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RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO,
KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS 2021 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
2021 m. kovo Nr. ARadviliškis
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu,
t v i r t i n u Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
2021 metų veiklos planą (pridedama).
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
nustatyta tvarka.

Administracijos direktorė

Jolanta Margaitienė

R. Plukienė, 69 043, el. p. rasa.plukiene@radviliskis.lt

1

I. MISIJA
Švietimas
Kokybiškos ir darnios švietimo politikos įgyvendinimas Savivaldybėje, atsižvelgiant į šiuolaikines kaitos ir atsinaujinimo tendencijas bei gyventojų
poreikius.
Kultūra
Kuo palankesnių sąlygų kultūros kūrėjams kurti Savivaldybės teritorijoje sudarymas, visų socialinių žmonių grupių galimybių aktyviai ne tik vartoti kultūros
ir meninės kūrybos rezultatus, bet ir dalyvauti kultūriniame Savivaldybės gyvenime, kuriant savo ir rajono kultūrinį identitetą, tenkinant estetinius poreikius,
išlaikant ir tęsiant krašto tradicijas, puoselėjant regiono etnokultūrą, užtikrinimas.
Sportas
Palankios aplinkos kūrimas švietimo įstaigų mokinių, jaunimo ir kitų rajono gyventojų laisvalaikio užimtumui ir sveikatos stiprinimui.
Tarpinstitucinis bendradarbiavimas
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo plėtojimas, siekiant teigiamų pokyčių tarpinstitucinio bendradarbiavimo srityje bei šių kompetencijų lygmenyje, kurti
vaiko ir šeimos interesus, sociumo poreikius atitinkančią efektyvią tarpinstitucinio bendradarbiavimu grįstą švietimo, socialinių, sveikatos, saugumo priemonių
sistemą Savivaldybėje, kuri padėtų vaikui ir šeimai įveikti besiformuojantį ar jau susiformavusį ydingą elgesį, išsiugdyti prasmingo, sąmoningo ir individualaus
visuomeninio gyvenimo normas atitinkančią savimonę ir savivoką.
Tarptautinis bendradarbiavimas
Sistemingas ir planingas Savivaldybės tarptautinių ryšių su užsienio šalių savivaldybėmis, kitomis institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis kūrimas ir
palaikymas, siekiant abiem pusėms naudingų ryšių, bei teigiamo įvaizdžio formavimas tarptautiniu mastu.
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II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Švietimas:
Tikslas: užtikrinti paveikų ir kokybišką švietimo įstaigų veiklos organizavimą, sudarant galimybes kiekvienam ugdytiniui pasiekti kuo geresnių
ugdymosi rezultatų.
Uždaviniai:
1. Skatinti veiksmingą, darnią, atsakingu valdymu pagrįstą švietimo įstaigų vadovų vadybinę veiklą.
2. Užtikrinti kokybišką švietimo proceso administravimą , valdymą, veiklos organizavimą.
3. Didinti ugdymo prieinamumą sudarant sąlygas gauti kokybiškas ugdymo(-si) paslaugas.
4. Vykdyti švietimo įstaigų veiklos priežiūrą ir duomenų analizę, orientuotą į mokinių pažangą.
Kultūra:
1 tikslas: įgyvendinti valstybės ir vietos savivaldos kultūros politiką Savivaldybės teritorijoje, vadovaujantis Savivaldybės ir valstybės interesų derinimo
principu, atsižvelgiant į vietos sąlygas bei finansines galimybes.
Uždaviniai:
1.1. Sudaryti sąlygas gyventojų kūrybinei ir meninei veiklai, ugdyti kultūrines žmonių kompetencijas ir kūrybingumą visą jo gyvenimą.
1.2. Rūpintis Savivaldybės kultūros ir meno sklaida Lietuvoje ir užsienyje.
2 tikslas. kuruoti ir koordinuoti Savivaldybės kultūrinę veiklą, skatinant kultūros prieinamumą įvairioms visuomenės grupėms, puoselėjant kultūros
tradicijas bei kultūrinės raiškos įvairovę.
Uždaviniai:
2.1. Skatinti kūrybinę ir meninę įvairovę.
2.2. Plėtoti Savivaldybės kultūros įstaigų veiklą, skatinti kultūros darbuotojų motyvaciją, sudaryti sąlygas kvalifikacijos kėlimui.
Sportas:
Tikslas: įgyvendinti valstybės ir vietos savivaldos kūno kultūros ir sporto politiką Savivaldybės teritorijoje vadovaujantis Savivaldybės ir valstybės interesų
derinimo principu, atsižvelgiant į vietos sąlygas ir finansines galimybes.
Uždaviniai:
1. Sudaryti sąlygas gyventojų sportinei veiklai.
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2. Koordinuoti rajono kūno kultūros ir sporto veiklą, užtikrinančią gyventojų dalyvavimą joje, sudarančią sąlygas savivaldybės sportininkams siekti aukštų
meistriškumo rezultatų.
Tarpinstitucinis bendradarbiavimas:
Tikslas: plėtoti tikslinį bei efektyvų tarpinstitucinį bendradarbiavimą su Savivaldybėje veikiančiomis institucijomis, organizacijomis, kurios dirba šeimos
ir vaiko gerovės srityje.
Uždaviniai:
1. Aktyvinti ir skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą vaiko ir šeimos, ir/ar socialiai saugios gerovės užtikrinimui, laiku inicijuoti įstatymu numatytų
pagalbos/auklėjamojo pobūdžio priemonių taikymą bei diferencijuotu ir individualizuotu požiūriu numatyti, pritaikyti paslaugas vaikui ir šeimai.
2. Sistemingai informuoti visuomenę apie institucijų, dirbančių socialinės, sveikatos, švietimo srityse, teikiamas paslaugas bei pagalbos
priemones/galimybes vaikui ir šeimai.
3. Plėtoti švietimo srities pagalbą, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugas vaikui ir šeimai per koordinuotai teikiamų paslaugų plėtros planą.
Tarptautinis bendradarbiavimas:
Tikslas: plėtoti Savivaldybės tarptautinius ryšius su užsienio šalių savivaldybėmis, kitomis institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis.
Uždaviniai:
1. Palaikyti bei plėtoti Savivaldybės ryšius su tarptautinio bendradarbiavimo partneriais.
2. Plėtoti ryšius su tarptautinėmis organizacijomis ir siekti naujų, abiem pusėms naudingų ryšių, dalyvauti rengiant Savivaldybėje tarptautinius renginius ir
Savivaldybės partnerių renginiuose užsienio valstybėse.
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ŠVIETIMAS:
Tikslas: užtikrinti paveikų ir kokybišką švietimo įstaigų veiklos organizavimą, sudarant galimybes kiekvienam ugdytiniui pasiekti kuo geresnių ugdymosi
rezultatų.

1 uždavinys. Skatinti veiksmingą, darnią, atsakingu valdymu pagrįstą švietimo įstaigų vadovų vadybinę veiklą.
Priemonė
1. Konsultuoti švietimo įstaigų vadovus
dokumentų rengimo klausimais, analizuoti
švietimo įstaigų parengtus dokumentus,
teikti siūlymus

2. Koordinuoti rajono švietimo įstaigų
vadovų veiklos vertinimą

Data
Visus metus
Visus metus

Rezultatas
Parengti dokumentai, užtikrinantys sėkmingą švietimo įstaigų
veiklą:
Kokybiškai parengti švietimo įstaigų strateginiai planai ir jiems
pritarta administracijos direktoriaus įsakymais

Atsakingas

Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus specialistai

Visus metus

Parengti naujos redakcijos švietimo įstaigų veiklos nuostatai ir
patvirtinti Savivaldybės tarybos sprendimais

I. Ražinskienė,
Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus specialistai

Sausio mėn.

Tikslingai parengtos perspektyvinės švietimo įstaigų Mokytojų
ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus)
atestacijos programos

I. Ražinskienė

Birželiorugpjūčio mėn.

Kokybiškai parengti bendrojo ugdymo mokyklų ir formalųjį
švietimą papildančio ugdymo mokyklų ugdymo planų projektai
ir suderinti su Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėju

Mokyklų kuratoriai

Rugpjūčio–spalio
mėn.

Išanalizuotos švietimo įstaigų pedagoginių ir kitų darbuotojų
pareigybės ir etatai

A. Vizbarienė

Kovo–lapkričio
mėn.

Pagal poreikį atnaujintas rajono švietimo stebėsenos rodiklių
sąrašas, parengta švietimo stebėsenos rodiklių duomenų analizė

I. Ražinskienė

Sausio–vasario
mėn.

Mero potvarkiu įvertintos švietimo įstaigų vadovų 2020 m.
veiklos ataskaitos ir nustatytos 2021 m. užduotys

L. Vaičiūnas,
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Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus specialistai
2 uždavinys. Užtikrinti kokybišką švietimo administravimą , valdymą, veiklos organizavimą.
Priemonė
1.
Parengti
švietimo
organizavimą
reglamentuojančius Savivaldybės tarybos
sprendimų projektus

Data
Visus metus

Rezultatas
Parengti rajono Savivaldybės tarybos sprendimų projektai,
užtikrinantys sėkmingą ugdymo įstaigų veiklą ir tikslingą lėšų
panaudojimą

2. Parengti savivaldybės švietimo pažangos
ataskaitą

Vasario–balandžio
mėn.

Nustatyta Savivaldybės švietimo pažanga ir parengta Savivaldybės
švietimo pažangos ataskaita

3. Parengti Savivaldybės bendrojo ugdymo
mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 m.
bendrojo plano projektą

Gegužės mėn.

Išanalizuota Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo situacija,
parengtas Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos
2021–2025 metų bendrojo plano projektas

4. Koordinuoti PUPP, mokyklinių ir Spalio–liepos mėn.
valstybinių brandos egzaminų, brandos darbų
organizavimą ir vykdymą
5. Organizuoti instruktažus valstybinių
Balandžio,
brandos egzaminų vykdytojams, vyr. gegužės, birželio
vykdytojams ir administratoriams
mėn.
6. Koordinuoti Elektroninio nacionalinio Kovo–spalio mėn.
mokinių pasiekimų patikrinimo (e-NMPP)
organizavimą ir vykdymą
7. Koordinuoti projekto „Mokinių ugdymosi
Visus metus
pasiekimų gerinimas diegiant kokybės
krepšelį“ įgyvendinimą

Užtikrintas sklandus 2021 metų PUPP, mokyklinių ir valstybinių
brandos egzaminų, brandos darbų organizavimas ir vykdymas

Atsakingas
L. Vaičiūnas,
Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus
specialistai
L. Vaičiūnas,
Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus
specialistai
L. Vaičiūnas,
J. Steponavičienė,
Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus
specialistai
R. Plukienė,
R. Špakauskas

Užtikrintas sklandus 2021 metų valstybinių brandos egzaminų
vykdymas

R. Plukienė,
R. Špakauskas

Užtikrintas sklandus Elektroninio nacionalinio mokinių pasiekimų
patikrinimo(e-NMPP) organizavimas ir vykdymas

I. Ražinskienė

5 bendrojo ugdymo mokyklose suplanuotos ir vykdomos veiklos
tobulinimo priemonės

R. Špakauskas
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8. Koordinuoti projekto „Skaitmeninis
ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“
ugdymo turinio atnaujinimo veiklas

Visus metus

Parengti reikiami projekto dokumentai, atsižvelgiant į ugdymo turinio
atnaujinimo terminus. Sklandžiai pereinama prie atnaujinamo ugdymo
turinio

9. Koordinuoti Savivaldybės neformaliojo
vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo
tvarkos aprašo įgyvendinimą, sudarant
sąlygas neformaliojo vaikų švietimo plėtrai
10. Koordinuoti bendrojo ugdymo mokyklų
veiklos įsivertinimą.

Visus metus

Užtikrinta neformaliojo vaikų švietimo programų įvairovė, kokybė ir
prieinamumas

Visus metus

Visos bendrojo ugdymo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo
rezultatus ir padarytą pažangą skelbia mokyklos interneto svetainėje
Ne mažiau kaip 80 proc. bendrojo ugdymo mokyklų Nacionalinei
švietimo agentūrai pateikia informaciją apie veiklos įsivertinimą
Ne mažiau kaip 80 proc. bendrojo ugdymo mokyklų padarytą pažangą
skelbia ŠVIS.Bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo duomenys
naudojami mokyklų veiklai tobulinti
11. Inicijuoti ir planuoti bendrojo ugdymo Balandžio–gegužės Inicijuotas bendrojo ugdymo mokyklų išorinis veiklos kokybės
mokyklų išorinį veiklos kokybės vertinimą
mėn.
vertinimas, informacija pateikta Nacionalinei švietimo agentūrai
12. Sutvarkyti ir atnaujinti duomenų bazes
Vasario–gegužės, Atnaujinti rajono mokinių ir pedagogų registrai, švietimo
rugsėjo–gruodžio informacinėje sistemoje (ŠVIS) suformuotos statistinės ataskaitų
mėn.
suvestinės (1m, 2m, 3m, 3ES, 3D, 3I, 4, ŠV-03)

I. Ražinskienė,
Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus
specialistai
A. Vizbarienė

J. Steponavičienė

J. Steponavičienė
A. Vizbarienė

Visus metus

Atnaujintas švietimo įstaigų registras

A. Vizbarienė

Sausio mėn.

Akredituotos Neformaliojo vaikų švietimo programos Kvalifikacijos
tobulinimo programų ir renginių registre (KTPRR)

A. Vizbarienė

Kovo mėn.

Vykdyti savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitą, surinktą
informaciją apie nesimokančius vaikus ir jų nesimokymo priežastis
įrašyti į „NEMIS“

M. Motiejūnienė

Gruodžio mėn.

Atnaujinti vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių bei
prevencinės veiklos duomenys švietimo informacinėje sistemoje
(ŠVIS)

L. Skriptienė,
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Sausio mėn.

Suformuotos brandos atestatų, jų priedų, pagrindinio išsilavinimo ir
kitų pažymėjimų blankų panaudojimo ataskaitos

R. Špakauskas

Visus metus

Sistemingai tvarkomi Vaikų registracijos ir priėmimo į švietimo
įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes informacinės
sistemos duomenys
Pagal poreikį konsultuoti švietimo įstaigų vadovai, duomenų bazės
tvarkytojai ir tėvai centralizuoto vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo grupes klausimais
Suformuotos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės
2021–2022 m. m.
Atnaujinti ir sutvarkyti duomenys duomenų perdavimo sistemoje
,,Keltas“, pakeisti atsakingi asmenys, paskirti MBE ir VBE vertinimo
ir vykdymo, Brandos darbo vertinimo centrai

J. Steponavičienė

Visus metus

Sistemingai tvarkoma brandos atestatų, jų priedų, pagrindinio
išsilavinimo ir kitų pažymėjimų blankų apskaita

R. Špakauskas

Visus metus

Organizuoti Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos
posėdžiai. Pateikti siūlymai ir priimti sprendimai dėl vaiko minimalios
ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo

M. Motiejūnienė

Vasario–rugsėjo
mėn.

Plėtojamos vaikų ir jaunimo socializacijos galimybės, tenkinami
mokinių saviraiškos poreikiai

I. Ražinskienė

Vasario–gruodžio
mėn.

Finansuotos ir vykdytos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio
mokymosi programos, programų vykdytojams suteikta metodinė ir
informacinė pagalba

M. Motiejūnienė

Iki vasario 10 d.
Visus metus

13.
Organizuoti
Savivaldybės
administracijos Vaiko gerovės komisijos
posėdžius. Rinkti informaciją, būtiną
sprendimui priimti dėl vaiko minimalios ar
vidutinės priežiūros priemonių skyrimo
14. Organizuoti Savivaldybės vaikų
socializacijos ir poilsio programų rėmimo
konkursą
15. Organizuoti ir koordinuoti neformaliojo
suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi
programų
(finansuojamų
Savivaldybės
biudžeto lėšomis) finansavimo konkursą
16. Informuoti visuomenę apie rajono
švietimo įstaigų veiklą ir pokyčius

Visus metus

Sistemingai atnaujinama informacija Savivaldybės interneto
svetainėje ir spaudoje

R. Plukienė

Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus
specialistai
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Savivaldybės interneto svetainėje kiekvieną mėnesį skelbiama
informacija apie laisvas vietas švietimo įstaigų, vykdančių
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, grupėse

J. Steponavičienė

3 uždavinys. Didinti ugdymo prieinamumą sudarant sąlygas gauti kokybiškas ugdymo(-si) paslaugas.
Priemonė
1. Kurti STEAM ugdymo aplinkas bendrojo
ugdymo mokyklose

Data
Vasario–rugsėjo
mėn.

Rezultatas
Bendrojo ugdymo mokyklose įsteigtos laboratorijos, esamos
papildytos šiuolaikinėmis priemonėmis

Atsakingas
L. Vaičiūnas

2. Skatinti švietimo įstaigų vadovus atrasti ir
pritaikyti patirtinio mokymo(-si) patirtis,
gerinančias mokinių pasiekimus

Visus metus

Visose savivaldybės švietimo įstaigose patirtinis mokymas(-is)
įvardijamas kaip vienas iš prioritetų, įtraukiamas į įstaigų veiklos
planus, dalijamasi patirtimi

Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus
specialistai

4 uždavinys. Vykdyti tikslingą švietimo įstaigų veiklos priežiūrą ir duomenų analizę, orientuotą į mokinių pažangą.
Priemonė
1. Organizuoti ir vykdyti švietimo įstaigų
priežiūrą:
1.1. Mokyklinių technologijų ir menų
brandos egzaminų, brandos darbo
organizavimas, vykdymas ir vertinimas
gimnazijose
1.2. PUPP ir mokyklinių lietuvių kalbos ir
literatūros brandos egzaminų organizavimas
bei vykdymas
1.3. Grįžtamoji patikra „Socialinės rizikos
veiksnių ir socialinio emocinio ugdymo
programų vykdymas, sprendžiant patyčių ir
smurto, mokyklos nelankymo problemas

Data

Rezultatas

Atsakingas

Kovo–gegužės mėn.

Nustatyta, ar mokykliniai technologijų ir menų brandos
egzaminai, brandos darbai organizuoti ir vykdyti, vertinti pagal
nustatytus reikalavimus.

R. Plukienė

Balandžio–birželio
mėn.

Nustatyta, ar PUPP, mokykliniai brandos egzaminai organizuoti
ir vykdyti, vertinti pagal nustatytus reikalavimus

R. Plukienė

Gegužės–birželio
mėn.

Išanalizuota ir su švietimo įstaigų vadovais aptarta grįžtamosios
patikros „Socialinės rizikos veiksnių ir socialinio emocinio
ugdymo programų vykdymas, sprendžiant patyčių ir smurto,
mokyklos nelankymo problemas švietimo įstaigose“ rezultatai

M. Motiejūnienė
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švietimo įstaigose“
1.4. Priešmokyklinio ugdymo programos
įgyvendinimas Savivaldybės švietimo
įstaigose

Spalio–gruodžio
mėn.

2. Išanalizuoti Radviliškio r. Šeduvos Kovo–birželio mėn.
Sidabravo Šiaulėnų Marcelino Šikšnio
gimnazijų 2020 metų matematikos brandos
egzaminų rezultatus, juos palyginti su
pasirinktų didžiųjų kaimiškųjų savivaldybių
panašaus dydžio gimnazijų rezultatais,
pateikti išvadas ir rekomendacijas

Nustatyta priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos
klausimais įgyvendinimo kokybė, parengta pažyma
Švietimo įstaigų vadovai konsultuoti priešmokyklinio ugdymo
bendrosios programos įgyvendinimo

J. Steponavičienė

Atlikta analizė, palyginti
rekomendacijos ir pasiūlymai

M. Motiejūnienė,
R. Špakauskas

rezultatai,

pateiktos

išvados,

3. Išanalizuoti Lizdeikos gimnazijos brandos Balandžio–rugpjūčio Atlikta analizė, palyginti rezultatai, pateiktos išvados,
egzaminų rezultatus, juos palyginti su mėn.
rekomendacijos ir pasiūlymai
pasirinktų didžiųjų kaimiškųjų savivaldybių
panašaus dydžio gimnazijų rezultatais,
pateikti išvadas ir rekomendacijas
4. Išanalizuoti švietimo pagalbos specialistų
poreikį, užtikrinantį švietimo pagalbos
specialistų
paslaugas
mokiniams,
besimokantiems
pagal
ikimokyklinio,
priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo
programas.
5. Išanalizuoti specialiųjų tikslinių dotacijų
lėšų ugdymo reikmėms finansuoti
panaudojimą švietimo įstaigose
6. Išanalizuoti bendrojo ugdymo mokyklų
pagrindinio ugdymo pasiekimų ir brandos
egzaminų rezultatus

Spalio–lapkričio
mėn.

Sausio–balandžio,
liepos–gruodžio
mėn.
Liepos, rugpjūčio,
rugsėjo mėn.

Išanalizuotas švietimo pagalbos specialistų poreikis, užtikrinantis
švietimo programas pagalbos specialistų paslaugas mokiniams,
besimokantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo
ugdymo.

R. Plukienė

M. Motiejūnienė

Lėšos panaudotos optimaliai bei racionaliai

A. Vizbarienė

Išanalizuoti pagrindinio ugdymo pasiekimų ir brandos egzaminų
rezultatai bendrojo ugdymo mokyklose. Informacija pateikta
Savivaldybės interneto svetainėje

R. Plukienė
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7. Išanalizuoti neformaliojo švietimo
programas įgyvendinančių įstaigų duomenis
apie neformaliojo švietimo programų
įgyvendinimą

Spalio–gruodžio
mėn.

8.
Išanalizuoti
Radviliškio
rajono
savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų
centro sporto skyriaus vykdomų sportinio
ugdymo programų įgyvendinimą, kokybę ir
poreikį.
9. Išanalizuoti Elektroninio nacionalinio
mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatus

Balandžio–gegužės
mėn.

10. Išanalizuoti mokinių pavežimo kaštus
Radviliškio rajone, pateikti siūlymus dėl
racionalaus ūkio lėšų panaudojimo.

Išanalizuotas ir švietimo įstaigų vadovų pasitarime pristatytas bei
aptartas neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas ir jo
tobulinimo galimybės.
Didėja mokinių, dalyvaujančių bendrojo ugdymo mokyklų
neformaliojo švietimo programose, neformaliojo švietimo
mokyklų formalųjį švietimą papildančio ugdymo programose,
tikslinėmis valstybės/Europos sąjungos finansinės paramos ir
bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamose neformaliojo
vaikų švietimo programose, dalis nuo visų besimokančių mokinių
skaičiaus
Išanalizuotas Radviliškio poreikis paslaugų centro rajono
savivaldybės švietimo ir sporto sporto skyriaus vykdomų
sportinio ugdymo ir programų įgyvendinimas, kokybė.

J. Steponavičienė

Lapkričio–gruodžio
mėn.

Parengta apibendrinta Elektroninio nacionalinio mokinių
pasiekimų patikrinimo testų rezultatų ataskaita, viešai paskelbti
apibendrinti rezultatai

I. Ražinskienė

Visus metus

Pateiktos išvados dėl mokinių pavežimo kaštų ir pateikti
pasiūlymai dėl racionalaus ūkio lėšų panaudojimo.

R. Špakauskas

R. Špakauskas

Kultūra:
I. Tikslas. Įgyvendinti valstybės ir vietos savivaldos kultūros politiką Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje, vadovaujantis savivaldybės ir valstybės
interesų derinimo principu, atsižvelgiant į vietos sąlygas bei finansines galimybes.
1 uždavinys. Sudaryti sąlygas gyventojų kūrybinei ir meninei veiklai, ugdyti kultūrines žmonių kompetencijas ir kūrybingumą visą jo gyvenimą.
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Priemonė
1. Sukurti Radviliškio rajono kultūros
strategiją

Data
I-IV ketv.

2. Organizuoti Grožinės literatūros ir kitų
Radviliškio rajono savivaldybei reikšmingų
leidinių
leidybos
projektų
dalinio
finansavimo Radviliškio rajono savivaldybės
biudžeto lėšomis konkursą
3. Informuoti visuomenę apie kultūros
įstaigų veiklą, organizuojamus renginius,
meno kolektyvų ir pavienių menininkų
pasiekimus internete bei spaudoje

Kovo–gruodžio
mėn.

Visus metus

Rezultatas
Sukurta Radviliškio rajono kultūros strategija

Skatinama Radviliškio krašto kultūrai reikšmingų ir išliekamąją
vertę turinčių leidinių leidyba bei sklaida

Gerosios patirties sklaida spaudoje ir internete

Atsakingas
L. Vaičiūnas,
Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus vedėjo
pavaduotojas,
L. Stirbienė
Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus vedėjo
pavaduotojas

L. Stirbienė

2 uždavinys. Rūpintis Radviliškio rajono savivaldybės kultūros ir meno sklaida Lietuvoje ir užsienyje.
Priemonė
1. Rengti mėnesio ir savaitės kultūros
renginių planus, pristatyti juos visuomenei
per respublikinę žiniasklaidą bei talpinti
Radviliškio rajono savivaldybės interneto
svetainėje www.radviliskis.lt

Data
Kiekvieną
savaitę,
kas mėnesį

Rezultatas
Visuomenė nuolat informuojama apie organizuojamus renginius,
kultūros įstaigų veiklą bei įgyvendinamus projektus

Atsakingas
L. Stirbienė

2. Parengti 2020 m. bendrą Radviliškio
rajono kultūros centrų ir bendrą visų įstaigų,
atliekančių kultūros funkcijas, statistines
ataskaitas

Iki sausio 29 d.

Išanalizuota Savivaldybės kultūros įstaigų veikla, surinkti
statistiniai rodikliai, pateikti Lietuvos nacionaliniam kultūros
centrui

L. Stirbienė

12

3. Organizuoti kultūrinius mainus tarp
bendradarbiavimo miestų, inicijuoti ir
koordinuoti
Savivaldybės
tarptautinio
kultūrinio
bendradarbiavimo
projektų
rengimą ir įgyvendinimą, skatinti Radviliškio
rajono savivaldybės meno mėgėjų kolektyvų,
atlikėjų,
tautodailininkų
dalyvavimą
tarptautiniuose festivaliuose ir meno
projektuose
4. Teikti Lietuvos Respublikos kultūros
ministerijai, Lietuvos nacionaliniam kultūros
centrui ir kitoms kultūrą ir meną
kuruojančioms institucijoms informaciją apie
Savivaldybės kultūros įstaigų veiklą

Vasario–gruodžio
mėn.

Organizuojamos Radviliškio rajono savivaldybės meno
kolektyvų, atlikėjų, tautodailininkų išvykos į bendradarbiavimo
miestus (atsižvelgiant į bendradarbiavimo miestų vadovų
kvietimus)

Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus vedėjo
pavaduotojas,
L. Stirbienė

Visus metus

Kultūrą ir meną kuruojančios institucijos nuolat ir sistemingai
informuojamos apie Radviliškio rajono savivaldybės kultūros
įstaigų veiklą

L. Stirbienė

II. Tikslas. Kuruoti ir koordinuoti Radviliškio rajono savivaldybės kultūrinę veiklą, skatinant kultūros prieinamumą įvairioms visuomenės grupėms,
puoselėjant kultūros tradicijas bei kultūrinės raiškos įvairovę.
1 uždavinys. Skatinti kūrybinę ir meninę įvairovę.
Priemonė
1. Derinti rajono kultūros įstaigų kultūrinės
veiklos planus ir ataskaitas, analizuoti
veiklos kokybę

Data
Visus metus

Rezultatas
Suderinti planai ir išanalizuota veiklos kokybė skatina įstaigų
veiklą įvairovei ir efektyviam darbui. Išanalizuota ir įvertinta
Savivaldybės kultūros įstaigų veikla

Atsakingas
Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus vedėjo
pavaduotojas,
L. Stirbienė

2. Paminėti tradicines, valstybines šventes,
siekiant išlaikyti kultūrinės edukacijos
tradicijas

Visus metus

Organizuojamos šios šventės ir minėjimai:
Lietuvos laisvės gynėjų dienos minėjimai ir akcijos (2021-01-13),
Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas (2021-02-15-16),
Tulpių žydėjimo šventė (2021-05-15–16), Gedulo ir vilties dienos
minėjimas (2021-06-14), Lietuvos valstybės (Karaliaus Mindaugo
karūnavimo) diena (2021-07-06), Baltijos kelio minėjimai (202108-23)

L. Vaičiūnas,
L. Stirbienė,
Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus
specialistai
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3. Parengti reikalingus dokumentus naujai
Radviliškio
rajono
savivaldybės
visuomeninės kultūros tarybai sudaryti ir
koordinuoti jos veiklą

Vasario–gruodžio
mėn.

4. Skatinti projektinę veiklą. Kartu su ŠSPC
Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo
ugdymo skyriumi rengti projektų rengimo
seminarus

Visus metus
(pagal poreikį)

Analizuojami ir vertinami kultūros ir meno procesai Radviliškio
rajono savivaldybėje, teikiami siūlymai Švietimo, kultūros ir
sporto skyriui dėl kultūros ir meno sričių gerinimo Radviliškio
rajono savivaldybės teritorijoje
Kultūros įstaigų kokybiškai parengti projektai turi daugiau
galimybių gauti finansavimą

L. Stirbienė

Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus vedėjo
pavaduotojas,
L. Stirbienė

2 uždavinys. Plėtoti Savivaldybės kultūros įstaigų veiklą, skatinti kultūros darbuotojų motyvaciją, sudaryti sąlygas kvalifikacijos kėlimui.
Priemonė
1. Organizuoti Pasaulinės kultūros dienos
šventinį
renginį
rajono
kultūros
darbuotojams (2021-04-15)

Data
Balandžio mėn.

Rezultatas
Skatinama kultūros darbuotojų motyvacija, užtikrinamas
Radviliškio rajono savivaldybės kultūros administratorių
bendradarbiavimas, paminėta Pasaulinė kultūros diena

2. Pagerbti įstaigos jubiliejus mininčias
kultūros įstaigų bendruomenes, meno
kolektyvus

Visus metus

Vykstama į organizuojamas švietimo ir kultūros įstaigų, meno
kolektyvų jubiliejines šventes, pasveikinamos kultūros įstaigų
bendruomenės

3. Organizuoti kultūros įstaigų vadovų
pasitarimus Radviliškio rajono savivaldybėje
bei išvažiuojamuosius posėdžius Radviliškio
rajono kultūros įstaigose

Visus metus

Sprendžiamos kultūros įstaigų finansavimo problemos, kultūros
įstaigų tinklo kūrimo klausimai, pasidalijama gerąja patirtimi

4. Išanalizuoti poreikį ir koordinuoti kultūros
darbuotojų kvalifikacijos kėlimą

Visus metus

Pagilintos kultūros įstaigų vadovų ir kultūros organizatorių žinios
veiklos vadybos ir marketingo, scenos menų vadybos srityse

Atsakingas
L. Vaičiūnas,
Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus vedėjo
pavaduotojas,
L. Stirbienė
L. Vaičiūnas,
Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus
specialistai
Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus vedėjo
pavaduotojas,
L. Stirbienė
Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus
pavaduotojas,
L. Stirbienė
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Sportas:
Tikslas: įgyvendinti valstybės ir vietos savivaldos kūno kultūros ir sporto politiką Savivaldybės teritorijoje vadovaujantis Savivaldybės ir valstybės interesų
derinimo principu, atsižvelgiant į vietos sąlygas ir finansines galimybes.
1 uždavinys: sudaryti sąlygas gyventojų sportinei veiklai.
Priemonė
1.
Parengti
sporto
organizavimą
reglamentuojančius Savivaldybės tarybos
sprendimų projektus
2. Teikti visuomenei ir suinteresuotoms
institucijoms informaciją apie savivaldybės
teritorijoje veikiančias sporto organizacijas, jų
atstovų laimėjimus, kultivuojamas sporto
šakas, kūno kultūros ir sporto programas,
teikiamas sporto paslaugas, kūno kultūros ir
sporto renginius
3. Dalyvauti trenerių kvalifikacinių kategorijų
suteikimo ir panaikinimo komisijos darbe

Data
Visus metus

Rezultatas
Parengti rajono Savivaldybės tarybos sprendimai, užtikrinantys
sėkmingą sportinę veiklą ir tikslingą lėšų panaudojimą

Atsakingas
R. Špakauskas

Visus metus

Visuomenė ir suinteresuotos institucijos informuotos apie
savivaldybės teritorijoje veikiančias sporto organizacijas, jų
atstovų laimėjimus, kultivuojamas sporto šakas, kūno kultūros
ir sporto programas, teikiamas sporto paslaugas, kūno kultūros
ir sporto renginius

R. Špakauskas

Visus metus

Įvertinti trenerių veiklos rezultatai

R. Špakauskas

2 uždavinys: koordinuoti rajono kūno kultūros ir sporto veiklą, užtikrinančią gyventojų dalyvavimą joje, sudarančią sąlygas Savivaldybės sportininkams
siekti aukštų meistriškumo rezultatų.
1. Bendradarbiauti su Savivaldybės švietimo
ir sporto paslaugų centro Sporto skyriumi ir
nevyriausybinėmis sporto organizacijomis
organizuojant sporto varžybas ir kitus kūno
kultūros ir sporto renginius rajone

Visus metus

Bendradarbiauta organizuojant sporto varžybas ir kitus sporto
renginius.

R. Špakauskas
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2. Rinkti ir analizuoti statistinius duomenis
apie Savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų
centro Sporto skyriaus, nevyriausybinių
sporto organizacijų, kitų įstaigų ir
organizacijų kūno kultūros ir sporto veiklą
3. Organizuoti ir koordinuoti neįgaliųjų
socialinės integracijos per kūno kultūrą ir
sportą projektų įgyvendinimą
4. Organizuoti Savivaldybės kūno kultūros ir
sporto programų, projektų rėmimo konkursą
ir prižiūrėti vykdomų programų įgyvendinimą

Visus metus

Surinkti statistiniai duomenys apie Sporto skyrių,
nevyriausybinių sporto organizacijų, kitų įstaigų ir organizacijų
kūno kultūros ir sporto veiklą

R. Špakauskas

Visus metus

Užtikrinta tinkama neįgaliųjų socialinė integracija per kūno
kultūrą ir sportą

I. Ražinskienė,
R. Špakauskas

Visus metus

Savivaldybės teritorijoje gyvenantys jauni žmonės skatinami
lankyti sporto klubus, didinamas jaunimo užimtumas, fizinis
aktyvumas bei propaguojama sveika gyvensena

R. Špakauskas

Tarptautinis bendradarbiavimas:
Tikslas: plėtoti Savivaldybės tarptautinius ryšius su užsienio šalių savivaldybėmis, kitomis institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis.
1 uždavinys: palaikyti bei plėtoti Savivaldybės ryšius su tarptautinio bendradarbiavimo partneriais.
Priemonė
1. Formuoti teigiamą Savivaldybės įvaizdį
tarptautiniu mastu, plėtoti ir palaikyti ryšius
su
Savivaldybės
tarptautinio
bendradarbiavimo partneriais

Data
Visus metus

Rezultatas
Palaikomi ryšiai su Savivaldybės tarptautinio bendradarbiavimo
partneriais, pasirašomos tarptautinio bendradarbiavimo sutartys su
naujais partneriais, ieškoma naujų bendradarbiavimo sričių,
galimybių. Padedama Radviliškio rajono savivaldybėje
veikiančioms įstaigoms ir organizacijoms užmegzti ryšius su
užsienio partneriais

Atsakingas
Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus vedėjo
pavaduotojas ir
specialistai

2 uždavinys: plėtoti ryšius su tarptautinėmis organizacijomis ir siekti naujų, abiem pusėms naudingų ryšių, dalyvauti rengiant savivaldybėje tarptautinius
renginius ir Savivaldybės partnerių renginiuose užsienio valstybėse.
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Priemonė
1. Dalyvauti rengiant Savivaldybėje
tarptautinius renginius ir Savivaldybės
tarptautinio bendradarbiavimo partnerių
renginiuose užsienio valstybėse

Data
Visus metus

Rezultatas
Renginių Savivaldybėje metu organizuoti užsienio svečių
priėmimą, gavus užsienio partnerių kvietimą, organizuoti išvykas
į užsienį

Atsakingas
Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus vedėjo
pavaduotojas ir
specialistai

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas:
Tikslas. Plėtoti tikslinį bei efektyvų tarpinstitucinį bendradarbiavimą su Savivaldybėje veikiančiomis institucijomis, organizacijomis, kurios dirba šeimos
ir vaiko gerovės srityje.
1 uždavinys: aktyvinti ir skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą vaiko ir šeimos, ir/ar socialiai saugios gerovės užtikrinimui, laiku inicijuoti įstatymu
numatytų pagalbos/auklėjamojo pobūdžio priemonių taikymą bei diferencijuotu ir individualizuotu požiūriu numatyti, pritaikyti paslaugas vaikui ir šeimai.

Priemonė
1. Pagal faktinį bei sisteminį poreikį
organizuoti
bendrus
tarpinstitucinius
pasitarimus, konsultacinius pokalbius su
specialiųjų paslaugų teikėjais, atvejo
vadybininkais, atsakingais asmenimis, kurie
rengia, įgyvendina planą vaikui ir vaiko
aplinkai ir/ar šeimai, individualų vaiko
minimalios priežiūros priemonės vykdymo
planą, socialinės integracijos planą
2. Nedelsiant padėti spręsti nenumatytas
iškilusias aktualias ir išimtines problemas
vaikui ir šeimai ir/ar aplinkai kartu su
Radviliškio
rajono
savivaldybės
institucijomis atsakingomis už vaiko ir

Data
Visus metus

Rezultatas
Išsiaiškintas poreikis, išanalizuota esama situacija, priimti
optimalūs, prevenciniai ir socialiai efektyvūs sprendimai dėl
konkrečių koordinuotų, kompleksinių paslaugų bei paslaugų
poreikio vaiko ir aplinkos ir/ar šeimos atveju

Atsakingas
L. Skriptienė

Visus metus

Indentifikuotos ir optimaliai efektyviai padėtos spręsti vaikui ir
šeimai ir/ar aplinkai iškilusios nenumatytos, išimtinės problemos,
jiems geriausia bei socialiai priimtiniausia forma

L. Skriptienė
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šeimos gerovę

3. Priimti ir nagrinėti vaiko įstatyminių
atstovų (tėvų, globėjų, rūpintojų, įtėvių ir
kt.), institucijų, įstaigų, organizacijų,
teikiančių švietimo, sveikatos priežiūros,
socialines, viešosios tvarkos užtikrinimo
paslaugas prašymus bei informaciją, skundus
dėl koordinuotai teikiamų paslaugų,
paslaugų šeimai bei inicijuoti jų teikimą
5. Konsultuoti, teikti metodinę bei kt. tikslinę
pagalbą ugdymo įstaigų Vaiko gerovės
komisijoms
6. Inicijuoti tęstinių priemonių taikymą,
siekiant konkrečios institucijos teikiamos
pagalbos vaikui ir aplinkai, ir/ar šeimai
efektyvaus ir savalaikio organizavimo
konkretaus atvejo situacijoje
7. Pagal situaciją, poreikį ir pareigines
kompetencijas teikti metodinę pagalbą bei
konsultacijas interesantams

Visus metus

Išnagrinėti, išanalizuoti ir susisteminti prašymai bei informacija
dėl koordinuotai teikiamų paslaugų, kompleksinių paslaugų,
paslaugų šeimai Radviliškio rajone. Išsiaiškintas esamas poreikis
ir reikalingas ir būtinas poreikis teiktinų koordinuotų paslaugų,
kompleksinių paslaugų, paslaugų šeimai, vaiko ir šeimos ir/ar
aplinkos gerovei užtikrinti ir palaikyti

L. Skriptienė

Visus metus

Aktyvesnė, optimalesnė, tikslingesnė mokyklų Vaiko gerovės
komisijų veikla. Tarpusavio bendradarbiavimo, tarpinstitucinio
bendradarbiavimo skatinimas bei dalinimasis gerąja patirtimi
Efektyviai ir laiku teikiama tęstinė institucinė pagalba vaikui ir
aplinkai, ir/ar šeimai, teikiamos būtinos kompleksinės,
koordinuotos paslaugos konkretaus probleminio atvejo situacijos
sprendimui (išsprendimui)

L. Skriptienė

Pagal kompetenciją suteiktos konsultacijos interesantams dėl
Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros
įstatymo bei kitų teisės aktų įgyvendinimo, koordinuotai,
kompleksiškai teikiamų paslaugų teikimo bei Ankstyvosios
intervencijos programos vykdymo savivaldybėje
Teikiama metodinė pagalba seniūnijų tarpinstitucinėms grupėms,
savivaldybės Šeimos tarybai, Kovos su prekyba žmonėmis
koordinavimo komisijai, Radviliškio rajono savivaldybės
narkotikų kontrolės komisijai, rajono švietimo pagalbos
specialistams apie veiklas ir veiklos kryptis, konsultuota dėl
iškilusių klausimų, vykdyta metodinės medžiagos sklaida
tikslinėms grupėms

L. Skriptienė

Visus metus

Visus metus

L. Skriptienė
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2 uždavinys: sistemingai informuoti visuomenę apie institucijų, dirbančių socialinės, sveikatos, švietimo srityse, teikiamas paslaugas bei pagalbos
priemones/galimybes vaikui ir šeimai.
Priemonė
1. Nuolat atnaujinti papildant struktūruotą
informaciją – žemėlapį Radviliškio rajono
bendruomenei

Data
Visus metus

Rezultatas
Reguliariai analizuota esama teikiamų paslaugų reali situacija
rajono institucijų, dirbančių socialinės, sveikatos, švietimo
srityse. Gauta nauja informacija apie savivaldybėje teikiamas
paslaugas vaikui ir šeimai struktūruotu formatu pateikta rajono
visuomenei Radviliškio rajono savivaldybės interneto svetainėje,
paslaugų skiltyje

Atsakingas
L. Skriptienė

3 uždavinys: plėtoti švietimo srities pagalbą, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugas vaikui ir šeimai per savivaldybės koordinuotai teikiamų paslaugų plėtros
planą.

Priemonė
1. Kartu su švietimo srities, socialines
paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugas
teikiančių
institucijų,
organizacijų,
nevyriausybinių organizacijų paskirtais
atsakingais atstovais rengia savivaldybės
koordinuotai teikiamų paslaugų plėtros planą

Data
I pusmetis

Rezultatas
Iš esmės išanalizuota faktinė savivaldybėje teikiamų paslaugų
situacija, rajono statistiniai duomenys, numatytas realus poreikis
bei reikalingos lėšos švietimo pagalbos paslaugų, socialinių
paslaugų, sveikatos priežiūros paslaugų plėtrai savivaldybėje
gyvenantiems vaikams ir šeimoms

Atsakingas
Savivaldybės
administracijos
direktoriaus įsakymu
suformuota darbo grupė
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1 priedas

2021 METŲ ATMINTINOS DIENOS, RADVILIŠKIO RAJONO ŠVIETIMO, KULTŪROS
IR SPORTO ĮSTAIGŲ, MENO MĖGĖJŲ KOLEKTYVŲ JUBILIEJAI IR ŠVENTĖS

Lietuvos Respublikos Seimas 2021-uosius metus paskelbė:
Jono Karolio Chodkevičiaus metais
Vytauto Mačernio metais
Juozo Zikaro metais
Kardinolo Vincento Sladkevičiaus metais
Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metais
Juozo Lukšos-Daumanto metais
Abiejų Tautų Respublikos Gegužės 3-osios Konstitucijos ir Tarpusavio įžadų metais
Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metais
Archyvų metais
Marijos Gimbutienės metais
Radviliškio rajono savivaldybės miestų ir miestelių įkūrimo metinės:
2021 m. Radviliškio rajono miestai ir miesteliai įkūrimo metinių neminės.
Rajono kultūros įstaigų jubiliejai:
 Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio 30-metis (sausio 1 d.);
 Alksniupių bibliotekos 50-metis (gegužė);
 Tyrulių pramogų ir šokių salės 65 metų jubiliejaus šventė (birželio 12 d.);
 Šiaulėnų kultūros namų 65 metų jubiliejaus šventė (rugsėjo 24 d.);

Rajono meno mėgėjų kolektyvų jubiliejai:
 Baisogalos kultūros centro jaunių liaudiškų šokių grupės „Žolynėlis“ 11 kūrybos metų šventė
(2020 m. 10-mečio jubiliejaus šventė atkelta į 2021 m.) (Balandis);
 Baisogalos kultūros centro folkloro ansamblio „Dainoriai“ kūrybinės veiklos 40-metis.
Nominacijos „Aukso paukštė“ 10-metis (rugsėjis);
 Baisogalos kultūros centro mėgėjų teatro 31-osios kūrybos metinės (2020 m. kūrybos 30mečio šventė atkelta į 2021 m.) (kovas);

_____________________________________

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 2021 metų
veiklos plano
2 priedas
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2021 M. ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS RENGINIŲ PLANAS
Eil.
Nr.

Renginys

1.

Lietuvos Valstybės atkūrimo
dienos minėjimas

2.

Lietuvos Valstybės atkūrimo
dienos minėjimas

3.

Užgavėnių šventė

4.

Specialisto,
kuruojančio
renginį, vardas ir
pavardė
L. Stirbienė,
I. Ginkevičienė

Data

Vieta

Vasario
15 d.

LLKS Tarybos 1949
m. vasario 16 d.
Nepriklausomybės
deklaracijos
paskelbimo
memorialas
(Minaičių k.,
Grinkiškio sen.,
Radviliškio r. sav.).
Radviliškio miestas,
Radviliškio rajono
seniūnijos
(renginiai vyks
nuotoliniu būdu)
Renginys vyks
nuotoliniu būdu

L. Stirbienė

Vasario
15–16 d.

I. Ginkevičienė

Vasario 16 d.

Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo minėjimas-koncertas
Pasaulinės kultūros dienos
minėjimas

L.Stirbienė,
I. Ginkevičienė
L. Vaičiūnas,
Švietimo, kultūros
ir sporto skyriaus
vedėjo
pavaduotojas,
L. Stirbienė

Kovo 11 d.

6.

Tulpių žydėjimo šventė

Švietimo, kultūros
ir sporto skyriaus
vedėjo
pavaduotojas,
I. Ginkevičienė,
L. Prascevičiūtė

Gegužės
15-16 d.

Daugyvenės
kultūros istorijos
muziejaus-draustinio
Burbiškio dvaras

7.

Tarptautinis poezijos festivalis
„Poezijos pavasaris – 2021“

V. Šukaitienė

Gegužės 30 d.

Radviliškio rajono
savivaldybės viešoji
biblioteka, Pašušvio
kultūros namai,
Baisogalos kultūros
centras

5.

Balandžio
15 d.

Radviliškio miesto
kultūros centras
Radviliškio rajonas
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Eil.
Nr.

Renginys

8.

Tarptautinė vaikų gynimo
diena. Jaunimo apdovanojimai

9.

Tarptautinis jaunimo kultūros ir
sporto festivalis

10.

Liepos 6-oji – Valstybės diena
ir Radviliškio miesto šventė

11.

Trečiojo amžiaus universiteto
universiada

12.

Šventė „Atsisveikinimas su
vasara“

13.

Radviliškio rajono savivaldybės
švietimo įstaigų vadovų
konferencija ,,Pasitinkant 2020
–2021 mokslo metus“

14.

Rugsėjo 1-osios šventė
„Sveika, mokykla“

15.

16.

Specialisto,
kuruojančio
renginį, vardas ir
pavardė
Švietimo, kultūros
ir sporto skyriaus
vedėjo
pavaduotojas,
I. Ginkevičienė
Švietimo, kultūros
ir sporto skyriaus
vedėjo
pavaduotojas,
L. Stirbienė,
I. Ginkevičienė
Švietimo, kultūros
ir sporto skyriaus
vedėjo
pavaduotojas,
L. Stirbienė,
I. Ginkevičienė
R. Vaigauskienė,
I. Ginkevičienė

Data

Vieta

Birželio 1 d.

Radviliškio miesto
kultūros centras

Liepos 1-5 d.

Radviliškio miesto
laisvalaikio ir
pramogų parkas

Liepos 6 d.

Radviliškio miesto
laisvalaikio ir
pramogų parkas

Rugpjūtis

Radviliškio miesto
laisvalaikio ir
pramogų parkas
Radviliškio miesto
laisvalaikio ir
pramogų parkas

Švietimo, kultūros
ir sporto skyriaus
vedėjo
pavaduotojas,
I. Ginkevičienė

Rugpjūčio
31 d.

L. Vaičiūnas

Rugpjūčio
mėn.

Radviliškio rajono
savivaldybė

L. Vaičiūnas,
I. Ginkevičienė

Rugsėjo 1 d.

Baltų vienybės diena

Švietimo, kultūros
ir sporto skyriaus
vedėjo
pavaduotojas,
I. Ginkevičienė

Rugsėjo 22 d.

Radviliškio Švč.
Mergelės Marijos
Gimimo bažnyčia,
Aušros aikštė,
mokyklos
Radviliškio miesto
laisvalaikio ir
pramogų parkas

Vietos savivaldos dienos
minėjimas

Švietimo, kultūros
ir sporto skyriaus

Spalio mėn.

Radviliškio rajonas
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Eil.
Nr.

17.

Renginys

Tarptautinės Mokytojų dienos
minėjimas

Specialisto,
kuruojančio
renginį, vardas ir
pavardė
vedėjo
pavaduotojas,
L. Stirbienė

Data

Vieta

L. Vaičiūnas

Spalio mėn.

Radviliškio miesto
kultūros centras

_________________________________
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