Radviliškio rajono savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 2018 metų
veiklos plano
1 priedas

2018 METŲ ATMINTINOS DIENOS, RADVILIŠKIO RAJONO ŠVIETIMO, KULTŪROS
IR SPORTO ĮSTAIGŲ, MENO MĖGĖJŲ KOLEKTYVŲ JUBILIEJAI IR ŠVENTĖS
Lietuvos Respublikos Seimas 2018 metus paskelbė:
➢ Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metais;
➢ Lietuvos skautų judėjimo metais;
➢ Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejaus
minėjimo metais;
➢ Adolfo Ramanausko-Vanago metais;
➢ Tėvo Stanislovo metais;
➢ Vydūno metais;
➢ Sąjūdžio metais;
➢ Simono Daukanto metais;
➢ Lietuvos katalikių moterų sąjungos metais.
Radviliškio rajono savivaldybės miestų ir miestelių įkūrimo metinės:
➢ Šniūraičių kaimui – 345 metai;
➢ Pakiršinio kaimui – 520 metų.
Rajono kultūros ir švietimo įstaigų jubiliejai:
➢ Pašušvio bibliotekai –70 metų (balandžio mėn.);
➢ Pakiršinio mokyklai – 95 metai (gegužės 4 d.);
➢ Baisogalos mokyklai – 100 metų (birželio 9 d.);
➢ Baisogalos kultūros centro kūrybinei veiklai 60 metų (birželio mėn.);
➢ Butėnų kaimo bendruomenei 10 metų (liepos mėn.);
➢ Vaižganto progimnazijai – 45 metai (rugsėjo mėn.);
➢ Vainiūnų bibliotekai 70 metų (spalio mėn.);
➢ Vinco Kudirkos progimnazijai – 60 metų (lapkričio 16 d.);
➢ Skėmių bibliotekai 70 metų (lapkričio mėn.).
Istorinės sukaktys:
➢ prieš 100 metų, 1918 m. kovo 6 d., JAV Konektikuto valstijos mieste Naujojoje
Britanijoje (New Britain), gimė LLKS Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos signataras,
LLKS Gynybos pajėgų vadas, partizanų pulkininkas Adolfas Ramanauskas-Vanagas (sušaudytas
1957 m. lapkričio 29 d. Vilniuje);
➢ prieš 70 metų, 1948 m. balandžio 1 d., įkurta Prisikėlimo partizanų apygarda;
➢ prieš 70 metų, 1948 m. gegužės 22–23 d., vyko didžiausias masinis žmonių trėmimas iš
Lietuvos kodiniu pavadinimu „Pavasaris“ (ištremta apie 40 tūkst. žmonių);
➢ prieš 30 metų, 1988 m. birželio 3 d., buvo įkurtas Lietuvos persitvarkymo
sąjūdis. Birželio 3-oji – Sąjūdžio diena;
➢ prieš 100 metų, 1918 m. rugsėjo 29 d., Šiaulių aps. Radviliškyje gimė pasipriešinimo
sovietiniam okupaciniam režimui dalyvis Algirdas Mykolas Dobrovolskis (Tėvas Stanislovas) (mirė
2005 m. birželio 23 d. Kaune).
Rajono meno mėgėjų kolektyvų jubiliejai:
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➢ Šeduvos kultūros ir amatų centro humoro grupės „Sprandžina“ kūrybinės veiklos 25metis;
➢ Baisogalos kultūros centro moterų vokalinio ansamblio kūrybinės veiklos 10-metis;
➢ Baisogalos kultūros centro mišraus choro kūrybinės veiklos 20-metis;
➢ Radviliškio miesto kultūros centro tremtinių ir politinių kalinių choro „Versmė“
kūrybinės veiklos 25-metis;
➢ Radviliškio miesto kultūros centro šokių kolektyvo „Šelmiai“ 35 metų jubiliejus.
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