

UAB „Medicinos namai
šeimai“

UAB „Kristivita“,
šeimos klinika

Vidaus ligų (šeimos) gydytojai ir
kt.

Integruotos sveikatos priežiūros
paslaugos.

Šeimos gydytojai ir kt.
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1.3.

Reabilitacijos paslaugos

1.3.1.

Vaikų raidos sutrikimų
ankstyvoji reabilitacija

1.3.2.

Vaikų sveikatos
stiprinimas ir palaikymas

1.3.3.

Suaugusiųjų asmenų
sveikatos stiprinimas ir
palaikymas

1.4.

Odontologų paslaugos

1.4.1.

Terapinė odontologija

Specialistų teikiamos
ambulatorinės vaikų raidos
sutrikimų ankstyvosios
reabilitacijos paslaugos,
užtikrinančios ankstyvą vaikų
raidos sutrikimų nustatymą,
ankstyvą kompleksinę pagalbą
raidos sutrikimų ar jų rizikos
veiksnių turintiems vaikams, jų
tėvams (globėjams/rūpintojams).
Fizinės medicinos ir reabilitacijos
terapijos suaugusiems asmenims.
VšĮ Radviliškio ligoninės,
Vaikų raidos sutrikimų
ankstyvosios reabilitacijos
tarnyba
VšĮ Radviliškio ligoninės,
Ambulatorinės reabilitacijos
skyrius
VšĮ Radviliškio ligoninės,
Ambulatorinės reabilitacijos
skyrius

VšĮ Radviliškio r. pirminės
sveikatos priežiūros centras

Gedimino g. 9, 82174 Radviliškis
Tel. (8 422) 51 646,
el.p. info@radviliskioligonine.lt
Gedimino g. 9, 82174 Radviliškis
Tel. (8 422) 51 646, (8 422) 52
435,
el.p. info@radviliskioligonine.lt
Gedimino g. 9, 82174 Radviliškis
Tel. (8 422) 51 646, (8 422) 52
435,
el.p. info@radviliskioligonine.lt

Gedimino g. 9B, 82174
Radviliškis
Tel. (8 422) 52 132

Specialusis pedagogas, socialinis
pediatras, logoterapeutas,
ergoterapeutas, kineziterapeutas,
soc. darbuotojas.
Fizinės medicinos ir reabilitacijos
gydytojai, kt. specialistai.
Fizinės medicinos ir reabilitacijos
gydytojai, kt. specialistai.
Pirminė ambulatorinė
odontologinė asmens sveikatos
priežiūra.
Vaikų dantų gydymas, burnos
higiena, dantų ėduonies gydymas,
estetinis plombavimas, dantų
balinimas ir kt.
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Terapinė odontologija

VšĮ Šeduvos pirminės
sveikatos priežiūros centras

Laisvės a. 29, 82227 Šeduvos m.,
Radviliškio r.
Tel. (8 422) 56 435,
el.p. direktorius@seduvospspc.lt
Algirdo g. 29, Alksniupių k.,
82494 Radviliškio r.
Tel. (8 422) 49 318

Terapinė odontologija

VšĮ Šeduvos pirminės
sveikatos priežiūros centras

Terapinė odontologija

VšĮ Šeduvos pirminės
sveikatos priežiūros centras

Vaižganto g. 4, Sidabravas, 82251
Radviliškio r.
Tel. (8 422) 47 640

Terapinė odontologija

VšĮ Baisogalos pirminės
sveikatos priežiūros centras

Tilto g. 41, Grinkiškis, 82388
Radviliškio r.
Tel. (8 422) 60 900

Terapinė odontologija

VšĮ Radviliškio r. pirminės
sveikatos priežiūros centras

Šiaulėnų g. 46, Šaukoto mstl.,
82412 Radviliškio r.
Tel. (8 422) 46 884

Terapinė odontologija

VšĮ Radviliškio r. pirminės
sveikatos priežiūros centras

Ligoninės g. 2, Tyrulių m., 82466
Radviliškio r.
Tel. (8 422) 51 672

Terapinė odontologija

VšĮ Baisogalos pirminės
sveikatos priežiūros centras

Terapinė odontologija

UAB „Medicinos namai

R. Žebenkos g.2, Baisogalos
mstl., 82317 Radviliškio r.
Tel. (8 422) 65 818,
(+370) 671 25 667,
el.p.
baisogalajuskiene@gmail.com
Grinkiškio g. 9, Baisogalos mstl.,

Vaikų dantų gydymas, burnos
higiena, dantų ėduonies gydymas,
estetinis plombavimas, dantų
balinimas ir kt.
Vaikų dantų gydymas, burnos
higiena, dantų ėduonies gydymas,
estetinis plombavimas, dantų
balinimas ir kt.
Vaikų dantų gydymas, burnos
higiena, dantų ėduonies gydymas,
estetinis plombavimas, dantų
balinimas ir kt.
Vaikų dantų gydymas, burnos
higiena, dantų ėduonies gydymas,
estetinis plombavimas, dantų
balinimas ir kt.
Vaikų dantų gydymas, burnos
higiena, dantų ėduonies gydymas,
estetinis plombavimas, dantų
balinimas ir kt.
Vaikų dantų gydymas, burnos
higiena, dantų ėduonies gydymas,
estetinis plombavimas, dantų
balinimas ir kt.
Vaikų dantų gydymas, burnos
higiena, dantų ėduonies gydymas,
estetinis plombavimas, dantų
balinimas ir kt.
Vaikų dantų gydymas, burnos
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šeimai“

82016 Radviliškio r.
Tel. (8 422) 47 640,
(+370) 687 35 657,
el.p.
baisogala@medicinosnamai.lt
Stiklo g. 8, 82150 Radviliškis
Tel. (+370) 600 66 671

Terapinė odontologija

UAB „Imperial Denta Group“

Terapinė odontologija

G. Žemaitienės odontologijos
kabinetas

Vasario 16-osios g. 1-3, 82135
Radviliškis
Tel. (+ 370) 698 14 259

Terapinė odontologija

V. Beinorienės odontologijos
kabinetas

Gedimino g. 38-4, 82174
Radviliškis
Tel. (+ 370) 687 18 234

Terapinė odontologija

UAB „Monivita“

Dariaus ir Girėno g. 6-1, 82001
Radviliškis
Tel. (+370) 650 79 929

Terapinė odontologija

R. Kazlauskienės
odontologijos kabinetas

Gedimino g. 38-4, 82174
Radviliškis
Tel. (+370) 687 41 418

Terapinė odontologija

I. Šimkuvienės odontologijos
kabinetas

Gedimino g. 7A, 82174
Radviliškis,
Tel. (+370) 685 51 161

Terapinė odontologija

UAB „MediCA klinika“

Žalioji g. 16, 82157 Radviliškis
Tel. (8 422) 66 055

higiena, dantų ėduonies gydymas,
estetinis plombavimas, dantų
balinimas ir kt.
Vaikų dantų gydymas, burnos
higiena, dantų ėduonies gydymas,
estetinis plombavimas, dantų
balinimas ir kt.
Vaikų dantų gydymas, burnos
higiena, dantų ėduonies gydymas,
estetinis plombavimas, dantų
balinimas ir kt.
Vaikų dantų gydymas, burnos
higiena, dantų ėduonies gydymas,
estetinis plombavimas, dantų
balinimas ir kt.
Vaikų dantų gydymas, burnos
higiena, dantų ėduonies gydymas,
estetinis plombavimas, dantų
balinimas ir kt.
Vaikų dantų gydymas, burnos
higiena, dantų ėduonies gydymas,
estetinis plombavimas, dantų
balinimas ir kt.
Vaikų dantų gydymas, burnos
higiena, dantų ėduonies gydymas,
estetinis plombavimas, dantų
balinimas ir kt.
Vaikų dantų gydymas, burnos
higiena, dantų ėduonies gydymas,
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1.5.

2.
2.1.

Terapinė odontologija

IĮ „Agdentė“

Grinkiškio g. 11, Baisogalos
mstl., 82318 Radviliškio r.
Tel. (+370) 647 44 547

Terapinė odontologija

IĮ „Implantdenta“

Dariaus ir Girėno g. 4 - 15, 82136
Radviliškis
Tel. (+370) 612 60 640

Terapinė odontologija

J. Liukpetrienės individuali
įmonė, odontologijos
kabinetas

Gedimino g. 9, 82174
Radviliškis
Tel. (+370) 684 42 548,
(8 422) 46 872

Stacionarinės asmens
sveikatos priežiūros
paslaugos

VšĮ Radviliškio ligoninė

Gedimino g. 9, 82174 Radviliškis
Tel. (8 422) 52 435
el.p. info@radviliskioligonine.lt

VšĮ Baisogalos slaugos ir
palaikomojo gydymo skyrius
Baisogalos pirminės sveikatos
priežiūros centras

R. Žebenkos g. 2, Baisogalos
mstl., 82317 Radviliškio r.
Tel. (8 422) 65 364
el.p.
baisogalajuskiene@gmail.com

VISUOMENĖS
SVEIKATA:
Ankstyvosios intervencijos Radviliškio r. savivaldybės

Radvilų g. 17 (II a.), 82177

estetinis plombavimas, dantų
balinimas ir kt.
Vaikų dantų gydymas, burnos
higiena, dantų ėduonies gydymas,
estetinis plombavimas, dantų
balinimas ir kt.
Vaikų dantų gydymas, burnos
higiena, dantų ėduonies gydymas,
estetinis plombavimas, dantų
balinimas ir kt.
Vaikų dantų gydymas, burnos
higiena, dantų ėduonies gydymas,
estetinis plombavimas, dantų
balinimas ir kt.
Priėmimo–skubios pagalbos
skyrius, ortopedijos
traumatologijos skyrius,
chirurgijos skyrius, reanimacijos
ir intensyvios terapijos skyrius,
vidaus ligų skyrius, operacinių
skyrius, slaugos ir palaikomojo
gydymo skyrius.
Slaugos ir palaikomojo gydymo
ligoninė.

Prevenciniai mokymai 14-21 m.
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programa

visuomenės sveikatos biuras

2.2.

Įvairios prevencinės
sveikatinimo programos
įvairaus amžiaus tarpsnio
rajono bendruomenei

Radviliškio r. savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras

2.3.

Vaikų, paauglių, jaunuolių
sveikatinimo programos

Radviliškio r. savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras

2.4.

Neuroedukacija

Radviliškio r. savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras

Radviliškis
Tel. ( + 370) 683 61 707,
el. p.
radviliskis@radviliskisvsb.lt,
s.armoniene@radviliskisvsb.lt
Radvilų g. 17 (II a.), 82177
Radviliškis
Tel. (+ 370) 683 61 707,
el. p.
radviliskis@radviliskisvsb.lt,
s.armoniene@radviliskisvsb.lt
Radvilų g. 17 (II a.), 82177
Radviliškis
Tel. (+ 370) 683 61 707,
el. p.
radviliskis@radviliskisvsb.lt,
s.armoniene@radviliskisvsb.lt
Radvilų g. 17 (II a.), 82177
Radviliškis
Tel. (+ 370) 683 61 707,
el. p.
radviliskis@radviliskisvsb.lt,
s.armoniene@radviliskisvsb.lt

jaunuoliams dėl alkoholio ir
narkotikų vartojimo.

Sveikatinimo užsiėmimai,
prevencinės programos rajono
bendruomenei.

Įvairios prevencinės sveikatinimo
programos įvairaus amžiaus
tarpsnio vaikams ir jaunimui.

Paslauga teikiama Radviliškio
rajono ugdymo įstaigose, vaikų
dienos centruose, NVO. Taikomi
praktiniai metodai, kurie plečia
asmens suvokimą, ugdo
asmenybės kūrybingumą, stiprina
asmenines savybes.
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2.5.

Anoniminės konsultacijos
turintiems priklausomybių
alkoholiui.

Radviliškio r. savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras

Radvilų g. 17 (II a.), 82177
Radviliškis
Tel. (+ 370) 683 61 707,
el. p.
radviliskis@radviliskisvsb.lt,
s.armoniene@radviliskisvsb.lt

Konsultuoja du priklausomybių
konsultantai priklausomybių
kabinete. Vyksta anoniminės
konsultacijos dėl priklausomybės
alkoholiui. Konsultacijos vyksta
suaugusiems asmenims.

2.6.

Fizinio aktyvumo
skatinimas įvairaus
amžiaus tarpsnio
asmenims

Radviliškio r. savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras

Radvilų g. 17 (II a.), 82177
Radviliškis
Tel. (+ 370) 683 61 707,
el. p.
radviliskis@radviliskisvsb.lt,
s.armoniene@radviliskisvsb.lt

Fizinio aktyvumo programoje
numatyta didinti rajono gyventojų
fizinį aktyvumą. Joje numatoma
didinti laisvalaikiu fiziškai
aktyvių asmenų skaičių bei šviesti
apie fizinio aktyvumo naudą
sveikatai.

2.7.

Psichologinės gerovės
stiprinimas

Radviliškio r. savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras

Radvilų g. 17 (II a.), 82177
Radviliškis
Tel. (+ 370) 683 61 707,
el. p.
radviliskis@radviliskisvsb.lt,
s.armoniene@radviliskisvsb.lt

Ši paslauga skirta stiprinti
visuomenės psichologinę gerovę,
gerinti streso valdymo įgūdžius,
diegti psichikos sveikatos
raštingumo pagrindus-išmokyti
atpažinti ir tinkamai išreikšti
emocijas, lengviau spręsti
konfliktines situacijas bei suteikti
emocinę paramą sprendžiant bei
išgyvenant sudėtingas
gyvenimiškas situacijas. Ši
paslauga skirta psichikos
sveikatos stiprinimui, psichikos
elgesio sutrikimų prevencijai,
orientuojantis į rizikos veiksnių ir
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jų poveikio mažinimą, o ne
psichikos ir elgesio sutrikimų
gydymą. Vyksta ir anoniminės
konsultacijos.
3.
3.1.

SOCIALINĖS
PASLAUGOS:
Vaikų dienos socialinė
priežiūra

Vaikų dienos socialinė
priežiūra

Radviliškio parapijos
bendruomenės socialinių
paslaugų centro Vaikų dienos
centras „Ąžuoliukas“

D. ir Girėno g. 27, 82138
Radviliškis
Tel. ( + 370) 698 58 411,
el.p.
vaikudienoscentras@rpbspc.lt

Dienos socialinės priežiūros
paslaugos, kuriomis siekiama
ugdyti vaiko ir jo šeimos narių
socialinius ir gyvenimo įgūdžius.
Turiningo ir planingo laisvalaikio
organizavimas
vaikams,
lankantiems vaikų dienos centrą.

Skėmių kaimo bendruomenės
vaikų dienos centras,
Pociūnėlių miestelio
bendruomenės vaikų dienos
centras „Spindulėlis“,
Šaukoto bendruomenės vaikų
dienos centras „Antrieji
namai”, Kalnelio Gražionių
vaikų ir jaunimo užimtumo
centras (VJUC) „Ežiukas“,
Vėriškių vaikų dienos centras,
Šiaulėniškių bendruomenės
vaikų dienos centras
„Spindulys“, Radviliškio
rajono Raudondvario vaikų
dienos centras,

Aušros a. 10, 82196 Radviliškis
Tel. (8 422) 69 058,
el.p.
rasa.miskiniene@radviliskis.lt

Dienos socialinės priežiūros
paslaugos, kuriomis siekiama
ugdyti vaiko ir jo šeimos narių
socialinius ir gyvenimo įgūdžius.
Turiningo ir planingo laisvalaikio
organizavimas
vaikams,
lankantiems vaikų dienos centrą.
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Vaikų dienos socialinė
priežiūra

Kunigiškių vaikų dienos
centras “Giliukai”,
Pavartyčių bendruomenės
vaikų dienos centras ,,Avilys“
Radviliškio parapijos
bendruomenės socialinių
paslaugų centro Pakiršinio
vaikų dienos centras
„Gandriukas“

3.2.

Bendrosios socialinės
paslaugos

Radviliškio parapijos
bendruomenės socialinių
paslaugų centras

3.3.

Pozityvios tėvystės
mokymai

Radviliškio r. savivaldybės
Bendruomeniniai
šeimos namai

3.4.

Psichosocialinė pagalba

Radviliškio parapijos
bendruomenės socialinių
paslaugų centras

3.5.

Psichologo konsultacijos

Radviliškio r. savivaldybės
Bendruomeniniai

Parko g. 16, Pakiršinio k.,
Baisogalos sen. 82297,
Radviliškio r.
Tel. (+ 370) 698 58 411,
(+ 370) 698 58 422
el.p.
vaikudienoscentras@rpbspc.lt
Maironio g. 8A, 82133
Radviliškis
Tel. (8 422) 53 499,
el.p. direktore@rpbspc.lt
Maironio g. 8A, 82133
Radviliškis
Tel. (+ 370) 610 46 009,
el.p. direktore@rpbspc.lt
Maironio g. 8A, 82133
Radviliškis
Tel. (8 422) 53 499,
el.p. info@rpbspc.lt

Maironio g. 8A, 82133
Radviliškis

Dienos socialinės priežiūros
paslaugos, kuriomis siekiama
ugdyti vaiko ir jo šeimos narių
socialinius ir gyvenimo įgūdžius.
Turiningo ir planingo laisvalaikio
organizavimas
vaikams,
lankantiems vaikų dienos centrą.
Informavimas,
konsultavimas,
tarpininkavimas,
atstovavimas:
socialinis darbas su šeima.
Vykdoma tėvystės gebėjimų
ugdymo ir stiprinimo programa.
Pagalbos
(socialinės,
psichologinės)
suteikimas
ir
organizavimas
asmenims,
išgyvenantiems
krizę
ar
patyrusiems stiprių emocinių
išgyvenimų
(sunkias
ligas,
netektis,
skyrybas
šeimoje,
psichologinį, moralinį, fizinį ar
seksualinį smurtą), ir jų šeimoms
bei artimiesiems.
Individualios
psichologo
konsultacijos.
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šeimos namai
3.6.

Atvejo vadyba

Radviliškio parapijos
bendruomenės socialinių
paslaugų centras

3.7.

Asmens namuose
teikiamos paslaugos

3.8.

Asmeninio asistento
paslauga

Radviliškio parapijos
bendruomenės socialinių
paslaugų centro Paramos
šeimai tarnyba
Radviliškio parapijos
bendruomenės socialinių
paslaugų centro Paramos
šeimai tarnyba

Tel. (+ 370) 610 46 009,
el.p. direktore@rpbspc.lt
Dariaus ir Girėno g. 27, 82138
Radviliškis
Tel. (8 422) 53 499,
el.p. direktore@rpbspc.lt

Maironio g. 8A, 82133
Radviliškis
Tel. (8 422) 53 499,
el.p. direktore@rpbspc.lt
Maironio g. 8A, 82133
Radviliškis
Tel. (8 422) 53 499,
el.p. direktore@rpbspc.lt

Vaiko ir jį auginančių (-io) ar jo
besilaukiančių (-io) asmenų (-ens)
atvejo vadybos taikymas ir
inicijavimas, atvejo nagrinėjimas,
pagalbos šeimai poreikių
vertinimas, pagalbos plano
sudarymas ir įgyvendinimas,
šeimos stebėsena, pagalbos plano
peržiūra, atvejo vadybos proceso
užbaigimas, atvejo vadybos
koordinavimas.
Pagalba į namus senyvo amžiaus
asmenims, asmenims su negalia.
Namų ir viešojoje aplinkoje
(palydint
ir
komunikuojant)
individualiai asmeniui iki 4 val.
per dieną (darbo dienomis)
teikiama
pagalba,
padedanti
įgalinti jo savarankiškumą ir
užtikrinanti
svarbiausias
jo
gyvybines
veiklos
funkcijas
(asmeninė
higiena,
mityba,
judėjimas/mobilumas, socialiniai
santykiai ir aplinka). Skirta
asmenims nuo 16 metų amžiaus,
kuriems Neįgaliųjų socialinės
integracijos įstatymo nustatyta
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3.9.

Integrali pagalba (dienos
socialinė globa ir slauga)
asmens namuose

Radviliškio parapijos
bendruomenės socialinių
paslaugų centro Paramos
šeimai tarnyba

Maironio g. 8A, 82133
Radviliškis
Tel. (8 422) 53 499,
el.p. direktore@rpbspc.lt

3.10.

Socialinių įgūdžių
ugdymo, palaikymo ir (ar)
atkūrimo paslauga

Radviliškio parapijos
bendruomenės socialinių
paslaugų centro Paramos
šeimai tarnyba

Maironio g. 8A, 82133
Radviliškis
Tel. (8 422) 53 499,
el.p. direktore@rpbspc.lt

tvarka nustatytas neįgalumo lygis
arba darbingumo lygis dėl fizinės
ir (ar) kompleksinės negalios, kuri
apriboja galimybę savarankiškai
tvarkyti savo asmeninį ir socialinį
gyvenimą, kuriems reikalinga kitų
asmenų pagalba.
Tai visuma paslaugų, kuriomis
asmeniui teikiama kompleksinė,
nuolatinės specialistų priežiūros
reikalaujanti pagalba dienos metu.
Paslaugų gavėjai:
suaugę asmenys su negalia ir
senyvo amžiaus asmenys,
kuriems teisės aktų nustatyta
tvarka nustatytas specialusis
nuolatinės slaugos poreikis ir
visiško nesavarankiškumo lygis,
ir deklaravę gyvenamąją vietą
Radviliškio rajono savivaldybėje.
Paslaugos teikiamos asmenims
(šeimoms), siekiant stiprinti jų
bendravimo gebėjimus (ieškant
pagalbos, prisitaikant prie naujų
situacijų, dalyvaujant visuomenės
gyvenime, užmezgant ir palaikant
ryšius su artimaisiais ir pan.) ir
(ar) organizuojant jų darbinį
užimtumą.
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3.110. Aprūpinimas techninėmis
pagalbos priemonėmis

Radviliškio parapijos
bendruomenės socialinių
paslaugų centras

Maironio g. 8A, 82133
Radviliškis
Tel. (8 422) 53 499,
el.p. info@rpbspc.lt

Paslauga skirta neįgaliesiems ir
pensinio amžiaus asmenims.

3.12.

Pagalba į namus

Radviliškio parapijos
bendruomenės socialinių
paslaugų centro Paramos
šeimai tarnyba

Maironio g. 8A, 82133
Radviliškis
Tel. (8 422) 53 499,
el.p. direktore@rpbspc.lt

3.13.

Globos ir rūpybos
paslauga

Šeduvos globos namai

Vilniaus g. 4, Šeduva, 82225
Radviliškio r.
Tel. (8 422) 60 302,
el.p. seduvosgloba@gmail.com

Asmens
namuose
teikiamos
paslaugos, padedančios: asmeniui
(šeimai) tvarkytis buityje, rūpintis
asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti
visuomeniniame
gyvenime;
šeimos nariams, prižiūrintiems
asmenims su negalia, senyvo
amžiaus asmenis.
Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė
globa senyvo amžiaus asmenims
ir suaugusiems asmenims su
negalia, visokeriopa socialinė
priežiūra.

Šeduvos globos namai
Polekėlės padalinys

Mokyklos g. 6, Polekėlės km.,
82465 Radviliškio r.
Tel. (8 422) 60 302,
el.p. seduvosgloba@gmail.com

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė
globa senyvo amžiaus asmenims ir
suaugusiems asmenims su negalia,
visokeriopa socialinė priežiūra.
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3.14.

Pagalba globėjams
(rūpintojams), budintiems
globotojams, įtėviams ir
šeimynų dalyviams ar
besirengiantiems jais tapti

Radviliškio parapijos
bendruomenės socialinių
paslaugų centro Globos
centras

Dariaus ir Girėno g. 27, 82138
Radviliškis
Tel. (+370) 659 72 602,
el.p. direktore@rpbspc.lt,
globoscentras@rpbspc.lt

Atrankos, konsultavimo,
mokymų, pagalbos ir paslaugų
organizavimas, teikimas,
suteikiant žinių ir kompetencijų,
reikalingų auginant globojamus
(rūpinamus), prižiūrimus ir
įvaikintus vaikus.

3.15.

Įdarbinimo ir profesinio
orientavimo paslauga
jaunimui

Užimtumo tarnyba prie
Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos, Šiaulių klientų
aptarnavimo departamento
Šiaulių jaunimo užimtumo
skyriaus
Jaunimo darbo centras

V. Kudirkos g. 3, 82169
Radviliškis,
Tel. (8 422) 51 542,
(+370) 658 25256
el.p. ruslana.veitiene@uzt.lt

Atrasti įsidarbinimo galimybes
savo mieste, paanalizuoti
profesijų žemėlapį, gauti
informaciją apie bendrą ir
jaunimo situaciją darbo rinkoje,
sužinoti apie profesijos įgijimo ir
persikvalifikavimo galimybes,
nagrinėti informaciją apie
mokymosi ir studijų įstaigas,
stojimo sąlygas, dalyvauti
individualiose karjeros planavimo
ir profesijos pasirinkimo
konsultacijose, pažinti save,
profesinio informavimo ir
karjeros planavimo, verslumo
užsiėmimuose, dalyvauti
naudinguose mokymuose ir
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renginiuose, sužinoti apie
jaunimo garantijas ir priemones
jaunimui.

3.16
,,.

Įdarbinimo, profesinio
orientavimo ir verslumo
skatinimas

4.

ŠVIETIMO
PASLAUGOS
Ankstyvosios intervencijos Radviliškio r. savivaldybės
programa
švietimo ir sporto paslaugų
centro Pedagoginė
psichologinė tarnyba

4.1.

Užimtumo tarnyba prie
Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos, Šiaulių klientų
aptarnavimo departamento
Radviliškio skyrius

V. Kudirkos g. 3, 82169
Radviliškis
Tel. (8 422) 51 542,
(8 422) 54 477,
el. p. egle.ivanauskyte@uzt.lt

Atrasti įsidarbinimo galimybes
savo mieste, paanalizuoti
profesijų žemėlapį, gauti
informaciją apie bendrą
užimtumo situaciją darbo rinkoje,
sužinoti apie profesijos įgijimo ir
persikvalifikavimo galimybes,
dalyvauti individualiose karjeros
planavimo ir profesijos
pasirinkimo konsultacijose,
pažinti save, profesinio
informavimo ir karjeros
planavimo, verslumo
užsiėmimuose, dalyvauti
naudinguose mokymuose ir
renginiuose, sužinoti apie
garantijas ir priemones
suaugusiems.

Radvilų g. 17 (I a.), 82177
Radviliškis
Tel. (8 422) 60 029,
el. p. radviliskioppt@gmail.com

Prevenciniai mokymai 14-21 m.
jaunuoliams dėl alkoholio ir
narkotikų vartojimo.
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4.2.

4.3.

4.4.

Socialinių ir emocinių
įgūdžių ugdymo
programos;
psichoaktyviųjų medžiagų
vartojimo prevencijos
programos; patyčių ir
smurto prevencijos
programos; ugdymo
karjerai programos
(profesinis
orientavimas/konsultavimas); gyvenimo įgūdžių
ugdymo programos;
sveikatos ir lytiškumo bei
rengimo šeimai programos
Konsultacijos tėvams,
globėjams ir (kt.) apie
specialųjį ugdymą ir
švietimo pagalbą
Ikimokyklinis ugdymas

Radviliškio r. savivaldybės
ugdymo įstaigos

Radviliškio rajono savivaldybės
švietimo, kultūros ir sporto
skyrius
Aušros a. 10, 82196 Radviliškis
Tel. (8 422) 69 047,
el.p. informacija@radviliskis.lt,

Ugdymo įstaigose vykdomos
prevencinės programos vaikams.

marija.motiejuniene@radviliskis.lt,
rimas.spakauskas@radviliskis.lt

Radviliškio r. savivaldybės
švietimo ir sporto paslaugų
centro Pedagoginė
psichologinė tarnyba
Radviliškio lopšelis-darželis
„Žvaigždutė“,
Radviliškio lopšelis-darželis
„Kregždutė“,
Radviliškio lopšelis-darželis
„Eglutė“,
Radviliškio r. Šeduvos
lopšelis-darželis,
Radviliškio r. Baisogalos
mokykla-darželis,
Radviliškio r. Baisogalos
mokyklos-darželio Pakiršinio

Radvilų g. 17 (I a.), 82177
Radviliškis
Tel.(8 422) 60 029,
el. p.radviliskioppt@gmail.com
I a., Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 047,
(8 422) 69 092
el.p.
ieva.razinskiene@radviliskis.lt,
judita.steponaviciene@radviliskis.
lt

Konsultuojama pagal poreikį.

Paslauga padedanti vaikui tenkinti
prigimtinius, kultūros, taip pat ir
etninės, socialinius, pažintinius
poreikius, teikiama vaikui tėvų
(globėjų/rūpintojų) pageidavimu
pagal ikimokyklinio ugdymo
programą nuo vaiko gimimo, iki
jam pradedamas teikti
priešmokyklinis ugdymas.
Kompleksiškai teikiamos
švietimo pagalbos, socialinės
paramos, sveikatos priežiūros
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4.5.

Priešmokyklinis ugdymas

ikimokyklinio ir pradinio
ugdymo skyrius,
Radviliškio r. Baisogalos
mokyklos-darželio Skėmių
skyriaus ikimokyklinio ir
pradinio ugdymo skyrius,
Radviliškio r. Grinkiškio Jono
Poderio gimnazijos Pašušvio
ikimokyklinio ir pradinio
ugdymo skyrius,
Radviliškio r. Sidabravo
gimnazija,
Radviliškio r. Šiaulėnų
Marcelino Šikšnio gimnazija,
Šeduvos gimnazijos
Pakalniškių skyrius,
Radviliškio r. Alksniupių
pagrindinė mokykla,
Radviliškio r. Pociūnėlių
pagrindinė mokykla,
Radviliškio Vinco Kudirkos
progimnazijos Aukštelkų
ikimokyklinio ir pradinio
ugdymo skyrius,
Radviliškio r. Kutiškių
daugiafunkcis centras,
Radviliškio r. Palonų
daugiafunkcis centras
Radviliškio lopšelis–darželis
I a., Aušros a. 10, 82196
„Kregždutė“,
Radviliškis
Radviliškio r. Šeduvos
Tel. (8 422) 69 047,

paslaugos, atsižvelgiant į
individualius vaiko poreikius.

Padedama vaikui sėkmingai
pasirengti mokytis pagal pradinio
ugdymo programą. Ugdymas
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lopšelis–darželis,
Radviliškio r. Baisogalos
mokykla–darželis,
Radviliškio r. Baisogalos
mokyklos-darželio Pakiršinio
ikimokyklinio ir pradinio
ugdymo skyrius,
Radviliškio r. Baisogalos
mokyklos-darželio Skėmių
ikimokyklinio ir pradinio
ugdymo skyrius,
Radviliškio Gražinos
pagrindinė mokykla,
Radviliškio r. Alksniupių
pagrindinė mokykla,
Radviliškio r. Šeduvos
gimnazijos Pakalniškių
skyrius,
Radviliškio r. Pociūnėlių
pagrindinė mokykla,
Radviliškio Vaižganto
progimnazija,
Radviliškio Vinco Kudirkos
progimnazija,
Radviliškio Vinco Kudirkos
progimnazijos Aukštelkų
ikimokyklinio ir pradinio
ugdymo skyrius,
Radviliškio r. Grinkiškio Jono
Poderio gimnazija,
Radviliškio r. Šiaulėnų

(8 422) 69 092
vyksta vienus metus, pagal
el.p.
priešmokyklinio ugdymo
ieva.razinskiene@radviliskis.lt,
bendrąją programą.
judita.steponaviciene@radviliskis.
lt
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4.6.

Pradinis ugdymas

Marcelino Šikšnio gimnazija,
Radviliškio r. Sidabravo
gimnazija,
Radviliškio r. Kutiškių
daugiafunkcis centras,
Radviliškio r. Palonų
daugiafunkcis centras
Radviliškio Gražinos
pagrindinė mokykla,
Radviliškio r. Alksniupių
pagrindinė mokykla,
Radviliškio r. Pociūnėlių
pagrindinė mokykla,
Radviliškio Vaižganto
progimnazija,
Radviliškio Vinco Kudirkos
progimnazija,
Radviliškio Vinco Kudirkos
progimnazijos Aukštelkų
ikimokyklinio ir pradinio
ugdymo skyrius,
Radviliškio r. Šeduvos
gimnazija,
Radviliškio r. Šeduvos
gimnazijos Pakalniškių
skyrius,
Radviliškio r. Baisogalos
mokykla-darželis,
Radviliškio r. Baisogalos
mokyklos-darželio Skėmių
skyrius,

Radviliškio rajono savivaldybės
švietimo, kultūros ir sporto
skyrius
Aušros a. 10, 82196 Radviliškis
Tel. (8 422) 69 047,
(8 422) 69 044
el.p. informacija@radviliskis.lt,
marija.motiejuniene@radviliskis.lt

Vykdomas pagal ketverių metų
pradinio ugdymo programas.
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4.7.

Pagrindinis ugdymas

Radviliškio r. Baisogalos
mokyklos-darželio Pakiršinio
ikimokyklinio ir pradinio
ugdymo skyrius,
Radviliškio r. Grinkiškio Jono
Poderio gimnazija,
Radviliškio r. Šiaulėnų
Marcelino Šikšnio gimnazija,
Radviliškio r. Šiaulėnų
Marcelino Šikšnio gimnazijos
Šaukoto ikimokyklinio,
pradinio ir pagrindinio
ugdymo skyrius,
Radviliškio r. Sidabravo
gimnazija
I dalis
Radviliškio Gražinos
pagrindinė mokykla,
Radviliškio r. Alksniupių
pagrindinė mokykla,
Radviliškio r. Pociūnėlių
pagrindinė mokykla,
Radviliškio Vaižganto
progimnazija,
Radviliškio Vinco Kudirkos
progimnazija,
Radviliškio r. Šeduvos
gimnazija,
Radviliškio r. Grinkiškio Jono
Poderio gimnazija,
Radviliškio r. Šiaulėnų

I a., Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 047,
(8 422) 69 119
el.p.
ieva.razinskiene@radviliskis.lt,
rimas.spakauskas@radviliskis.lt

Pagrindinis ugdymas teikiamas,
kai mokinys yra įgijęs pradinį
išsilavinimą.
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48.

Vidurinis ugdymas

Marcelino Šikšnio gimnazija,
Radviliškio r. Sidabravo
gimnazija,
Radviliškio r. Baisogalos
gimnazija
II dalis
Radviliškio Lizdeikos
gimnazija,
Radviliškio r. Šeduvos
gimnazija,
Radviliškio r. Grinkiškio Jono
Poderio gimnazija,
Radviliškio r. Šiaulėnų
Marcelino Šikšnio gimnazija,
Radviliškio r. Sidabravo
gimnazija,
Radviliškio r. Baisogalos
gimnazija,
Radviliškio Gražinos
pagrindinė mokykla
Radviliškio Lizdeikos
gimnazija,
Radviliškio r. Šeduvos
gimnazija,
Radviliškio r. Baisogalos
gimnazija,
Radviliškio r. Grinkiškio Jono
Poderio gimnazija,
Radviliškio r. Šiaulėnų
Marcelino Šikšnio gimnazija,
Radviliškio r. Sidabravo

I a., Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 047
el.p.
ieva.razinskiene@radviliskis.lt,
rasa.plukiene@radviliskis.lt

Vidurinis ugdymas teikiamas
mokiniui, kuris yra įgijęs
pagrindinį išsilavinimą.
Vidurinis ugdymas vykdomas
pagal dvejų metų vidurinio
ugdymo programas.
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gimnazija

4.9.

Profesinis mokymas

Radviliškio technologijų ir
verslo mokymo centras,
Radviliškio technologijų ir
verslo mokymo centro
Šeduvos technologijų ir verslo
mokymo skyrius

Gedimino g. 81, 82168
Radviliškis
Tel. (8 422) 53 957, (+370) 655
01 630,
el.p. info@rtvmc.lt

4.10.

Suaugusiųjų mokymas

Radviliškio Lizdeikos
gimnazija

I a., Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 047,
(8 422) 69 043
el.p.
ieva.razinskiene@radviliskis.lt,
rasa.plukiene@radviliskis.lt

Pirminis profesinis mokymas
skirtas įgyti pirmąją darbinę
kvalifikaciją.
Pirminis profesinis mokymas gali
būti teikiamas asmenims be
pagrindinio išsilavinimo, bet ne
jaunesniems kaip 14 metų.
Sudaromos sąlygos tęsti
mokymąsi pagal pagrindinio
ugdymo programas.
Vykdoma profesinė reabilitacija.
Suaugusiųjų mokymo klasės gali
būti komplektuojamos kelis
kartus per mokslo metus.
Socialinė veikla suaugusiųjų
pagrindinio ir vidurinio ugdymo
programas vykdančiai mokyklai
suaugusiųjų klasių mokiniams
neprivaloma. Suaugusiųjų asmenų
anksčiau įgytas išsilavinimas
prilyginamas pagrindiniam
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4.11.

Specialusis ugdymas

Radviliškio r. Šeduvos
gimnazijos Specialiojo
ugdymo skyrius
Radviliškio Gražinos
pagrindinės mokykla

4.12.

Bendrasis ugdymas

Pilies g. 24, Šeduvos m., 82224
Radviliškio r.
Tel. (8 422) 68 230
el.p.
rastine@seduva.radviliskis.lm.lt
Gražinos g. 8, 82132 Radviliškis
Tel. (8 422) 68 230
el.p. info@grazinosmok.lt

Radviliškio lopšelis–darželis
„Kregždutė“

Topolių g.1, 82151 Radviliškis
Tel. (8 422) 53 490
el.p. darzkregzdute@gmail.com

Pažinimo licėjus

Ežero g. 33, Arimaičių k., 82184
Radviliškio r.
Tel. (+370) 676 67 350
el. p. info@pazinimolicejus.lt

išsilavinimui pagal Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2005 m. balandžio 20 d.
įsakymą Nr. ISAK-661 „Dėl
išsilavinimo prilyginimo“.
Yra specialiosios klasės 1-10 klasių
mokiniams, kurie turi specialiųjų
ugdymosi poreikių. Sudarytos
palankios sąlygos gyventi ir ugdytis.
Yra klasės, kurios skirtos
mokiniams, kurie turi specialiųjų
ugdymosi poreikių. Dienos
centre „Meleta“ yra teikiama
dienos socialinė pagalba vaikams
ir jaunuoliams (7-21 metų), kurie
turi intelekto bei kompleksinę
negalią.
Yra grupės vaikams (3-7 metų),
kurie turi specialiųjų ugdymosi
poreikių.
Tai mokykla, kuri derina LR
Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos patvirtintas bendrojo
ugdymo (pradinio, pagrindinio)
programas su inovatyviomis
ugdymo metodikomis iš
pažangiausių pasaulio šalių
(Suomijos, Šveicarijos, Izraelio,
D.Britanijos).
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5.

NEFORMALUSIS
ŠVIETIMAS:

5.1.

Jaunimo užimtumas,
švietimas, bendravimo
įgūdžių ugdymas

Radviliškio r. savivaldybės
švietimo ir sporto paslaugų
centro Suaugusiųjų ir jaunimo
neformaliojo ugdymo
skyriaus atviras jaunimo
centras „Jaunimo erdvė“,
Radviliškio skyrius

Radvilų g. 17, 82177 Radviliškis
Tel. (8 422) 60 030,
el.p. justina@ugdcentras.lt,
mindaugas@ugdcentras.lt

Jaunimo užimtumas,
švietimas, bendravimo
įgūdžių ugdymas

Radviliškio r. savivaldybės
švietimo ir sporto paslaugų
centro Suaugusiųjų ir jaunimo
neformaliojo ugdymo
skyriaus „Jaunimo erdvė“,
Šeduvos skyrius

Laisvės a. 29, Šeduvos mst.,
82227 Radviliškio r.
Tel. (8 422) 60 030,
el. p. andrius@ugdcentras.lt,
karolis@ugdcentras.lt

Neformalusis vaikų
švietimas mokyklose

Radviliškio Lizdeikos
gimnazija,

I a., Aušros a. 10, 82196
Radviliškis

5.2.

Kryptinga švietimo veikla,
padedanti tenkinti pažinimo,
ugdymosi, saviraiškos poreikius,
įgyti kompetencijų ir tapti
aktyviais visuomenės nariais.
Atvirojo darbo su jaunimu
paslaugų įvairovė, dalinimasis
patirtimi, galimybių kūrimas
miesto ir kaimo jaunų žmonių
bendravimui, laisvalaikis saugioje
aplinkoje mažiau galimybių
turinčiam, mažiau motyvuotam
jaunimui, kuris dėl įvairių
priežasčių neturi galimybių ar
nenori įsitraukti į jaunimo veiklos
pasiūlymus, savanorystės
plėtojimas.
Atvirojo darbo su jaunimu
paslaugų įvairovė, dalinimasis
patirtimi, galimybių kūrimas
miesto ir kaimo jaunų žmonių
bendravimui, laisvalaikis saugioje
aplinkoje mažiau galimybių
turinčiam, mažiau motyvuotam
jaunimui, kuris dėl įvairių
priežasčių neturi galimybių ar
nenori įsitraukti į jaunimo veiklos
pasiūlymus, savanorystės
plėtojimas.
Ugdomas vaikų kūrybiškumas,
padedama plėsti vaikams tam
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5.3.

Neformalusis vaikų
švietimas

Radviliškio r. Šeduvos
gimnazija,
Radviliškio r. Baisogalos
gimnazija,
Radviliškio r. Grinkiškio Jono
Poderio gimnazija,
Radviliškio r. Šiaulėnų
Marcelino Šikšnio gimnazija,
Radviliškio r. Sidabravo
gimnazija,
Radviliškio Gražinos
pagrindinė mokykla,
Radviliškio r. Alksniupių
pagrindinė mokykla,
Radviliškio r. Šeduvos
gimnazijos Pakalniškių
skyrius,
Radviliškio r. Pociūnėlių
pagrindinė mokykla,
Radviliškio Vaižganto
progimnazija,
Radviliškio Vinco Kudirkos
progimnazija,
Radviliškio r. Baisogalos
mokykla-darželis
Radviliškio r. Kutiškių
daugiafunkcis centras,
Radviliškio r. Palonų
daugiafunkcis centras

Tel. (8 422) 69 047
el.p.
ieva.razinskiene@radviliskis.lt

tikros srities žinias, stiprinami
bendrieji gebėjimai, lavinami
socialiniai įgūdžiai, suteikiama
papildomai dalykinių
kompetencijų.

I a., Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 047,
el.p.
ieva.razinskiene@radviliskis.lt

Tenkinami mokinių pažinimo,
ugdymosi, saviraiškos poreikiai.
Padedama vaikams tapti aktyviais
bendruomenių nariais.
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5.4.

Neformalusis suaugusiųjų
švietimas

Radviliškio rajono
savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto
skyrius

I a., Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 047,
(8 422) 69 039
el.p.
ieva.razinskiene@radviliskis.lt,
aukse.vizbariene@radviliskis.lt

Radviliškio r. Kutiškių
daugiafunkcis centras,
Radviliškio r. Palonų
daugiafunkcis centras

I a., Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 047
el.p.
ieva.razinskiene@radviliskis.lt

Radviliškio r. savivaldybės
Švietimo ir sporto paslaugų
centro Suaugusiųjų ir jaunimo
neformaliojo ugdymo
skyriaus Trečiojo amžiaus
universitetas

Dariaus ir Girėno g. 27,
82123 Radviliškis
Tel. (8 422) 50 235
el.p. rita@ugdcentras.lt

Tenkinami mokinių pažinimo,
ugdymosi, saviraiškos poreikiai.
Padedama vaikams tapti aktyviais
bendruomenės nariais.
Siūlomas šių kryčių neformalusis
ugdymas: meninis, IT, techninės
kūrybos, pilietiškumo, muzikos,
choreografijos ir šokio, teatro
studijos, teatro dramos, kalbų
mokymosi, kultūros pamokos ir
kt.
Neformalus suaugusiųjų
švietimas teikiamas kiekvienam jį
pasirinkusiam, ne jaunesniam
kaip 18 metų. Sudaromos sąlygos
tenkinti pažinimo poreikius,
tobulinti įgytą kvalifikaciją, įgyti
papildomų kompetencijų.
Neformalusis suaugusiųjų
švietimas ir tęstinis mokymasis,
skirtas vyresnio amžiaus
asmenims, kuriuo tenkinamas
šių asmenų žinių, kompetencijos
plėtotės ir kultūriniai poreikiai.
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5.5.

Suaugusiųjų ir jaunimo
neformalusis ugdymas

Radviliškio r. savivaldybės
Švietimo ir sporto paslaugų
centro Suaugusiųjų ir jaunimo
neformaliojo ugdymo skyrius

Dariaus ir Girėno g. 27, 82123
Radviliškis
Tel. (8 422) 50 235
el.p. rita@ugdcentras.lt

5.6.

Formalųjį švietimą
papildantis ugdymas ir
neformalusis vaikų
švietimas

Radviliškio dailės mokykla

Kęstučio g. 8, 82122 Radviliškis
Tel. (8 422) 52 992
el. p. radvildaile@gmail.com

Radviliškio muzikos mokykla

Žalgirio g. 10, 82180 Radviliškis
Tel. (8 422) 51 732, (8 422) 53
347
el. p.
radviliskiomuzmokykla@gmail.c
om

Rengia ir įgyvendina
kvalifikacijos tobulinimosi ir
mokymosi visą gyvenimą
programas rajono bendruomenei.
Rengia ir įgyvendina lokalinius,
respublikinius ir tarptautinius
švietimo projektus.
Organizuoja rajoninius,
regioninius, nacionalinius ir
tarptautinius renginius
mokiniams: turnyrus, varžybas,
konkursus, parodas, paskaitas,
olimpiadas, sveikatingumo ir
kitas šventes.
Tenkinami vaikų ir mokinių
pažinimo, ugdymosi, saviraiškos
poreikiai. Sistemiškai padedama
plėsti vaikams meno/dailės srities
žinias, stiprinti gebėjimus,
įgūdžius, suteikiama papildomai
meninių dalykinių kompetencijų.
Tenkinami vaikų ir mokinių
pažinimo, ugdymosi, saviraiškos
poreikiai. Sistemiškai padedama
plėsti vaikams muzikinės srities
žinias, stiprinti gebėjimus,
įgūdžius, suteikiama papildomai
meninių dalykinių kompetencijų.
Muzikos mokykloje
organizuojamas ikimokyklinis
muzikinis ugdymas, vyksta vaikų
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mėgėjų muzikinis ugdymas,
kryptingas vaikų muzikinis
ugdymas.
Veikia mėgėjų teatrinio ugdymo
programa „Teatro studija“.
5.7.

Neformalusis sportinis
vaikų švietimas

Radviliškio r. savivaldybės
švietimo ir sporto paslaugų
centras

Radvilų g. 8, 82177 Radviliškis
Tel. (8 422) 53 507
el.p.
sportoskyrius@radviliskiopc.lt

Neformalusis sportinis ugdymas
organizuojamas vadovaujantis
Lietuvos Respublikos įstatymais,
kitais teisės aktais, ugdymo
įstaigos nuostatais. Užtikrinamas
neformaliojo vaikų švietimo
paslaugos teikimas pagal
mokinio/vaiko pasirinktos sporto
šakos (grupės) mokymo-ugdymo
programą (lengvoji atletika,
krepšinis, futbolas, laisvosios
imtynės, tenisas, tinklinis, rytų
kovos menai).
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Radviliškio plaukimo
baseinas

V. Kudirkos g. 2, 82177
Radviliškis
Tel. (+370) 686 22 485
el.p. info@radviliskiobaseinas.lt

Yra vykdomos dvi neformaliojo
vaikų švietimo programos:
„Mokyti vaikus plaukti ir saugiai
elgtis vandenyje bei prie
vandens“ bei „Mokymas vaikus
plaukti ir siekimas aukštesnių
rezultatų“. Plaukimo pamokų
tikslas – mokinti mokinius saugiai
elgtis vandenyje, padėti išsiugdyti
gyvybiškai svarbius ir reikalingus
plaukimo įgūdžius, skatinti
ugdytis atsakomybę už save ir
aplinkinius, laikytis saugaus
elgesio taisyklių, puoselėti
olimpines sporto vertybes, kilnų
elgesį, formuoti bendravimo ir
bendradarbiavimo įgūdžius.

Karate klubas „Kentauras“

Stiklo g. 8, 82150 Radviliškis
Tel. (+37) 685 41 145
el.p. karateklubas@kentauras.lt

Klubas dalyvauja federacijos
renginiuose, parodomose
varžybose, miesto šventėse.
Klube vyksta karate, kikbokso
užsiėmimai.
Karatė tikslas-ne laimėjimas ar
pralaimėjimas, bet
praktikuojančių karatė discipliną
charakterio vystymas.

Imtynių sporto klubas
„Radviliškio laisvūnas"

Dariaus ir Girėno g. 48A-37,
82139 Radviliškis
Tel. (+370) 602 12 984

Kovos menų mokymas. Dziudo.
Dalyvavimas varžybose. Kita
sportinė veikla.
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Sporto klubas „Rytų
kovotojas“

Ąžuolų g. 14, 82128 Radviliškis
Tel. (+370) 671 61 293

Rytų kovos menų mokymas.
Dalyvavimas varžybose. Kita
sportinė veikla.

Krepšinio klubas
„Radviliškis“

Kęstučio g. 11A-31, 82122
Radviliškis
Tel. (+370) 686 25 419

Krepšinio užsiėmimai.
Dalyvavimas varžybose.

Sporto klubas FSK
„Radviliškis“

Saulėtekio g. 8A, 82163
Radviliškis
Tel. (+370) 675 47 026
Taikos g. 14, Baisogalos mstl.,
82322
Radviliškio r.
Tel. (+370) 685 27 800
Širvintų g. 8, 82118 Radviliškis
Tel. (+370) 652 21 020

Futbolo užsiėmimai. Dalyvavimas
varžybose. Kita sportinė veikla.

Povyliaus g. 8A-40, 82160
Radviliškis
Tel. (+370) 687 45 280
Laisvės al.–1, 82119 Radviliškis
Tel. (+370) 656 32 950

Teniso užsiėmimai. Dalyvavimas
varžybose. Kita sportinė veikla.

Sporto klubas „Auridana“

Radviliškio beisbolo klubas
„Bėgiai“
Teniso klubas „Radviliškio
TK“
Lietuvos šaulių sąjungos
Šiaulių apskrities gen. P.
Plechavičiaus šaulių 6-osios
rinktinės Radviliškio šaulių
kuopa
5.8.

Neformalusis meninis
ugdymas
„Teatro studija

Radviliškio miesto kultūros
centras

Maironio g. 10, 82133 Radviliškis
Tel. (8 422) 51 085
el.p. info@radviliskiokc.lt

Įvairi sportinė veikla.
Dalyvavimas varžybose.
Beisbolo užsiėmimai.
Dalyvavimas varžybose. Kita
sportinė veikla.

Lietuvos šaulių sąjunga –
savanoriška, pilietinės savigynos
savaveiksmė visuomenės
organizacija, stiprinanti valstybės
gynybinę galią, ugdanti
pilietiškumą ir tautinį
sąmoningumą.
Studija suburia vaikus, kurie nori
išbandyti savo jėgas scenoje,
susipažinti su teatru, įgyti
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mažiesiems“

5.9.

Tikslinės prevencinės
programos

6.

ŠVIETIMO PAGALBA:

Radviliškio r. policijos
komisariatas

Gedimino g. 36, 82174
Radviliškis
Tel. (8 700) 60 000
el.p. radviliskiorpk@policija.lt

vaidybos kompetencijų. Studijos
dalyviai mokosi improvizuoti,
tobulina savo kūrybinius
gebėjimus, susipažįsta su
vaidinimo technikomis. Įgytos
kompetencijos skatina vaikus
aktyviai dalyvauti
visuomeniniame gyvenime.
Užsiėmimai suteikia sąlygas
vaikams sukaupti teatro, kūrybos
ir suvokimo patirtį, reikšmingą jų
dvasinei brandai, kūrybinių
kompetencijų plėtotei, mokymuisi
ir darbui, skatina programos
dalyvius dalyvauti kultūriniame
gyvenime. Kurdami vaidmenis
mokiniai turi galimybę saugiai
išbandyti įvairius socialinius
vaidmenis, išsiaiškinti skirtingus
požiūrius moralės bei socialinio
gyvenimo klausimus.
Programos skirtos patyčių, smurto
artimoje aplinkoje įveikai,
vagysčių, eismo saugumo žalingų
įpročių, prevencijai vaikų,
jaunimo tarpe, pagalbai šeimai.
Mokiniams, jų tėvams
(globėjams/rūpintojams)
specialistų teikiama pagalba,
kurios tikslas-didinti švietimo
veiksmingumą.
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6.1.

Švietimo specialistų
konsultacijos (specialusis
pedagogas, logopedas,
psichologas)

7.

VAIKŲ IR JAUNIMO
LAISVALAIKIO
UŽIMTUMAS:
Jaunimo užimtumas,
neformalus švietimas,
bendravimo įgūdžių
ugdymas – atvirasis darbas
su jaunimu

7.1.

Jaunimo užimtumas,
neformalus švietimas,
bendravimo įgūdžių
ugdymas – atvirasis darbas
su jaunimu

Radviliškio r. savivaldybės
švietimo ir sporto paslaugų
centro Pedagoginė
psichologinė tarnyba

Radvilų g. 17 (I a.), 82177
Radviliškis
Tel. (8 422) 60 029,
el. p. radviliskioppt@gmail.com

Paslauga teikiama, kai skiria
ugdymo įstaigos Vaiko gerovės
komisija, ar PPT. Ji suteikiama
vaikams, mokiniams (konsultacijų
tipai: individuali, grupėje,
pogrupyje).

Radviliškio r. savivaldybės
švietimo ir sporto paslaugų
centro Suaugusiųjų ir jaunimo
neformaliojo ugdymo
skyriaus atviras jaunimo
centras „Jaunimo erdvė“,
Radviliškio skyrius

Radvilų g. 17, 82177 Radviliškis
Tel. (8 422) 60 030,
el.p. justina@ugdcentras.lt,
mindaugas@ugdcentras.lt

Radviliškio r. savivaldybės
Švietimo ir sporto paslaugų
centro Suaugusiųjų ir jaunimo
neformaliojo ugdymo
skyriaus „Jaunimo erdvė“,
Šeduvos skyrius

Laisvės a. 29, Šeduvos mstl.,
82227
Radviliškio r.
Tel. (8 422) 45 056,
el. p. andrius@ugdcentras.lt,
karolis@ugdcentras.lt

Atvirojo darbo su jaunimu
paslaugų įvairovė, dalinimasis
patirtimi, galimybių kūrimas
miesto ir kaimo jaunų žmonių
bendravimui, laisvalaikis saugioje
aplinkoje mažiau galimybių
turinčiam, mažiau motyvuotam
jaunimui, kuris dėl įvairių
priežasčių neturi galimybių ar
nenori įsitraukti į jaunimo veiklos
pasiūlymus, savanorystės
plėtojimas.
Atvirojo darbo su jaunimu
paslaugų įvairovė, dalinimasis
patirtimi, galimybių kūrimas
miesto ir kaimo jaunų žmonių
bendravimui, laisvalaikis saugioje
aplinkoje mažiau galimybių
turinčiam, mažiau motyvuotam
jaunimui, kuris dėl įvairių
priežasčių neturi galimybių ar
nenori įsitraukti į jaunimo veiklos
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7.2.

Sveikatingumo
užsiėmimai, stovyklos,
varžybos, SPA paslaugos

Radviliškio plaukimo
baseinas

V. Kudirkos g. 2, 82177
Radviliškis
Tel. (+370) 686 22 485
el.p. info@radviliskiobaseinas.lt

7.3.

Varžybų, čempionatų,
žaidynių, turnyrų,
pirmenybių, kt. sportinių,
masinių renginių
organizavimas ir
pravedimas. Treniruotės
pagal pasirinktą sporto šaką.

Radviliškio r. savivaldybės
švietimo ir sporto paslaugų
centro Sporto skyriaus
Radviliškio sporto arena

Radvilų g. 8, 82177 Radviliškis
Tel. (8 422) 53 507
el.p.
sportoskyrius@radviliskiopc.lt

pasiūlymus, savanorystės
plėtojimas.
Sveikatingumo užsiėmimai
senjorams,
vaikų stovyklos
viso baseino nuoma (sportiniams
renginiams, varžyboms ir kt.
renginiams),
1 vandens takelio nuoma,
25 m plaukimo baseinas,
sūkurinė vonia,
hidromasažinis baseinas,
infraraudonųjų spindulių pirtis,
karštoji sauna,
sauna su garu,
turkiška garinė pirtis,
vaikų baseinėlis,
konferencijų salė (iki 40 žm.),
sporto salė,
masažo kabinetas,
soliariumas.
Kultivuojamos sporto šakos:
lengvoji atletika, krepšinis,
futbolas, laisvosios imtynės,
tenisas, tinklinis, rytų kovos
menai.

38
7.4.

Pramoginės, edukacinės,
profesionalaus meno
renginių, diskotekų,
vakaronių paslaugos visų
amžiaus ir socialinių
grupių kultūros
vartotojams

Radviliškio miesto kultūros
centras

Maironio g. 10, 82133 Radviliškis
Tel. (8 422) 51 085
el.p. info@radviliskiokc.lt

Daugiafunkcinis kultūros centras,
atviras visuomenei, tenkinantis
bendruomenės narių saviraiškos
poreikius. Kultūros centre
repetuoja ir koncertines
programas ruošia iki 20 meno
kolektyvų (įvairaus amžiaus
grupių ir skirtingų meno krypčių).

Radviliškio r. savivaldybės
etninės kultūros ir amatų
centras

Parko g. 8, Pakiršinio k.,
Baisogalos sen., 82297
Radviliškio r.
Tel. (+ 370) 612 82 754

Radviliškio r. Šeduvos
kultūros ir amatų centras

Vilniaus g. 1, Šeduva, 82225
Radviliškio r.
Tel. (8 422) 56 209
el.p. seduvoskultura@gmail.com

Radviliškio r. Baisogalos
kultūros centras

Maironio g. 46, Baisogalos mstl.,
82320

Etninės kultūros ir amatų centras
specializuotas kultūros centras,
tenkinantis bendruomenės narių
saviraiškos poreikius. Puoselėja
krašto tradicinę ir etninę kultūrą
bei senovinius amatus,
organizuoja parodas, edukacinius
užsiėmimus, kūrybines stovyklas,
plenerus ir kt. renginius.
Daugiafunkcinis kultūros centras,
atviras visuomenei, tenkinantis
bendruomenės narių saviraiškos
poreikius. Kultūros centre
repetuoja ir koncertines
programas ruošia 10 meno
kolektyvų (įvairaus amžiaus
grupių). Vyksta parodos,
renginiai, koncertai, įdomūs ir
naudingi amatų užsiėmimai.
Veikia humoro grupė
„Sprandžina“.
Galima prisijungti prie liaudies
kapelos ,,Žvangulis“, folkloro
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Radviliškio r.
Tel. (+ 370) 659 75 212
el.p.
baisogala.kultura@gmail.com

7.5.

Kultūrinių ir informacinių Radviliškio r. savivaldybės
kompetencijų bei skaitymo viešoji biblioteka
raštingumo ugdymo
paslauga.
Lavinamųjų
užsiėmimų/edukacijų
paslauga vaikams ir
jaunimui.

Dariaus ir Girėno g. 9, 82137
Radviliškis
Tel. (8 422) 53 168
el.p.
direktore@radviliskiobiblioteka.lt

ans. ,,Dainoriai“ įvairaus amžiaus
3-5 šokių kolektyvai, pramoginės
muzikos orkestras, armonikierių
ansamblis, kanklininkų
ansamblis, mišrus choras,
netradicinė kapelija ,,Dainoriai“,
moterų vokalinis ansamblis,
mėgėjų teatras, folk.šoko grupė
,,Baisogaliai‘‘. Organizuojamos
valstybinės ir tautinės šventės,
renginiai, vakaronės,
bendruomenės šventės,
respublikinės apžiūros-konkursai,
respublikinės žmonių su negalia
šventės.
Informacinės ir grožinės
literatūros skaitykla. Grožinės
literatūros išdavimas.
Literatūriniai, šviečiamieji
renginiai. Vasaros stovyklos
vaikams. Interneto vartų paslaugų
veikla, kita informacinių paslaugų
veikla, „Pelėdžiukų svetainė“,
lėlių teatras „Boružėlė“,
žaislotekos pasakų kambarys.
Edukacinė pamokėlė skirta tiems,
kurie mėgsta klausytis garsiai
skaitomų pasakų (ikimokyklinio
ir jaunesniojo mokyklinio
amžiaus vaikams). Piešimas ant
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šviečiančių molbertų.
Lavinamieji žaidimai, naudojant
interaktyvias grindi. Jaunimo
studijos kambarys, kuris skirtas
skaitymui, pakalbiams,
diskusijoms, aptarimams.

7.6.

Žirgininis sportas vaikams
ir jaunimui

Radviliškio technologijų ir
verslo mokymo centro
Šeduvos technologijų ir verslo
mokymo skyrius

Jaunimo 12, Raudondvaris, 82213
Radviliškio r.
Tel. (8 422) 44 410
el.p. rautem@rtvmc.lt

Biblioteka turi 25 filialus:
Alksniupių, Aukštelkų,
Baisogalos, Beinoravos,
Daugėlaičių, Grinkiškio,
Kairėnų, Kutiškių, Pakalniškių,
Palonų, Pašušvio, Pavartyčių,
Pociūnėlių, Pociūnų,
Raudondvario, Sidabravo,
Skėmių, Šaukoto, Šeduvos,
Šiaulėnų, Šniūraičių, Tyrulių,
Vainiūnų, Žeimių, Vėriškių.
Žirgyne vyksta įvairūs renginiai,
turnyrai, varžybos, parodomosios
programos su žirgais. Kiekvienais
metais organizuojamos jau
tradicinėmis tapusios žirginio
sporto varžybos, Lietuvos
specialiosios olimpiados žirginio
sporto čempionatas, žemaitukų
veislės eržilų licencijavimas.
Dalyvaujama organizuojamuose
tradiciniuose šventiniuose
renginiuose.
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7.7.

Pramoginiai skrydžiai
sklandytuvais ir lėktuvais

Šiaulių aeroklubas

7.8.

Pažintinės-ugdomosios
edukacijos, ekskursijos

Daugyvenės kultūros-istorijos Burbiškio k., Pakalniškių sen.,
muziejus draustinis, Burbiškio 82206
dvaras
Radviliškio r.
Tel. (8 422) 56 110
el.p. daugyvenesmuz@gmail.com

Kleboniškių kaimo buities
muziejus

Jaunimo g. 14, Raudondvario k.,
82213 Radviliškio r.
Tel. (+370) 659 75 252
el.p. info@siauliuaeroklubas.lt

Kleboniškių k., Pakalniškių sen.,
82211 Radviliškio r.

Skraidymas: sportiniai,
apžvalginiai bei mokomieji
skrydžiai sklandytuvais ir
lėktuvais. Šuoliai parašiutu.
Pramogos ore įvairių švenčių
metu, aero-ekskursijos į įvairias
vietoves vietoves.
Pažintinė edukacija Kleboniškių
kaime.
Edukacija „Vaikų velykėlės“ Kleboniškių kaime.
Edukacija „Juostų pynimas“ Kleboniškių kaime.
Pažintinė edukacija Burbiškio
dvare.
Plunksnos raštas.
Prakalbintos vėduoklės paslaptys.
Orientavimosi žaidimas.
Mergvakaris.
Lino kelias.
Lietuvių liaudies etnografiniai
žaidimai.
Planuose*:
*Odinės tulpės edukacija.
*Įvairiaspalvė medinė tulpė.
*Vilnos vėlimo pamokėlė.
Keramikos edukacija. Edukacinės
paskaitos (vasaros sezono metu).
Visuomenės supažindinimas su
muziejinėmis vertybėmis bei jų
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8.
8.1.

8.2.

ŠEIMOS
LAISVALAIKIO
UŽIMTUMAS
Sveikatingumo
užsiėmimai, stovyklos,
varžybos, SPA paslaugos

Varžybų, čempionatų,
žaidynių, turnyrų,
pirmenybių, kt. sportinių,

Tel. (8 422) 42 005, (+370) 611
12 053
el.p. daugyvenesmuz@gmail.com

rinkiniais. Nuolatinės ir laikinos
ekspozicijos, parodos, kt.
šviečiamasis darbas. Edukacinė
programa Kleboniškių kaimo
buities muziejuje, edukacinės
paskaitos.

Radviliškio plaukimo
baseinas

V. Kudirkos g. 2, 82177
Radviliškis
Tel. (+370) 686 22 485
el.p. info@radviliskiobaseinas.lt

Radviliškio rajono
savivaldybės švietimo ir
sporto paslaugų centro Sporto

Radvilų g. 8, 82177 Radviliškis
Tel. (8 422) 53 507
el.p.

Sveikatingumo užsiėmimai
senjorams,
vaikų stovyklos
viso baseino nuoma (sportiniams
renginiams, varžyboms ir kt.
renginiams),
1 vandens takelio nuoma,
25 m plaukimo baseinas,
sūkurinė vonia,
hidromasažinis baseinas,
infraraudonųjų spindulių pirtis,
karštoji sauna,
sauna su garu,
turkiška garinė pirtis,
vaikų baseinėlis,
konferencijų salė (iki 40 žm.),
sporto salė,
masažo kabinetas,
soliariumas.
Kultivuojamos sporto šakos:
boksas, lengvoji atletika,
krepšinis, futbolas, laisvosios
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8.3.

masinių renginių
organizavimas ir
pravedimas. Treniruotės
pagal pasirinktą sporto šaką.
Pramoginės, edukacinės,
profesionalaus meno
renginių, diskotekų,
vakaronių paslaugos visų
amžiaus ir socialinių
grupių kultūros
vartotojams

skyriaus Radviliškio sporto
arena

sportoskyrius@radviliskiopc.lt

imtynės, tenisas, tinklinis, rytų
kovos menai.

Radviliškio miesto kultūros
centras

Maironio g. 10, 82133 Radviliškis
Tel. (8 422) 51 085
el.p. info@radviliskiokc.lt

Šeduvos kultūros ir amatų
centras

Vilniaus g. 1, Šeduva, 82225
Radviliškio r.
Tel. (8 422) 56 209
el.p. seduvoskultura@gmail.com

Daugiafunkcinis kultūros centras,
atviras visuomenei, tenkinantis
bendruomenės narių saviraiškos
poreikius. Kultūros centre
repetuoja ir koncertines
programas ruošia iki 20 meno
kolektyvų (įvairaus amžiaus
grupių ir skirtingų meno krypčių).
Daugiafunkcinis kultūros centras,
atviras visuomenei, tenkinantis
bendruomenės narių saviraiškos
poreikius. Kultūros centre
repetuoja ir koncertines
programas ruošia 10 mėgėjų
meno kolektyvų (įvairaus
amžiaus grupių). Vyksta parodos,
renginiai, koncertai, įdomūs ir
naudingi amatų užsiėmimai.
Veikia humoro grupė
„Sprandžina“.

Radviliškio r. Baisogalos
kultūros centras

Maironio g. 46, Baisogalos mstl.,
82320
Radviliškio r.
Tel. (+ 370) 659 75 212
el.p.
baisogala.kultūra@gmail.com

Galima prisijungti prie liaudies
kapelos ,,Žvangulis“, folkloro
ans. ,,Dainoriai“ įvairaus amžiaus
3-5 šokių kolektyvai, pramoginės
muzikos orkestras, armonikierių
ansamblis, kanklininkų
ansamblis, mišrus choras,
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8.4.

Žirgininis sportas visai
šeimai

Radviliškio technologijų ir
verslo mokymo centro
Šeduvos technologijų ir verslo
mokymo skyrius

Jaunimo 12, Raudondvaris, 82213
Radviliškio r.
Tel. (8 422) 44 410
el.p. rautem@rtvmc.lt

8.5.

Pramoginiai skrydžiai
sklandytuvais ir lėktuvais

Šiaulių aeroklubas

Jaunimo g. 14, Raudondvario k.,
82213 Radviliškio r.
Tel. (+370) 659 75 252
el.p. info@siauliuaeroklubas.lt

8.6.

Kultūrinių ir informacinių Radviliškio r. savivaldybės
kompetencijų bei skaitymo viešoji biblioteka
raštingumo ugdymo

Dariaus ir Girėno g. 9, 82137
Radviliškis
Tel. (8 422) 53 168

netradicinė kapelija ,,Dainoriai“,
moterų vokalinis ansamblis,
folk.šoko grupė ,,Baisogaliai‘‘.
Organizuojamos valstybinės ir
tautinės šventės, renginiai,
vakaronės, bendruomenės
šventės, respublikinės apžiūroskonkursai, respublikinės žmonių
su negalia šventės.
Žirgyne vyksta įvairūs renginiai,
turnyrai, varžybos, parodomosios
programos su žirgais. Kiekvienais
metais organizuojamos jau
tradicinėmis tapusios žirginio
sporto varžybos, Lietuvos
specialiosios olimpiados žirginio
sporto čempionatas, žemaitukų
veislės eržilų licencijavimas.
Dalyvaujama organizuojamuose
tradiciniuose šventiniuose
renginiuose.
Skraidymas: sportiniai,
apžvalginiai bei mokomieji
skrydžiai sklandytuvais ir
lėktuvais. Šuoliai parašiutu.
Pramogos ore įvairių švenčių
metu, aero-ekskursijos į įvairias
vietoves vietoves.
Informacinės ir grožinės
literatūros skaitykla. Grožinės
literatūros išdavimas.
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paslauga

el.p.
direktore@radviliskiobiblioteka.lt

Literatūriniai, šviečiamieji
renginiai. Vasaros stovyklos
vaikams. Interneto vartų paslaugų
veikla, kita informacinių paslaugų
veikla, „Pelėdžiukų svetainė“,
lėlių teatras „Boružėlė“,
žaislotekos pasakų kambarys.
Edukacinė pamokėlė skirta tiems,
kurie mėgsta klausytis garsiai
skaitomų pasakų (ikimokyklinio
ir jaunesniojo mokyklinio
amžiaus vaikams). Piešimas ant
šviečiančių molbertų. Veikia
turizmo informacijos centras.
Biblioteka turi 25 filialus:
Alksniupių, Aukštelkų,
Baisogalos, Beinoravos,
Daugėlaičių, Grinkiškio,
Kairėnų, Kutiškių, Pakalniškių,
Palonų, Pašušvio, Pavartyčių,
Pociūnėlių, Pociūnų,
Raudondvario, Sidabravo,
Skėmių, Šaukoto, Šeduvos,
Šiaulėnų, Šniūraičių, Tyrulių,
Vainiūnų, Žeimių, Vėriškių.
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8.7.

Sportinis ir savigynos
ugdymas

Lietuvos šaulių sąjungos
Šiaulių apskrities gen. P.
Plechavičiaus šaulių 6-osios
rinktinės Radviliškio šaulių
kuopa

Laisvės al.–1, 82119 Radviliškis
Tel. (+370) 656 32 950

Lietuvos šaulių sąjunga –
savanoriška, pilietinės savigynos
savaveiksmė visuomenės
organizacija, stiprinanti valstybės
gynybinę galią, ugdanti
pilietiškumą ir tautinį
sąmoningumą.

8.8.

Kultūrinės paslaugos
seniūnijoje

Šeduvos kultūros ir amatų
centras (Alksniupių kultūros
namai prijungti prie Šeduvos
kultūros ir amatų centro)

Algirdo g. 22, Alksniupių k.,
Pakalniškių sen., 82494
Radviliškio r.
Tel. (+370) 686 345,
el.p. dilaima@gmail.com
B. Buračo g. 16, Acokavų k.,
Šiaulėnų sen., 82463 Radviliškio
r.
Tel. (+370) 685 87 796,
el. p. buracaite@gmail.com
Taikos g. 12, Aukštelkų k.,
Aukštelkų sen., 82485 Radviliškio
r.
Tel. (+370) 647 51 836,
el. p. i.ganzuraite@gmail.com
Mokyklos g. 7, Beinoravos k.,
Sidabravo sen., 82258 Radviliškio
r.
Tel. (+370) 686 92 986,
el. p.
rimantasozalinskas@gmail.com

Kultūrinių renginių
organizavimas seniūnijoje,
seniūnijos bendruomenės
užimtumo organizavimas bei
socializavimas.
Kultūrinių renginių
organizavimas seniūnijoje,
seniūnijos bendruomenės
užimtumo organizavimas bei
socializavimas.
Kultūrinių renginių
organizavimas seniūnijoje,
seniūnijos bendruomenės
užimtumo organizavimas bei
socializavimas.
Kultūrinių renginių
organizavimas seniūnijoje,
seniūnijos bendruomenės
užimtumo organizavimas.

Šeduvos kultūros ir amatų
centras (Acokavų
bendruomenės namai
prijungti prie Šeduvos
kultūros ir amatų centro)
Aukštelkų kultūros namai

Šeduvos kultūros ir amatų
centras (Beinoravos pramogų
ir šokių salė prijungta prie
Šeduvos kultūros ir amatų
centro)

47
Daugėlaičių pramogų ir šokių
salė

Grinkiškio pramogų ir šokių
salė

Kalnelio Gražionių kultūros
namai

Karčemų bendruomenės
namai

Pašušvio kultūros namai

Pociūnėlių kultūros namai

Dvaro g. 7, Daugėlaičių k.,
Radviliškio sen., 82106
Radviliškio r.
Tel. (+370) 612 42 691,
El. p.virginijasukiene@gmail.com
Tilto g. 43, Grinkiškio mstl.,
Grinkiškio sen., 82034
Radviliškio r.
Tel. (+370) 676 02 609,
el.p.
virginija.seproniene@gmail.com
Taikos g. 6, Kalnelio Gražionių
k., Aukštelkų sen., 82483
Radviliškio r.
Tel. (+370) 650 85 323,
el. p. k.vasiliauskiene@gmail.com
Ežero g. 6, 82183 Karčemų k.,
Radviliškio sen., Radviliškio r.
Tel. (8 422) 43 365,
(+370) 606 78 871
el. p. kestutis.jakst@gmail.com
Mokyklos g. 2, Pašušvio k.,
Grinkiškio sen., 82401
Radviliškio r.
Tel. (+370) 698 25 197,
El. p. milrimma@gmail.com
Krekenavos g. 2, Pociūnėlių k.,
Skėmių sen., 82302 Radviliškio r.
Tel. (+370) 678 40 726,
el. p.

Kultūrinių renginių
organizavimas seniūnijoje,
seniūnijos bendruomenės
užimtumo organizavimas.
Kultūrinių renginių
organizavimas seniūnijoje,
seniūnijos bendruomenės
užimtumo organizavimas.
Kultūrinių renginių
organizavimas seniūnijoje,
seniūnijos bendruomenės
užimtumo organizavimas bei
socializavimas.
Kultūrinių renginių
organizavimas seniūnijoje,
seniūnijos bendruomenės
užimtumo organizavimas bei
socializavimas.
Kultūrinių renginių
organizavimas seniūnijoje,
seniūnijos bendruomenės
užimtumo organizavimas bei
socializavimas.
Kultūrinių renginių
organizavimas seniūnijoje,
seniūnijos bendruomenės
užimtumo organizavimas bei
socializavimas.
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genovaitevoriene1@gmail.com

Šeduvos kultūros ir amatų
centras (Pociūnų pramogų ir
šokių salė prijungta prie
Šeduvos kultūros ir amatų
centro)

Ąžuolų g. 19, Pociūnų k.,
Pakalniškių sen., 82202
Radviliškio r.
tel. (+370) 618 09 177
el. p. vdigimiene@gmail.com

Kultūrinių renginių
organizavimas seniūnijoje,
seniūnijos bendruomenės
užimtumo organizavimas.

Radviliškio rajono
savivaldybės etninės kultūros
ir amatų centras

Parko g. 8, Pakiršinio k.,
Baisogalos sen., 82297
Radviliškio r.
Tel. (+370) 612 82 754,
el. p.
pakirsiniodvaras@gmail.com,
www.pakirsiniodvaras.lt
Jaunimo g. 4, Raudondvario k.,
Pakalniškių sen., 82213
Radviliškio r.
Tel. (+370) 687 08 114,
el. p. selmarijai@gmail.com
Beržų g. 6, Skėmių k., Skėmių
sen., 82028 Radviliškio r.
Tel. (+370) 610 08 417,
el. p. regind@gmail.com
Pergalės g. 13, Sidabravo mstl.,
Sidabravo sen., 82010 Radviliškio
r.
Tel. (+370) 618 21 825,
el. p.

Kultūrinių renginių
organizavimas seniūnijoje,
seniūnijos bendruomenės
užimtumo organizavimas bei
socializavimas.

Šeduvos kultūros ir amatų
centras (Raudondvario
kultūros namai prijungti prie
Šeduvos kultūros ir amatų
centro)
Skėmių pramogų ir šokių salė

Šeduvos kultūros ir amatų
centras (Sidabravo kultūros
namai prijungti prie Šeduvos
kultūros ir amatų centro)

Kultūrinių renginių
organizavimas seniūnijoje,
seniūnijos bendruomenės
užimtumo organizavimas bei
socializavimas.
Kultūrinių renginių
organizavimas seniūnijoje,
seniūnijos bendruomenės
užimtumo organizavimas.
Kultūrinių renginių
organizavimas seniūnijoje,
seniūnijos bendruomenės
užimtumo organizavimas bei
socializavimas.
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daivastaskuniene@gmail.com

Šaukoto kultūros namai

Šiaulėnų kultūros namai

Šniūraičių pramogų ir šokių
salė

Tyrulių pramogų ir šokių salė

Šeduvos kultūros ir amatų
centras (Vadaktų pramogų ir
šokių salė prijungta prie
Šeduvos kultūros ir amatų
centro)

Šiaulėnų g. 27, Šaukoto mstl.,
Šaukoto sen., 82412 Radviliškio
r.
Tel. (+370) 613 00 637,
el. p. ippetirena@gmail.com
Balio Buračo g. 1, Šiaulėnų mstl.,
Šiaulėnų sen., 82443 Radviliškio
r.
(+370) 687 08 114,
el. p. kestutisnorys@gmail.com
Šniūraičių g. 20, Šniūraičių k.,
Radviliškio sen., 82470
Radviliškio r.
Tel. (+370) 601 28 160,
el. p. martina2ster@gmail.com
Liepų g. 13, Tyrulių k., Tyrulių
sen., 82466 Radviliškio r.
Tel. (+370) 698 38 900,
el. p.
liongina.lipskiene@gmail.com
Antano Valantino g. 22, Vadaktų
k., Sidabravo sen., 82272
Radviliškio r.
Tel. (+370) 600 33 696,
el. p. grachauskiene@gmail.com

Kultūrinių renginių
organizavimas seniūnijoje,
seniūnijos bendruomenės
užimtumo organizavimas bei
socializavimas.
Kultūrinių renginių
organizavimas seniūnijoje,
seniūnijos bendruomenės
užimtumo organizavimas bei
socializavimas.
Kultūrinių renginių
organizavimas seniūnijoje,
seniūnijos bendruomenės
užimtumo organizavimas.
Kultūrinių renginių
organizavimas seniūnijoje,
seniūnijos bendruomenės
užimtumo organizavimas.
Kultūrinių renginių
organizavimas seniūnijoje,
seniūnijos bendruomenės
užimtumo organizavimas.
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Vaitiekūnų pramogų ir šokių
salė

Spindulio g. 13, Vaitiekūnų k.,
Grinkiškio sen., 82380
Radviliškio r.
Tel. (+307) 612 27 632
el. p. lina.lydikaitiene@gmail.com

Kultūrinių renginių
organizavimas seniūnijoje,
seniūnijos bendruomenės
užimtumo organizavimas.

GLOBOS, LAIKINO
APGYVENDINIMO
PASLAUGOS:
Stacionari vaikų globos
paslauga

Radviliškio pagalbos šeimai
centras

Vasario 16-osios g. 13, 82196
Radviliškis
Tel. 8 422 51882,
(+370) 688 96 408
el.p. vilma.tikuisiene@rpsc.lt

Stacionari paslauga vaikams,
kuriems reikalinga laikina ir
nuolatinė globa.

9.2.

Laikinas apgyvendinimas
krizių atvejais

Radviliškio pagalbos šeimai
centras

Vasario 16-osios g. 13, 82196
Radviliškis
Tel. 8 422 51882,
(+370) 688 96 408
el.p. vilma.tikuisiene@rpsc.lt

Vaikai, kuriems pagal Lietuvos
Respublikos vaiko teisių apsaugos
pagrindų įstatymą nustatyta
laikinoji priežiūra, ir jų teisėtiems
atstovams pagal įstatymą.

9.3.

Šeimyninė globa

Šeimyna „Dagilėliai“

Sulinkų g. 7, Šiaulėnų k., 82441
Radviliškio r.
Tel. (+ 370) 658 91 410
Biliūno g. 1, 82117 Radviliškis
Tel. (+ 370) 686 18 823
Taikos g. 28, Radviliškis
82128
Tel. (+ 370) 683 23 518

Paslaugos šeimai (vaikams).

9.
9.1.

Šeimyna „Linksmasis
traukinukas“
Šeimyna „Saulės spindulys“

Paslaugos šeimai (vaikams).
Paslaugos šeimai (vaikams).
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Lauko g. 19, Raudondvario k.,
82213 Radviliškio r.,
Tel. (+370) 677 59 003
el. p. mockvyt@gmail.com
Palono g. 71, Palonai, Radviliškio
raj. 82282

Paslaugos šeimai (vaikams).

Šeduvos globos namai

Vilniaus g. 4, Šeduva, 82225
Radviliškio r.
Tel. (8 422) 60 302,
el.p. seduvosgloba@gmail.com

Šeduvos globos namai
Polekėlės padalinys

Mokyklos g. 6, Polekėlės km.,
82465 Radviliškio r.,
Tel. (8 422) 60 302,
el.p. seduvosgloba@gmail.com
Maironio g. 18A, 82133
Radviliškis
Tel. (+370) 699 33 659,
el.p. jurate.ciu@gmail.com
Vilniaus g. 4, Šeduva, 82225
Radviliškio r.
Tel. (8 422) 60 302,
el.p. seduvosgloba@gmail.com

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė
globa senyvo amžiaus asmenims
ir suaugusiems asmenims su
negalia, visokeriopa socialinė
priežiūra.
Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė
globa senyvo amžiaus asmenims
ir suaugusiems asmenims su
negalia, visokeriopa socialinė
priežiūra.
Laikinas apgyvendinimas bei
visokeriopa socialinė priežiūra
šaltuoju sezono metu.

Šeimyna „Jaukumo liepsnelė“

Šeimyna „Ritos vaivorykštė“

9.4.

Globos ir rūpybos
paslauga

9.5.

Laikinas apgyvendinimas
šaltuoju sezono metu

Radviliškio krašto žmonių su
negalia sąjunga

9.6.

Savarankiško gyvenimo
namų pagrindinis veiklos
pobūdis – socialinės
priežiūros paslaugų
teikimas.

Šeduvos globos namai,
Aukštelkų padalinys

Paslaugos šeimai (vaikams).

Į savarankiško gyvenimo namusįstaigą priimami gyventi iš dalies
nesavarankiški senyvo amžiaus ar
neįgalūs asmenys ar jų šeimos,
kuriems teisės aktų nustatyta
tvarka
nustatytas
socialinės
priežiūros poreikis ir kurie dėl
sveikatos būklės negali gyventi
savarankiškai savo namuose ir
socialinių paslaugų teikiamų jų
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namuose ar kitose nestacionariose
socialinių paslaugų įstaigose
nepakanka
ir
kurie
savo
gyvenamąją
vietą
deklaravę
Radviliškio rajono savivaldybėje.
Į savarankiško gyvenimo namus
negali būti priimami asmenys,
kuriems
būtinas
stacionarus
gydymas, turintis proto ar
psichinę
negalią,
asmenys,
sergantys ūmiomis infekcinėmis
ligomis, taip pat asmenys, turintys
priklausomybę
alkoholiui,
narkotinėms ar psichotropinėms
medžiagoms
10.
10.1.

BENDRUOMENINĖS
PASLAUGOS
Sociokultūrinės,
socialinės,
socioedukacinės,
ekosocialinės

„Arimaičių kaimo“
bendruomenė

Arimaičių kaimo bendruomenė,
Ežero g. 11-1, Arimaičių k.,
82184
Radviliškio r.
Tel. (+370) 679 35 247
el.
p. algis.slavinskas@gmail.com

Asociacija „Arimaičių ežero“
bendruomenė

Arimaičių ežero bendruomenė,
Paežerių g. 26, Kurklių k., 82218
Radviliškio r.
Tel. (+370) 600 81 841
el. p. varnavice@gmail.com

Bendruomenių tikslai: rūpintis
bendruomenės žmonių gerovės
ugdymu, jaunimo auklėjimu, ginti
gyventojų teises, spręsti socialiai
pažeidžiamų šeimų, asmenų,
ypatingai vaikų, problemas,
rūpintis bendruomenės
informuotumo gerinimu, plėtoti
kultūrinį ir sportinį gyvenimą,
propaguoti sveiką gyvenseną,
skatinti domėjimąsi savo krašto
istorija, puoselėti senąsias vietos
gyventojų tradicijas, ugdyti
gyventojų bendruomeniškumą,
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Asociacija „Polekėlės
bendruomenė“

Polekėlės bendruomenė,
Mokyklos g. 13, Polekėlės k.,
82465 Radviliškio r.
Tel. (+370) 675 05 841
el. p. valentinag144@gmail.com

Asociacija „Acokavų
bendruomenė“

Acokavų bendruomenė,
Acokavų k., 82463 Radviliškio r.
Tel. (+370) 685 87 796
el. p. acokavai@gmail.com,

Asociacija „Kalnelio
Gražionių bendruomenė“

Kalnelio Gražionių bendruomenė,
Kalnelio Gražionių k., 82483
Radviliškio r.
Tel. (+370) 685 23 699
el. p. liudapilotiene@gmail.com

Asociacija Karčemų
bendruomenė „Kaimynai“

Ežero g. 6, Karčemų k., 82183
Radviliškio r.
Tel. (+370) 670 72 582
el. p. ritajapkeviciene@gmail.com

Asociacija „Kunigiškių
bendruomenė“

Kunigiškių k., 82435 Radviliškio
r.
Tel. (+370) 620 46 298
el. p. dalkija@gmail.com
Internetinis puslapis
www.kunigiskiai.lt

skatinti ir organizuoti
bendruomenių narius patiems
tvarkytis savo gyvenamąją
aplinką, svarstyti ir praktiškai
dalyvauti sprendžiant
komunalines, socialines ir
viešosios tvarkos problemas,
telkti gyventojus gamtosauginiai
veiklai, sanitarinei kultūrai kelti,
propaguoti geros kaimynystės
idėjas, žinių visuomenės kūrimu,
rengti projektus ir programas
finansinei paramai gauti,
užmegzti ir palaikyti ryšius su
Lietuvos ir kitų šalių
analogiškomis bendruomenių
organizacijomis, sukurti
bendruomeniško kaimo
vystymosi viziją.
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Asociacija „Mankiškių
bendruomenė“

Mankiškių k., 82101 Radviliškio
r.
Tel. (+370) 656 34 580
el. p. benejolanta@yahoo.com

Asociacija „Mėnaičių
bendruomenė“

Mėnaičių k., 82403 Radviliškio r.
Tel. (+370) 616 94 758
el. p. trimar25 @gmail.com

Asociacija „Raudondvario
kaimo bendruomenė“

Jaunimo g. 4, Raudondvario k.,
82213 Radviliškio r.
Tel. (+370) 614 91 073
el. p. lureta2@gmail.com

Asociacija „Šiaulėnų
seniūnijos bendruomenė“

Šiaulėnų mstl., 82043 Radviliškio
r.
Tel. (+370) 616 80 686
el. p. v.saldukiene@gmail.com

Asociacija „Šniūraičių
bendruomenė“

Šniūraičių k., 82049 Radviliškio r.
Tel. (+370) 601 28 160
el. p. martina2ster@gmail.com

Asociacija „Tyrulių
bendruomenė“

Tyrulių k., 82046 Radviliškio r.
Tel. (+370) 614 74 414
el. p. kurtkuviene@gmail.com

Asociacija „Vaitiekūnų
bendruomenė“

Vaitiekūnų k., 82380 Radviliškio
r.
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Tel. (+370) 612 36 065
el. p.
zydrius_bitaitis@yahoo.com,
vaitiekunubendruomene@gmail.c
om
Internetinis puslapis
www.vaitiekunai.lt
Asociacija „Vaivorykštės
bendruomenė“

Žeimių k., 82439 Radviliškio r.
Tel. (+370) 612 48 852
el. p. jurate.rekstiene@gmail.com

Asociacija „Voskonių
bendruomenė“

Voskonių k., 82472 Radviliškio r.
Tel. (+370) 671 79 168
el. p.
voskoniubendruo@gmail.com

Asociacija Baisogalos
priestočio bendruomenė
"Imantai"

Mokyklos g. 84, Baisogalos mstl.,
82326 Radviliškio r.
Tel.: (+370) 687 75 564
el. p. vaitrega@gmail.com

„Aukštelkų kaimo
bendruomenė“

Purienų g. 1, Aukštelkų k.,
Radviliškio r.
mob. tel.: (+370) 650 47 285
el. p. sigitas.nakutis@gmail.com

Aukštelkų kaimo bendruomenė Aukštelkų k., 82486 Radviliškio r.
„Aukštoji Alka“
Tel. (+370) 671 13 847
el. p. vitpliatkiene@gmail.com
Internetinis puslapis
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www.aukstelkai.webinfo.lt
„Baisogalos miestelio
bendruomenė“

Mokyklos g. 4, Baisogalos mstl.,
82025 Radviliškio r.
Tel. (+370) 686 21 573
el. p.
arturas.radziunas@gmail.com
Internetinis puslapis
www.lgi.lt/baisogala/

„Beinoravos kaimo
bendruomenė“

Beinoravos k., 82258 Radviliškio
r.
Tel. (+370) 620 82 335
el.p. jonasvil@gmail.com

„Būtėnų bendruomenė“

Butėnų k., 82237 Radviliškio r.
Tel. (+370) 610 42 314
el. p.
butenubendruomene@gmail.com

„Daugėlaičių kaimo
bendruomenė“

Daugėlaičių k., 82106 Radviliškio
r.
Tel. (+370) 676 37 531
el. p. mjasiukaitis@gmail.com

„Grinkiškio bendruomenė“

Tilto g. 43, Grinkiškio k., 82388
Radviliškio r.
Tel. (+370) 618 42 452
el. p. rasa1967@gmail.com

„Kairėnų kaimo

Kairėnų k., 82363 Radviliškio r.
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bendruomenė“

Tel. (+370) 650 38 140
el. p. birute.nas@gmail.com

„Linkaičių bendruomenė“

Arsenalo g. 1-55, Linkaičių k.,
82185 Radviliškio r.
Tel. (+370) 638 79 980
el. p. romancikovas.r@gmail.com

„Miežaičių kaimo
bendruomenė“

Miežaičių k., 82109 Radviliškio r.
Tel. (+370) 618 64 703
el. p. linadik@gmail.com

„Pakalniškių kaimo
bendruomenė“

Ateities g 1, Pakalniškių k., 82212
Radviliškio r.
Tel. (+370) 683 74 425
el. p.
pakalniskiubendruimene@gmail.c
om

„Pakiršinio kaimo
bendruomenė“

Parko g. 8, Pakiršinio k., 82296
Radviliškio r.
Tel. (+370) 645 50 717
el. p. bkc.kablys@gmail.com

„Palonų bendruomenė“

Palonų k., 82282 Radviliškio r.
Tel. (+370) 670 67 133
el. p. lmickuviene@yahoo.com
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„Papušynio kaimo
bendruomenė“

Papušynio k., 82146 Radviliškio r.
Tel. (+370) 615 13 694
el. p. vkunickiene@gmail.com

„Pašušvio bendruomenė“

Pašušvio mstl., 82037 Radviliškio
r.
Tel. (+370) 686 51 447
el. p. e.sirvinskas@gmail.com

„Pavartyčių bendruomenė“

Pavartyčių k., 82215 Radviliškio
r.
Tel. (+370) 682 38 046
el. p.
irena.gvazdauskiene@gmail.com

„Pociūnėlių miestelio
bendruomenė“

Pociūnėlių mstl., 82302
Radviliškio r.
Tel. (+370) 687 95 733
el. p. pociuneliai@gmail.com

„Pociūnų kaimo
bendruomenė“

Pociūnų k., 82202 Radviliškio r.
Tel. (+370) 682 96 621
el. p. drirma@gmail.com

„Šaukoto bendruomenė“

Šiaulėnų g. 46, Šaukoto
mstl., 82412 Radviliškio r.
Tel. (+370) 616 18 147
el. p. grazzina.b@gmail.com

„Šeduvos miesto

Laisvės a. 6, Šeduvos mstl., 82228
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bendruomenė“

Radviliškio r.
Tel. (+370) 674 29 768
el. p.
seduvosbendruomene@gmail.com
; livita77@gmail.com

„Šiaulėniškių bendruomenė“

B. Buračo g.2, Šiaulėnų mstl.,
82443 Radviliškio r.
Tel. (+370) 618 47 594
el. p. gavrijura@gmail.com

„Sidabravo kaimo
bendruomenė“

Sidabravo mstl., 82010
Radviliškio r.
Tel. (+370) 652 38 073
el. p. sidabravas@radviliskis.lt

„Skėmių kaimo
bendruomenė“

Skėmių k., 82028 Radviliškio r.
Tel. (+370) 614 72 116
el. p. sliosbirute@gmail.com

„Vadaktų kaimo
bendruomenė“

Vadaktų k., 82272 Radviliškio r.
Tel. (+370) 617 63 680
el. p. juzefa11@yandex.ru

„Vėriškių bendruomenė“

Vėriškių k., 82220 Radviliškio r.
Tel. (+370) 670 84 373
faks. (8 422) 60 296
el. p.
veriskiubendruomene@gmail.com
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10.2.

Socialinės projektinės
veiklos

Visuomeninė organizacija
„Kaimo bendruomenė –
Draugas“

Algirdo g. 24, Alksniupių k.,
82494 Radviliškio r.
Tel. (+370) 614 91033
el. p. pamatai@inbox.lt

VO „Kutiškių kaimo
bendruomenė“

Pušų g. 37, Kutiškių k., 82102
Radviliškio r.
Tel. (8 422) 49 471,
(+370) 618 58 379
el. p.
balinskas.laurynas@gmail.com

„Šiaulėnų bendruomenė“

Šiaulėnų k., 82043 Radviliškio r.
Tel. (+370) 616 80 686
el. p. v.saldukiene@gmail.com

„Šiaulėnų seniūnijos
bendruomenė“

Šiaulėnų k., 82043 Radviliškio r.
Tel. (8 422) 49 707,
(+370) 658 91 410
el. p.
agne.maciulskaite@gmail.com

„Radviliškio krašto
bendruomenė“

Dariaus ir Girėno g. 30, 82138
Radviliškis
Tel. (+370) 657 99 599
el. p. rkbendruomene@gmail.com
Aušros a. 10 - 106, 82196
Radviliškis

Vietos veiklos grupė

Asociacija atstovauja Radviliškio
rajono savivaldybės teritorijoje
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11.
11.1.

11.2.

PASLAUGOS
NEĮGALIESIEMS
Specialusis, integralusis
ugdymas. Socialinių
įgūdžių ugdymo ir
palaikymo paslauga bei
socialinė pagalba intelekto
sutrikimą turintiems
vaikams ir jaunuoliams

Specialusis, integralusis

„Radviliškio lyderis“ (VVG)

Tel. (8 422) 69 046, (+370) 679
90 648,
(+370) 679 90 643
el.p. edita.s@radviliskiovvg.lt,
andzelika.b@radviliskiovvg.lt

veikiančias ir kaimo gyventojus
atstovaujančias nevyriausybines
organizacijas, verslo sektoriaus
organizacijas ir valdžios
institucijų savanorišką
susivienijimą, Radviliškio rajono
savivaldybės kaimo gyventojų
interesus ir besirūpinanti kaimo
plėtra. Vietos veiklos grupė
atstovauja Radviliškio rajono
kaimo vietovės plėtros partnerius,
rengia ir įgyvendina vietos plėtros
strategiją, naudojasi LEADER ir
kitų programų lėšomis gyvenimo
kokybės gerinimui, kuriant
įvaizdį viduje ir išorėje.

Radviliškio Gražinos
pagrindinės mokykla

Gražinos g. 8, 82132, Radviliškis
Tel. (8 422) 53 711,
el.p. info@grazinosmok.lt

Radviliškio miesto lopšelis –

Topolių g.1, 82151 Radviliškis,

Nestacionarios socialinės
paslaugos vaikams ir jaunuoliams
su intelekto sutrikimais bei juos
globojančioms šeimoms.
Yra specialios lavinamosios
klasės, kurios skirtos mokiniams,
kurie turi specialiųjų ugdymosi
poreikių. Dienos centre
„Meleta“ yra teikiama dienos
socialinė pagalba vaikams ir
jaunuoliams (8-21 metų), kurie
turi intelekto sutrikimą.
Yra grupės specialiųjų poreikių
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11.3.

11.4.

11.5.

ugdymas. Socialinių
įgūdžių ugdymo ir
palaikymo paslauga bei
socialinė pagalba intelekto
sutrikimą turintiems
vaikams.
Specialusis, integralusis
ugdymas. Socialinių
įgūdžių ugdymo ir
palaikymo paslauga bei
socialinė pagalba intelekto
sutrikimą turintiems
vaikams ir jaunuoliams.
Dienos globos socialinės
paslaugos.

darželis „Kregždutė“

Tel. (8 422) 53 490
el.p. darzkregzdute@gmail.com

vaikams. Priimami vaikai, kurie
turi kalbos, kalbėjimo sutrikimų
bei vidutinę, žymią protinę ir
judėjimo negalias.

Radviliškio rajono Šeduvos
gimnazijos specialiojo
ugdymo skyrius

Pilies g. 24, 82224 Šeduvos m.,
Radviliškio r.
Tel. (8 422) 68 230
el.p.
rastine@seduva.radviliskis.lm.lt

Mokiniams turintiems specialiųjų
ugdymosi poreikių, yra 7
specialiosios lavinamosios klasės
ir socialinių įgūdžių klasės.
Sudarytos palankios sąlygos
gyventi ir ugdytis.

Radviliškio rajono
savivaldybės švietimo ir
sporto paslaugų centro
Dienos užimtumo skyrius

Radviliškio savivaldybės švietimo
ir sporto paslaugų centro Dienos
užimtumo skyrius
Radvilų g. 17 (I a.), 82177
Radviliškis
Tel. (8 422) 61 474, (+ 370) 686
88 779,
el.p. darius@radviliskiopc.lt

Socialinių įgūdžių
ugdymo, švietėjiška,
konsultavimo ir
palaikymo, užimtumo
paslauga bei socialinė
pagalba regėjimo negalę
turintiems asmenims

VšĮ LASS Šiaurės rytų centro Vasario 16-osios g. 15–3, 82135
apskrities aklųjų ir silpnaregių Radviliškis
Radviliškio filialas
Tel. (8 422) 52 384, (+ 370) 687
16 530
el.p. janina.aiziniene@yahoo.com

Teikiamos dienos socialinės
globos bei priežiūros paslaugos.
Meninių, darbinių, socialinių,
higienos įgūdžių ugdymas bei
palaikymas, laisvalaikio bei
poilsio organizavimas. Priimami
asmenys nuo 16 metų, turintys
vidutinę, sunkią bei kompleksinę
negalią.
Paslaugos teikiamos neįgaliems
asmenims ir jų šeimos nariams.
Socialinių,
buitinių įgūdžių formavimas,
orientacijos ir mobilumo
mokymas,
savarankiškų įgūdžių mokymas,
skaitovo ir palydovo paslaugos
suteikimas,
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11.6.

Socialinių įgūdžių
ugdymo, švietėjiška,
konsultavimo ir
palaikymo, užimtumo
paslauga bei socialinė
pagalba suaugusiems
neįgaliems asmenims

Baisogalos neįgaliųjų dienos
užimtumo ir paslaugų centras
(Radviliškio krašto žmonių su
negalia sąjunga filialas)

Grinkiškio g. 4, Baisogalos mstl.
82318 Radviliškio r.
Tel. (8 422) 537 53,
(+ 370) 605 90 185
el.p.
vanda.karickiene@gmail.com,
jurate.ciu@gmail.com

11.7.

Socialinių įgūdžių
ugdymo, švietėjiška,
konsultavimo ir
palaikymo, užimtumo
paslauga bei socialinė
pagalba suaugusiems
neįgaliems asmenims

Šeduvos miesto neįgaliųjų
draugija

Panevėžio g. 3A, 82225 Šeduva,
82224 Radviliškio r.
Tel. (+370) 610 44 255
el. p.
lastauskiene.tatjana@gmail.com

11.8.

Socialinių įgūdžių
ugdymo, švietėjiška,
konsultavimo ir
palaikymo, užimtumo
paslauga bei socialinė

Radviliškio krašto žmonių su
negalia sąjunga

Maironio g. 18A, 82133
Radviliškis
Tel. (8 422) 53 753,
(+ 370) 699 33 659,
el.p. jurate.ciu@gmail.com

supažindinimas su regėjimą
kompesuojančiomis
technologijomis, individuali
pagalba. Veikla vykdomos per
projektines veiklas.
Paslaugos teikiamos neįgaliems
asmenims ir jų šeimos nariams.
Turiningas laisvalaikio ir poilsio
organizavimas, meninių bei
darbinių įgūdžių ugdymas ir
lavinimas, bendravimo ugdymas,
socialinių įgūdžių ugdymas,
individuali pagalba. Veikla
vykdoma ir per projektines
veiklas. Paslaugos teikiamos
neįgaliems asmenims ir šių
asmenų šeimos nariams.
Paslaugos teikiamos neįgaliems
asmenims ir jų šeimos nariams.
Turiningas laisvalaikio ir poilsio
organizavimas, meninių bei
darbinių įgūdžių ugdymas ir
lavinimas, bendravimo ugdymas,
socialinių įgūdžių ugdymas,
individuali pagalba. Veikla
vykdoma per projektines veiklas.
Paslaugos teikiamos neįgaliems
asmenims ir jų šeimos nariams.
Turiningas laisvalaikio ir poilsio
organizavimas, meninių bei
darbinių įgūdžių ugdymas ir
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pagalba suaugusiems
neįgaliems asmenims

11.9.

Socialinių įgūdžių
ugdymo, švietėjiška,
konsultavimo ir
palaikymo, užimtumo
paslauga bei socialinė
pagalba suaugusiems
neįgaliems asmenims

Radviliškio diabeto klubas
„Likimas“

Dariaus ir Girėno g. 27, 82138
Radviliškis
Tel. (+ 370) 610 29 412,
el.p. klubas.likimas@gmail.com

11.10. Socialinių įgūdžių ugdymo Sutrikusio intelekto žmonių
švietėjiška, konsultavimo
globos bendrija
ir tarpininkavimo,
„Radviliškio Viltis“
palaikymo, socialinė
pagalba neįgaliems
asmenims

S. Daukanto g. 33, 82114
Radviliškis
Tel. (+370) 626 86 859
el.p. radviltis@gmail.com

11.11. Socialinių įgūdžių
ugdymo, švietėjiška,
konsultavimo ir

Dariaus ir Girėno g. 27, 82138
Radviliškis
Tel. (+ 370) 671 97 020,

Radviliškio rajono neįgaliųjų
draugija

lavinimas, bendravimo ugdymas,
socialinių įgūdžių ugdymas,
individuali pagalba. Veikla
vykdoma per projektines veiklas.
Paslaugos teikiamos neįgaliems
asmenims ir šių asmenų šeimos
nariams.
T Paslaugos teikiamos neįgaliems
asmenims ir jų šeimos nariams.
uriningas laisvalaikio ir poilsio
organizavimas, meninių bei
darbinių įgūdžių ugdymas ir
lavinimas, bendravimo ugdymas,
socialinių įgūdžių ugdymas,
individuali pagalba. Veikla
vykdoma per projektines veiklas
ir savanorystę. Paslaugos
teikiamos klubo nariams bei šio
klubo narių šeimos nariams.
Paslaugos teikiamos neįgaliems
asmenims ir jų šeimos nariams.
Turiningas laisvalaikio ir poilsio
organizavimas.
Bendrosios ir specialiosios
socialinės paslaugos, asmens
socializavimosi veiklos,
savipagalbos grupės šeimos
nariams.
Iš projektinių lėšų draugijos
nariams teikiamas turiningas
laisvalaikio ir poilsio

65
palaikymo, užimtumo
paslauga bei socialinė
pagalba suaugusiems
neįgaliems asmenims

(+ 370) 618 52 702,
(+ 370) 650 18 911
el. p.
radviliskisdraugija@gmail.com

11.12. Dienos socialinės globos
paslaugos institucijoje ir
namuose

Sutrikusio intelekto žmonių
globos bendrijos „Radviliškio
Viltis“ dienos socialinės
globos centras
„Vilties sodas“

S. Daukanto g. 33, 82114
Radviliškis
Tel. (+370) 626 86 859
el.p. radviltis@gmail.com

organizavimas, meninių bei
darbinių įgūdžių ugdymas ir
lavinimas, bendravimo ugdymas,
socialinių įgūdžių ugdymas,
individuali pagalba.
Dienos paslauga neįgaliems
vaikams ir suaugusiems
neįgaliems asmenims institucijoje
ir namuose.

11.13. Bendruomeninės
paslaugos: apsaugoto
būsto paslaugos

Sutrikusio intelekto žmonių
globos bendrija
„Radviliškio Viltis“

S. Daukanto g. 33, 82114
Radviliškis
Tel. (+370) 626 86 859
el.p. radviltis@gmail.com

ESFA finansuojamas projektas
skirtas proto/psichikos sutrikimus
turintiems darbingo amžiaus
neįgaliems asmenims.

11.14. Laikinas apgyvendinimas
šaltuoju sezono metu

Radviliškio krašto žmonių su
negalia sąjunga

Maironio g. 18A, 82133
Radviliškis
Tel. (8 422) 53 753,
(+ 370) 699 33 659,
el.p. jurate.ciu@gmail.com

Laikinas apgyvendinimas bei
visokeriopa socialinė priežiūra
benamiams šaltuoju sezono metu.

11.15. Savanoriška veikla

Radviliškio krašto žmonių su
negalia sąjunga

Maironio g. 18A, 82133
Radviliškis
Tel. (8 422) 53 753,
(+ 370) 699 33 659,
el.p. jurate.ciu@gmail.com
Grinkiškio g. 4, Baisogalos mstl.
82318 Radviliškio r.
Tel. (8 422) 537 53,
(+ 370) 605 90 185

Visokeriopa kasdieninė socialinė
pagalba neįgaliems asmenims ir
šių asmenų šeimos nariams.
Neatlyginamai atliekama
visuomenei naudinga veikla.
savanorystės sąlygos, veiklos
pobūdis, nustatomi savanorio ir
organizacijoje numatytos veiklos
organizatoriaus susitarimu.

Baisogalos neįgaliųjų dienos
užimtumo ir paslaugų centras
(Radviliškio krašto žmonių su
negalia sąjunga filialas)
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11.16. Aprūpinimas techninėmis
pagalbos priemonėmis
11.17. Globos ir rūpybos
paslauga
11.18. Globos ir rūpybos
paslauga

el.p.
vanda.karickiene@gmail.com,
jurate.ciu@gmail.com
Sutrikusio intelekto žmonių
S. Daukanto g. 33, 82114
globos bendrija
Radviliškis
„Radviliškio Viltis“
Tel. (+370) 626 86 859
el.p. radviltis@gmail.com
Radviliškio diabeto klubas
Dariaus ir Girėno g. 27, 82138
„Likimas“
Radviliškis
Tel. (+ 370) 610 29 412,
el.p. klubas.likimas@gmail.com
Šeduvos miesto neįgaliųjų
Panevėžio g. 3A, 82225 Šeduva,
draugija
82224 Radviliškio r.
Tel. (+370) 610 44 255
el. p.
lastauskiene.tatjana@gmail.com
VšĮ LASS Šiaurės rytų centro Vasario 16-osios g. 15–3, 82135
apskrities aklųjų ir silpnaregių Radviliškis
Radviliškio filialas
Tel. (8 422) 52 384, (+ 370) 687
16 530
el.p. janina.aiziniene@yahoo.com
Radviliškio parapijos
Maironio g. 8A, 82133
bendruomenės socialinių
Radviliškis
paslaugų centras
Tel. (8 422) 53 499,
el.p. info@rpbspc.lt
UAB „Senjorų namai“
Beržų g. 17, Baisogalos mstl.,
82320 Radviliškio r.
Tel. (+370) 604 39 993,
(+370) 683 27 350
Šeduvos globos namai
Vilniaus g. 4, 82225 Šeduva,
Radviliškio r.

Paslauga skirta neįgaliesiems ir
pensinio amžiaus asmenims.
Laikinas ir ilgalaikis
apgyvendinimas, visokeriopa
socialinė priežiūra. Paslauga
teikiama privačiai.
Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė
globa senyvo amžiaus asmenims
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Tel. (8 422) 60 302,
el.p. seduvosgloba@gmail.com

11.19. Specialaus transporto
paslauga

Šeduvos globos namai
Polekėlės padalinys

Mokyklos g. 6, Polekėlės k.,
82465 Radviliškio r.,
Tel. (8 422) 60 302,
el.p. seduvosgloba@gmail.com

Radviliškio parapijos
bendruomenės socialinių
paslaugų centras

Maironio g. 8A, 82133
Radviliškis
Tel. (8 422) 53 499,
el.p. direktore@rpbspc.lt

ir suaugusiems asmenims su
negalia, visokeriopa socialinė
priežiūra.
Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė
globa senyvo amžiaus asmenims
ir suaugusiems asmenims su
negalia, visokeriopa socialinė
priežiūra.
Specialus transportas skiriamas:
vykti į: respublikos ir rajono
gydymo įstaigas bei reabilitacijos
įstaigas; į stacionarias socialinės
globos ir slaugos įstaigas; į
ortopedijos įmones; į techninės
pagalbos
neįgaliems
centro
skyrių;
į
Neįgalumo
ir
darbingumo nustatymo tarnybą
prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos teritorinius skyrius;
į
socializacijos
centrus;
į
neįgaliųjų
organizacijų
kultūriniams
bei laisvalaikio
renginiams.
Specialaus transporto paslauga
teikiama (gali pasinaudoti):
-sunkiai
judantys
neįgalūs,
kuriems
nustatytas
didelių
specialiųjų poreikių lygis arba
pripažinti nedarbingais (0-25
procentai darbingumo);
-vaikai su negalia;
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11.20. Pavežėjimo paslauga

Sutrikusio intelekto žmonių
globos bendrija
„Radviliškio Viltis“

S. Daukanto g. 33, 82114
Radviliškis
Tel. (+370) 626 86 859
el.p. radviltis@gmail.com

11.21. Asmens namuose
teikiamos paslaugos

Radviliškio parapijos
bendruomenės socialinių
paslaugų centro Paramos
šeimai tarnyba
Radviliškio parapijos
bendruomenės socialinių
paslaugų centro Paramos
šeimai tarnyba

Maironio g. 8A, 82133
Radviliškis
Tel. (8 422) 53 499,
el.p. direktore@rpbspc.lt
Maironio g. 8A, 82133
Radviliškis
Tel. (8 422) 53 499,
el.p. direktore@rpbspc.lt

11.22. Asmeninio asistento
paslauga

-sunkiai judantys
neįgalūs
asmenys, kuriems nustatytas
vidutinių specialiųjų poreikių
lygis arba, kurie yra pripažinti iš
dalies darbingais (30-55 procentai
darbingumo);
-pensinio
amžiaus
asmenys,
kuriems 70 ir daugiau metų;
-socialinę riziką patiriančios
šeimos ir jų vaikai, (su socialinio
darbuotojo rekomendacija), ir kt.
numatyti apraše punktai.
Transporto paslauga suteikiama
neįgaliesiems
asmenims
pritaikytu
automobiliu:
ikimokyklinio,
mokyklinio
amžiaus
neįgaliesiems,
suaugusiems
neįgaliems
asmenims, asmenims su sunkia
negalia.,0
Pagalba į namus senyvo amžiaus
asmenims, asmenims su negalia.
Namų ir viešojoje aplinkoje
(palydint
ir
komunikuojant)
individualiai asmeniui iki 4 val.
per dieną (darbo dienomis)
teikiama
pagalba,
padedanti
įgalinti jo savarankiškumą ir
užtikrinanti
svarbiausias
jo
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11.23. Integrali pagalba (dienos
socialinė globa ir slauga)
asmens namuose

Radviliškio parapijos
bendruomenės socialinių
paslaugų centro Paramos
šeimai tarnyba

Maironio g. 8A, 82133
Radviliškis
Tel. (8 422) 53 499,
el.p. direktore@rpbspc.lt

11.24. Pagalba į namus

Radviliškio parapijos
bendruomenės socialinių
paslaugų centro Paramos
šeimai tarnyba

Maironio g. 8A, 82133
Radviliškis
Tel. (8 422) 53 499,
el.p. direktore@rpbspc.lt

gyvybines
veiklos
funkcijas
(asmeninė
higiena,
mityba,
judėjimas/mobilumas, socialiniai
santykiai ir aplinka). Skirta
asmenims nuo 16 metų amžiaus,
kuriems Neįgaliųjų socialinės
integracijos įstatymo nustatyta
tvarka nustatytas neįgalumo lygis
arba darbingumo lygis dėl fizinės
ir (ar) kompleksinės negalios, kuri
apriboja galimybę savarankiškai
tvarkyti savo asmeninį ir socialinį
gyvenimą, kuriems reikalinga kitų
asmenų pagalba.
Tai visuma paslaugų, kuriomis
asmeniui teikiama kompleksinė,
nuolatinės specialistų priežiūros
reikalaujanti pagalba dienos metu.
Paslaugų
gavėjai:
suaugę asmenys su negalia ir
senyvo
amžiaus
asmenys,
kuriems teisės aktų nustatyta
tvarka nustatytas specialusis
nuolatinės slaugos poreikis ir
visiško nesavarankiškumo lygis,
ir deklaravę gyvenamąją vietą
Radviliškio rajono savivaldybėje.
Asmens
namuose
teikiamos
paslaugos, padedančios: asmeniui
(šeimai) tvarkytis buityje, rūpintis
asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti
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11.25. Paslauga autizmo spektro
sutrikimą turintiems
vaikams.
12.
12.1.

NEMOKAMA
PIRMINĖ TEISINĖ
PAGALBA
Teisinė pagalba

Radviliškio r. savivaldybės
viešoji biblioteka

Dariaus ir Girėno g. 9, 82137
Radviliškis
Tel. (8 422) 53 168
el.p.
direktore@radviliskiobiblioteka.lt

Radviliškio rajono
savivaldybės
administracijos Juridinis ir
viešųjų pirkimų skyrius

Aušros a. 10, 82196 Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, (8 422)
69 006, (8 422) 69 017,
(+370) 612 68 398,
(+370) 696 82 626
el.p.
arnoldas.matuzevicius@radviliski
s.lt,
remigijus.rudzianskas@radviliskis
.lt,
informacija@radviliskis.lt

visuomeniniame
gyvenime;
šeimos nariams, prižiūrintiems
asmenims su negalia, senyvo
amžiaus asmenis.
Specialūs užsiėmimai su šį
sutrikimą turinčiais vaikais.

Nemokamos teisinės
informacijos, nemokamų teisinių
konsultacijų teikimas,
nemokamas valstybės ar
savivaldybės institucijai skirtų
dokumentų, išskyrus teisminius
dokumentus, rengimas,
nemokamas patarimų dėl ginčo
sprendimo ne teismo tvarka
teikimas, nemokamas taikaus
ginčo išsprendimo veiksmų
atlikimas ir nemokamas taikos
sutarties parengimas.

