RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO,
KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS 2019 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
2019 m. vasario 25 d. Nr. A-188 (8.2)
Radviliškis
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
2019 metų veiklos planą (pridedama).
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
nustatyta tvarka.

Administracijos direktorė

Jolanta Margaitienė
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PATVIRTINTA
Radviliškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. vasario 25 d. įsakymu
Nr. A-188 (8.2)
RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS
2019-02-25 Nr.
Radviliškis
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus paskirtis – formuoti ir įgyvendinti Savivaldybės švietimo,
kultūros, sporto, tarptautinio bendradarbiavimo, tarpinstitucinio bendradarbiavimo vaiko gerovės srityje
politiką, teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti švietimo, kultūros, sporto viešąjį administravimą Savivaldybės
švietimo, kultūros ir sporto įstaigose.
2019 metų švietimo, kultūros, sporto, tarptautinio bendradarbiavimo, tarpinstitucinio
bendradarbiavimo vaiko gerovės srityje užtikrinimą savivaldybėje vykdys Radviliškio rajono savivaldybės
administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius kartu su partneriais: Radviliškio rajono savivaldybės
švietimo ir sporto paslaugų centru, Savivaldybės švietimo, kultūros, sporto įstaigomis, seniūnijomis,
institucijomis, organizacijomis, kurios dirba vaiko ir šeimos gerovės srityje.
II. SITUACIJOS ANALIZĖ
Švietimas:
Rajone veikia švietimo įstaigos:
➢ 6 gimnazijos;
➢ 4 pagrindinės mokyklos;
➢ 2 progimnazijos;
➢ 1 mokykla-darželis;
➢ 4 lopšeliai-darželiai;
➢ 3 įstaigos, teikiančios formalųjį švietimą papildantį ugdymą;
➢ 2 daugiafunkciai centrai.
Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-778 nuo 2018-0831 likviduota Radviliškio jaunimo mokykla. Per ketverius metus įvykdyti šie savivaldybės bendrojo
ugdymo mokyklų tinklo pokyčiai:
➢ pakeisti 4 mokyklų tipai ir pavadinimai;
➢ likviduotos 4 mokyklos/skyriai;
➢ jungimo būdu reorganizuotos 4 mokyklos;
➢ įsteigtas skyrius – dienos centras „Meleta“ intelekto sutrikimą turintiems vaikams ir
jaunuoliams Radviliškio Gražinos pagrindinėje mokykloje.
Rajono švietimo įstaigose ugdoma:
➢ 4028 mokiniai bendrojo ugdymo mokyklose;
➢ 27 mokiniai suaugusiųjų mokymo klasėse;
➢ 296 vaikų priešmokyklinio ugdymo grupėse;
➢ 987 vaikai švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupėse;
➢ 758 mokiniai formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose;
➢ 1091 specialiųjų poreikių vaikas.
2018 m. ikimokyklinio ugdymo programas rajone vykdė 14 švietimo įstaigų (4 lopšeliai-darželiai,
1 mokykla-darželis, 1 progimnazija, 3 pagrindinės mokyklos, 3 gimnazijos, 2 daugiafunkciai centrai). 56
ikimokyklinio ugdymo grupėse buvo ugdomi 987 ikimokyklinukai, t. y. 59 proc. savivaldybės 1–5 m.
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vaikų. Per ketverius metus ikimokyklinio ugdymo grupes lankančių ikimokyklinio amžiaus vaikų dalis
padidėjo 9 proc. (110 vaikų), įsteigtos 7 naujos ikimokyklinio ugdymo grupės.
2018 m. priešmokyklinio ugdymo programas vykdė 14 rajono švietimo įstaigų. 15 priešmokyklinio
ugdymo grupių buvo ugdomi 296 priešmokyklinukai, t. y. 87 proc. savivaldybėje gyvenamąją vietą
deklaravusių 6 m. vaikų (13 proc. vaikų su tėvais yra išvykę į kitas savivaldybes ar kitas šalis). Dėl
mažėjančio vaikų skaičiaus per ketverius metus rajone sumažėjo 8 priešmokyklinio ugdymo grupėmis.
96 proc. mokinių 2018 m. įgijo vidurinį išsilavinimą, 0,3 proc. mokinių gavo atestatus su pagyrimu,
6 rajono abiturientai gavo aukščiausius 100 balų įvertinimus. 2018 metais matematikos pagrindinio ugdymo
pasiekimų patikrinimą išlaikė 70 proc. Radviliškio rajono dešimtokų, lietuvių kalbos ir literatūros – 91
proc., išsilavinimo pažymėjimus gavo 97 proc. dešimtokų.
2, 4, 6 ir 8 klasės mokinių mokymosi pasiekimų vertinimas panaudojant Nacionalinio mokinių
pasiekimų patikrinimo (NMPP) įrankius Radviliškio rajono savivaldybėje 2018 m.
Radviliškio rajono savivaldybės mokyklų atlikusių testus (NMPP) skaičius:
➢ 2 klasių – 313 mokiniai
➢ 4 klasių – 355 mokiniai
➢ 6 klasių – 322 mokiniai
2018 m. Radviliškio rajono savivaldybė pasinaudojo Nacionalinio egzaminų centro (NEC)
parengtais Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) testais skirtais įvertinti 2, 4, 6 ir 8 klasių
mokinių mokymosi pasiekimus.
2018 m. Radviliškio r. Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijoje vykdytas veiklos kokybės išorės
vertinimas. Per ketverius metus veiklos kokybės išorės vertinimas vykdytas 3 gimnazijose. Nustatyti šie
gimnazijų veiklos kokybės vertinimo lygių vidurkiai (4 lygis „labai gera“, 3 lygis – „gera“, 2 lygis –
patenkinama, 1 lygis – „prasta“, N lygis „labai prasta“):
➢ Šeduvos gimnazija – 3,2 lygis;
➢ Sidabravo gimnazija – 2,8 lygis;
➢ Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazija – 2,8 lygis.
76,5 proc. (2017 m. – 80 proc.; 2016 m. – 78 proc.; 2015 m. – 79 proc.) rajono mokinių 14 bendrojo
ugdymo mokyklų lankė 303 neformaliojo švietimo programas. Mokinių, lankančių bendrojo ugdymo
mokyklų NŠ programas, dalis sumažėjo 3,5 proc., kadangi daugiau mokinių rinkosi neformaliojo vaikų
švietimo programas (toliau – NVŠ), vykdomas kitų teikėjų.
NVŠ programose, finansuojamose valstybės biudžeto lėšomis, dalyvavo 30 proc. (2017 m. – 25
proc.; 2016 m. – 23 proc.; 2015 m. – 13 proc.) visų rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių. Per
ketverius metus mokinių, dalyvaujančių NVŠ programose dalis padidėjo daugiau nei dvigubai – 17 proc.
Rajono vaikams, mokiniams ir suaugusiesiems ugdytis gyvenimo įgūdžius, asmenines, socialines ir
kitas bendrąsias bei dalykines kompetencijas buvo sudarytos sąlygos įvairiose savivaldybės švietimo
įstaigose. 2018 m. savivaldybė finansavo:
➢neformaliojo švietimo programas:
– Radviliškio r. Palonų daugiafunkciame centre – 10 programų, kuriose dalyvavo 14
ikimokyklinukų, 27 mokiniai, 40 suaugusiųjų;
– Radviliškio r. Kutiškių daugiafunkciame centre – 9 programas, kuriose dalyvavo 16
ikimokyklinukų, 31 mokinys, 45 suaugusieji;
➢formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo švietimo programas:
– Radviliškio muzikos mokykloje – 4 programas, kuriose dalyvavo 262 mokiniai;
– Radviliškio dailės mokykloje –3 programas, kuriose dalyvavo 195 mokiniai;
– Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Sporto skyriuje – 3 programas,
kuriose dalyvavo 301 mokinys.
2018–2019 m. m. Radviliškio dailės, muzikos mokyklas ir Radviliškio rajono savivaldybės švietimo
ir sporto paslaugų centro Sporto skyrių lankė 19 proc. (2017 m. – 18 proc.; 2016 m. – 18 proc.; 2015 m. –
16 proc.) rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių. Mokinių, besimokančių pagal formalųjį švietimą
papildančio muzikinio, dailės, sportinio ugdymo programas dalis kasmet sistemingai didėja.
2018–2019 m. m. rajono švietimo įstaigose pagrindinėse pareigose dirba 613 pedagogų, iš jų su
aukštuoju – 94 proc. ir 6 proc. – su aukštesniuoju išsilavinimu.
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2018–2019 m. m. rajono švietimo įstaigose dirba 46 vadovai ir jų pavaduotojai ugdymui, iš jų 32
bendrojo ugdymo mokyklose, 8 – lopšeliuose-darželiuose, 4 – formalųjį švietimą papildančiose įstaigose,
2 – daugiafunkciuose centruose.
Rajone įkurti centrai toliau tęsia savo veiklą:
➢ Ekologinis ir Dailinio ugdymo centrai Radviliškio Gražinos pagrindinėje mokykloje;
➢ Prancūzų kalbos centras Radviliškio r. Sidabravo gimnazijoje;
➢ nuo 2016-09-01 Radviliškio Gražinos pagrindinėje mokykloje įsteigtas Dienos centras „Meleta“
intelekto sutrikimą turintiems vaikams ir jaunuoliams (8-21 metų).
Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras, kuriame veikia:
➢ Pedagoginė psichologinė tarnyba;
➢ Dienos užimtumo skyrius;
➢ Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius;
➢ Sporto skyrius;
➢ Buhalterinės apskaitos ir planavimo skyrius;
➢ Transporto ir ūkio veiklos skyrius.
Kultūra:
Radviliškio rajono kultūros įstaigų tinklą 2018 m. sudarė:
➢ Radviliškio miesto kultūros centras;
➢ Šeduvos kultūros ir amatų centras;
➢ Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centras;
➢ Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka;
➢ Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis;
➢ Radviliškio r. Baisogalos kultūros centras;
➢ kultūrinę veiklą rajone vykdo 2 daugiafunkciai centrai – Kutiškių ir Palonų;
➢ 20 įstaigų (nejuridiniai asmenys, esantys prie seniūnijų – kultūros namai, pramogų ir šokių salės,
atliekantys kultūros centrų funkcijas).
2018 m. savivaldybės kultūros įstaigos gavo 24 5845 Eur specialiųjų lėšų, projektinei veiklai
vykdyti – 58 045 Eur, surengti 1920 renginiai.
2018 m. birželio 30–liepos 6 d. vyko Lietuvos Šimtmečio dainų šventė „Vardan tos...“. Ši
jubiliejinė, dvidešimtoji, dainų šventė buvo skirta Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo šimtmečiui.
Radviliškio rajono savivaldybei atstovavo 21 meno kolektyvas ir tautodailininkai (daugiau nei 440
dalyvių). Paskutiniąją liepos savaitę Radviliškis buvo tapęs unikaliu Europos miestu, kuriame susirinko
trylikos skirtingų Europos tautų atstovų delegacijos, kurias atstovavo apie 600 užsieniečių. Šiam
tarptautiniam įvykiui ruoštasi ilgiau nei vienerius metus. Įvairiais renginiais, parodomis ir akcijomis visus
2018 metus iškilmingai paminėtas Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmetis.
Radviliškio miesto kultūros centras yra viena iš rajono kultūrą reprezentuojančių įstaigų. Čia
įgyvendinami svarbiausi renginiai, šventės, atspindinčios bendruomenės poreikius, minimos Valstybės
šventės, kalendorinės bei įžymios mūsų šalies datos, vyksta mėgėjų ir profesionalaus meno kolektyvų bei
atlikėjų koncertai, spektakliai ir kt. renginiai. 2018 m. Radviliškio rajono gyventojams buvo surengta 220
renginių. Kasmet Radviliškio miesto kultūros centre sėkmingai organizuojami ir įgyvendinami kultūros bei
meno projektai. 2018 m. Lietuvos kultūros ministerija ir Lietuvos kultūros taryba finansavimą skyrė
kultūros centro rengiamam projektui – „Auksiniai scenos kryžiai“ (5000 Eur). Dar du projektai finansuoti
Radviliškio rajono savivaldybės lėšomis (1300 Eur); vienas projektas finansuotas Švietimo, mokslo ir
sporto ministerijos – forumo teatro projektas „Prasminga diskusija“ (3960 Eur). Kultūros centras teikė
penkias Kultūros paso paraiškas. Keturios iš jų atitiko visus Kultūros paso paslaugų kriterijus ir įtrauktos į
Kultūros paso paslaugų rinkinį. Kultūros pasas – tai priemonė, skirta visiems pagal bendrojo ugdymo
programas besimokantiems Lietuvos mokiniams kultūros pažinimo įpročiams ugdyti, kultūros patirčiai
plėsti, teikiant jiems atitinkamas kultūros ir meno paslaugas. Radviliškio miesto kultūros centras
bendradarbiauja su įvairiomis organizacijomis, nuolat palaiko ryšį su seniūnijomis, kaimo
bendruomenėmis, vietos katalikų religine bendruomene, nevyriausybinėmis organizacijomis. 2018 m.
Radviliškio miesto kultūros centre veikė 21 mėgėjų meno kolektyvas.
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2018 metais Šeduvos kultūros ir amatų centras, įgyvendindamas sau iškeltus tikslus, organizavo
tradicinius renginius, minėjo valstybines šventes, plėtojo etninę ir mėgėjų kultūrą, pristatė profesionalųjį
meną ir kvietė bendruomenę aktyviai dalyvauti kūrybinėje veikloje ir tradicinių amatų užsiėmimuose.
Centre bei jam priklausančiose pramogų ir šokių salėse įvyko 181 renginys. 2018 m. Šeduvos kultūros ir
amatų centre veikė 9 meno mėgėjų kolektyvai. Šeduva tradiciškai šventė ir Jonines, ir Šeduvos gimtadienį
– 640 metų. Jau tradicija tapo perkusijos festivalis „Ritmo viražai“. Paminėtas humoro grupės
„Sprandžina“ kūrybinės veiklos 25-metis. Ta proga surengtas 21-asis Lietuvos humoro grupių festivalis
,,Vieni juokai“.
Daugyvenės kultūros istorijos muziejų-draustinį 2018 metais aplankė 51 441 lankytojas.
Suorganizuotos 278 ekskursijos. Burbiškio dvaro istorijos skyriuje iš viso apsilankė 43 561 lankytojas, iš
jų: pavieniai lankytojai – 38 836, organizuoti – 4 725. Kleboniškių kaimo buities skyriuje 2018 m.
apsilankė 7 880 lankytojų, iš jų: 5 773 pavieniai lankytojai ir 1 789 organizuoti. Nemaža dalis muziejaus
lankytojų buvo iš įvairių pasaulio šalių. Gegužės 12–13 d. vyko 18-asis Burbiškio dvaro festivalis – Tulpių
žydėjimo šventė „Šimtmečio istorijos įkvėpti“. Burbiškio dvare parengti 3 edukaciniai užsiėmimai:
„Plunksnos raštas“, „Prakalbintos vėduoklės paslaptys“, „Orientacinis žaidimas“. Burbiškio dvaro skyriuje
18 edukacijų pravedė Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centras. Kleboniškių kaimo
buities skyriaus darbuotojai balandžio–spalio mėnesiais vedė edukacinius užsiėmimus „Lino kelias“,
„Vaikų velykėlės“, „Lietuvių liaudies etnografiniai žaidimai“. Muziejaus užimtumo didinimo programos
įgyvendinime atlikta darbų už 21 tūkst. Eur. Muziejuje yra nuolat vykdomi objektų priežiūros ir tvarkymo
darbai. Nuolat tvarkoma Burbiškio dvaro parko, Kleboniškių kaimo, piliakalnio, vėjo malūno, pušyno,
Raginėnų piliakalnio ir pilkapyno teritorija. Burbiškio dvare pradėta centrinių dvaro rūmų renovacija,
atlikti drenažo darbai.
Pakiršinio dvare įsikūrusiame Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centre,
2018 m. vyko 22 edukaciniai užsiėmimai, kuriuose apsilankė ir su amatais susipažino 520 lankytojų. Jame
parengta 18 edukacinių programų, išsaugančių tautos sukurtas vertybes, gyvąsias tradicijas, tradicinius
amatus, įtraukiant įvairaus amžiaus Radviliškio ir kitų rajonų gyventojus. 2018 m. edukacinėse programose
dalyvavo žmonės ir iš įvairių pasaulio šalių. Birželio mėnesį Pakiršinio kaimo šventėje dvaro parke vyko
sportinės varžybos ir koncertai. Šiais metais Pakiršinio kaimas minėjo 520 metų sukaktį. Prieš Šv. Velykas
Pakiršinio dvaro parkas jau antrus metus pasipuošė: parko pievoje tarp medžių sutūpė didžiuliai
įvairiaspalviai margučiai, puošti natūraliomis gamtos medžiagomis – medžiu, kankorėžiais, šiaudais,
samanomis, bei įvairiais būdais marginti. Velykinių margučių parko idėjos autoriai – amatų centro
darbuotojai. Iš viso kūrė 53 Radviliškio rajono bendruomenės, įstaigos, organizacijos, pavieniai asmenys.
Į „Velykinių margučių parką“ atrideno 86 margučius.
Radviliškio rajono centralizuotas bibliotekų tinklas 2018 m. nepakito. Jame – Viešoji biblioteka,
Šeduvos miesto filialas, 24 kaimo filialai. 2018 m. rajono bibliotekose įvyko 781 renginys, skaitytojų
skaičius – 8770, apsilankymų skaičius – 207 154. Radviliškio viešojoje bibliotekoje surengta 21 meno
darbų paroda. Parengta ir įgyvendinta 10 projektų. Tęsiama Knygų namelių plėtra, kurią įgyvendinti padėjo
Radviliškio technologijų ir verslo mokymų centras. 2018 metais duris atvėrė antrasis Knygų namelis miesto
parke. Atnaujintos Kairėnų, Tyrulių filialų Žaislotekos, Šiaulėnų ir Vėriškių filialų patalpos. Viešosios
bibliotekos Vainiūnų, Pašušvio, Skėmių filialai šventė įkūrimo jubiliejus. 2018 m. Turizmo informacijos
centre (TIC) apsilankė 1 644 lankytojai iš Lietuvos ir užsienio šalių. Staigų lankytojų skaičiaus padidėjimą
lėmė liepos mėnesį Radviliškyje vykęs Europos žmonių festivalis. TIC dalyvavo tarptautinėje turizmo
parodoje „Adventur 2018“ jame viešino informaciją apie Radviliškio miestą ir rajoną ir vyksiantį Europos
žmonių festivalį.
2018 m. Radviliškio r. Baisogalos kultūros centras, įgyvendindamas išsikeltus uždavinius
organizuodamas mėgėjų meno veiklą, telkė bendruomenę, minėjo valstybines šventes ir atmintinas datas
Lietuvai, tęsė jau tradicijomis tapusių renginių organizavimą, plėtojo meno kolektyvų veiklą. Centre
surengti 155 renginiai. 2018 m. pradžioje Baisogalos kultūros centre veikė 12 kolektyvų, o spalio mėnesį
įsteigti dar 5 kolektyvai. Kolektyvus lanko apie 200 žmonių iš Baisogalos ir aplinkinių kaimų. Baisogalos
kultūros centras į rekonstruotas patalpas įsikėlė 2018 m. vasario mėn. Balandžio mėnesį mišrus choras
„Naktikovas“ atšventė 20-ties metų jubiliejų, o birželio mėnesį paminėtas Baisogalos kultūros namų –
centro veiklos 60-metis. Baisogala paskelta 2019 m. Lietuvos mažąja kultūros sostine.
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Sportas:
Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Sporto skyriuje vystomos šios
sporto šakos:
➢ boksas;
➢ futbolas;
➢ karatė;
➢ krepšinis;
➢ laisvosios imtynės;
➢ lengvoji atletika;
➢ tekvondo;
➢ tenisas;
➢ tinklinis.
Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo ir sporto paslaugų centro sporto skyriuje daugiau nei 300
mokinių lanko krepšinio, lengvosios atletikos, futbolo, bokso, laisvųjų imtynių, tinklinio, teniso, kovos
menų (karatė, tekvondo) sporto šakų užsiėmimus. Sporto skyriuje dirba 14 trenerių.
2017–2018 mokslo metais buvo suformuotos 26 ugdymo grupės, iš jų 7 pradinio rengimo grupės, 13
meistriškumo ugdymo grupių ir 6 meistriškumo tobulinimo grupės
Sporto bazė
Radviliškio rajone yra sporto arena (39x49 m), 19 sporto salių (iš jų dvi specializuotos imtynių ir
bokso salės), 18 stadionų, 1 uždaras jojimo maniežas, 50 mažesnio naudojimosi aikštelių (tinklinio,
krepšinio ir kt.), teniso kortai Baisogaloje, Raudondvaryje ir Radviliškyje. 2017 metais rekonstruotas
Šeduvos gimnazijos stadionas, atidarytas Radviliškio plaukimo baseinas.
2018 metais Radviliškio plaukimo baseinas sulaukė 51 994 lankytojų, surinkta 284,4 tūkst. Eurų.
Plaukimo baseine 2018 metais buvo mokoma plaukti 413 mokinių. Antrų klasių mokiniai dalyvavo projekte
„Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“ (287 mokinių). Šis projektas – tai išskirtinė galimybė visų
Radviliškio rajono mokyklų antrokams mokytis plaukti ir saugiai elgtis vandenyje, specialiai tam
pritaikytoje aplinkoje, prižiūrint kvalifikuotiems mokytojams. Taip pat plaukimo baseine vaikai lankė
neformaliojo vaikų švietimo programą (64 mokiniai) bei mokomąsias pradinio mokymo plaukti grupes (62
mokiniai).
2018 metais Radviliškio Lietuvos Sąjūdžio stadione renovuotos krepšinio ir futbolo aikštelės,
Švietimo ir sporto paslaugų centro teritorijoje įrengtas šiuolaikiškas petankės aikštynas.
Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijoje suremontuota sporto salė: medinės sporto salės grindys
pakeistos šiuolaikine danga, pakeista šildymo sistema, atnaujintas ir apšiltintas stogas, įrengti dušai. Sporto
salė tapo šilta, šviesi, jauki, estetiška.
Baisogalos gimnazijoje suremontuota sporto salė: pakeistos grindys, apšiltintos ir išdažytos sienos,
sutvarkytas balkonas, suremontuoti persirengimo kambariai.
Puikiomis sąlygomis sportuoti džiaugiasi ir pedagogai, ir mokiniai.
Tarpinstitucinis bendradarbiavimas:
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimu siekiama sudaryti palankias sąlygas vaikams ir jų
įstatyminiams atstovams (tėvams, globėjams, rūpintojams, įtėviams ir kt.) gyventi saugioje socialinėje
aplinkoje, kurioje padedama siekti gyvenimo, asmeninių bei socialinių ryšių kokybės, tenkinami švietimo,
socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugų poreikiai, ypatingai užtikrinama vaikų gerovė. Organizuojant ir
koordinuojant bendrą darbą su šeimomis užtikrinamas efektyvus socialinės rizikos prevencijos priemonių,
kompleksinės pagalbos ir koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros
paslaugų bei psichologinės, teisėsaugos pagalbos teikimas šeimoms savivaldybėje. Tuo stiprinami šeimų
gebėjimai, galimybės rūpintis vaikais ir taip užtikrinamas kokybiškas šeimų funkcionavimas, būtina šeimų
ir vaiko gerovė.
Tarptautinis bendradarbiavimas:
Vykdant Savivaldybės tarptautinį bendradarbiavimą siekiama palaikyti ryšius su užsienio šalių
savivaldybėmis, kitomis institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis. Skyrius dalyvauja rengiant ir
įgyvendinant Savivaldybės prioritetinių sričių tarptautinius projektus ir programas, inicijuoja, planuoja ir
koordinuoja Savivaldybės tarptautinį bendradarbiavimą su užsienio šalių savivaldybėmis, tarptautinėmis
6

organizacijomis ir siekia naujų, abiem pusėms naudingų ryšių, dalyvauja rengiant savivaldybėje
tarptautinius renginius ir Savivaldybės renginius užsienio valstybėse. Skyrius atsako už savivaldybės
delegacijų, vadovų bendradarbiavimo išvykas į užsienio valstybes (užsako bilietus, parengia vizų gavimo,
kelionės draudimo dokumentus, sudaro kelionės maršrutą, sprendžia kitus techninius kelionės klausimus ir
kt.), taip pat organizuoja užsienio delegacijų ir atskirų svečių, atvykstančių savivaldybės kvietimu,
priėmimą (planuoja atvykimo laiką, parengia svečių priėmimo programą).
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III. MISIJA
Švietimas:
Kokybiškos ir darnios švietimo politikos įgyvendinimas rajone, atsižvelgiant į šiuolaikines kaitos ir atsinaujinimo tendencijas bei gyventojų poreikius.
Kultūra:
Kuo palankesnių sąlygų kultūros kūrėjams kurti Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje sudarymas, visų socialinių žmonių grupių galimybių aktyviai
ne tik vartoti kultūros ir meninės kūrybos rezultatus, bet ir dalyvauti kultūriniame Radviliškio rajono 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 švietimo, socialinių, sveikatos, saugumo priemonių sistemą savivaldybėje, kuri padėtų vaikui ir šeimai
įveikti susiformavusį ydingą elgesį, išsiugdyti prasmingo individualaus ir visuomeninio gyvenimo sampratas.
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.
IV. TIKSLAI
Švietimas:
1 Užtikrinti duomenų analize ir įsivertinimu grįstą švietimo kokybę.
2. Garantuoti švietimo kokybę laiduojantį darnų ir efektyvų ugdymo procesą.
Kultūra:
1. 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.
2. Kuruoti ir koordinuoti Radviliškio rajono savivaldybės kultūrinę veiklą, užtikrinančią gyventojų bendrosios kultūros ugdymą ir etnokultūros puoselėjimą.
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Sportas:
1. Įgyvendinti valstybės ir vietos savivaldos kūno kultūros ir sporto politiką Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje vadovaujantis savivaldybės ir
valstybės interesų derinimo principu, atsižvelgiant į vietos sąlygas ir finansines galimybes.
2. Kuruoti ir koordinuoti rajono kūno kultūros ir sporto veiklą, užtikrinančią gyventojų dalyvavimą joje, sudaryti sąlygas savivaldybės sportininkams siekti
aukštų meistriškumo rezultatų.
Tarpinstitucinis bendradarbiavimas:
1. Plėtoti tikslinį bei efektyvų tarpinstitucinį bendradarbiavimą su savivaldybėje veikiančiomis institucijomis, organizacijomis, kurios dirba vaiko
gerovės srityje.
Tarptautinis bendradarbiavimas:
1. Plėtoti Savivaldybės tarptautinių ryšius su užsienio šalių savivaldybėmis, kitomis institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis.
2. Organizuoti Savivaldybės delegacijų, vadovų bendradarbiavimo išvykas į užsienio valstybes, užsienio delegacijų ir atskirų svečių, atvykstančių
savivaldybės kvietimu, priėmimą.
Švietimas:
I. Tikslas. Užtikrinti duomenų analize ir įsivertinimu grįstą švietimo kokybę.
1 uždavinys. Skatinti kokybišką ir efektyvią švietimo įstaigų vadovų vadybinę veiklą.
Priemonė
1. Konsultuoti švietimo įstaigų vadovus
dokumentų rengimo klausimais, analizuoti
švietimo įstaigų parengtus dokumentus,
teikti siūlymus

Data
Visus metus

Rezultatas
Parengti dokumentai, užtikrinantys sėkmingą švietimo įstaigų
veiklą:

Atsakingas

Visus metus

Kokybiškai parengti švietimo įstaigų strateginiai planai ir jiems
pritarta administracijos direktoriaus įsakymais

Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus specialistai

Visus metus

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

I. Gvazdžiauskienė,
Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus specialistai

Sausio mėn.

I. Gvazdžiauskienė
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Birželiorugpjūčio mėn.

Rugsėjo, vasario
mėn.
Kovo–lapkričio
mėn.

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

Mokyklų kuratoriai

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

A. Vizbarienė

Išanalizuoti švietimo įstaigų pedagoginių ir kitų darbuotojų
pareigybės ir etatai

I. Gvazdžiauskienė

Atnaujintas rajono švietimo stebėsenos rodiklių sąrašas,
parengta švietimo stebėsenos rodiklių duomenų analizė
2. Teikti konsultacijas rajono švietimo
įstaigų direktoriams, jų pavaduotojams
ugdymui vadovų veiklos vertinimo ir
mokytojų atestacijos klausimais
3. Teikti konsultacijas rajono švietimo
įstaigų direktoriams ugdymo proceso
organizavimo
ir
ugdymo
turinio
įgyvendinimo klausimais
4. Vykdyti rajono švietimo įstaigų vadovų
veiklos vertinimą

Visus metus

Sudarytos sąlygos mokytojų kompetencijų didinimui

I. Gvazdžiauskienė,
Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus specialistai

Visus metus

Sudarytos sąlygos švietimo įstaigų vadovų kompetencijų
didinimui

Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus specialistai

Teisės aktuose
nustatytu
laikotarpiu

Įvertinta vadovo metinė veiklos ataskaita, numatytos vadovo
kompetencijų tobulinimo kryptys

Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus specialistai

2 uždavinys. Užtikrinti veiksmingą švietimo proceso administravimą ir valdymą.
Priemonė
1.
Parengti
švietimo
organizavimą
reglamentuojančius Savivaldybės tarybos
sprendimų projektus

Data
Visus metus

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

Atsakingas
G. Juodeikienė,
Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus specialistai
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2. Įgyvendinti ir, esant būtinybei, koreguoti
Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų
tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrąjį
planą

Išanalizuota rajono bendrojo ugdymo mokyklų tinklo situacija,
pakoreguotas įgyvendintas ir, esant būtinybei, pakoreguotas
Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų steigimo,
reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių
pertvarkymų 2018 metais priemonių planas. Savivaldybėje
kuriamas efektyvų ir geros kokybės švietimą plėtojančių
bendrojo ugdymo mokyklų tinklas
3. Dalyvauti ESFA finansuojamame projekte
Visus metus
Įgyvendintos 2019 m. suplanuotos projekto veiklos
„Lyderių laikas 3“
(formaliosios lyderystės studijos, neformaliosios lyderystės
studijos, kūrybinės komandos veikla, pradėtas įgyvendinti į
besimokančiųjų sėkmę orientuotas projektas. apimantis
sisteminius vadybinių procesų pokyčius savivaldybės švietimo
bendruomenėje)
4. Išanalizuoti specialiųjų tikslinių dotacijos Sausio–balandžio, Optimalus bei racionalus lėšų panaudojimas
lėšų ugdymo reikmėms finansuoti
liepos–gruodžio
panaudojimą švietimo įstaigose
mėn.
5. Koordinuoti Savivaldybės neformaliojo
Visus metus
Užtikrinta neformaliojo vaikų švietimo programų įvairovė,
vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo
kokybė ir prieinamumas
tvarkos aprašo įgyvendinimą, sudarant
sąlygas neformaliojo vaikų švietimo plėtrai
6. Koordinuoti mokyklų veiklos įsivertinimą.
Visus metus
Visos mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus ir
padarytą pažangą skelbia mokyklos interneto svetainėje.
70 proc. bendrojo ugdymo mokyklų Nacionalinei mokyklų
vertinimo agentūrai pateikia informaciją apie veiklos
įsivertinimą
70 proc. bendrojo ugdymo mokyklų padarytą pažangą skelbia
ŠVIS
Visos rajono neformaliojo švietimo mokyklos Švietimo,
kultūros ir sporto skyriui teikia veiklos kokybės įsivertinimo ir
pažangos ataskaitas
Mokyklų įsivertinimo duomenys naudojami mokyklų veiklai
tobulinti
Visus metus

G. Juodeikienė,
J. Steponavičienė,
Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus specialistai

J. Steponavičienė

A.Vizbarienė
A.Vizbarienė

J. Steponavičienė
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7. Inicijuoti ir planuoti bendrojo ugdymo
mokyklų išorinį veiklos kokybės vertinimą

Balandžio mėn.

Inicijuotas bendrojo ugdymo mokyklų išorinis veiklos kokybės
vertinimas, informacija pateikta Nacionalinei mokyklų
vertinimo agentūrai

J. Steponavičienė

3 uždavinys. Plėtoti elektroninę švietimo valdymo ir informavimo kultūrą.
Priemonė
1. Sutvarkyti ir atnaujinti duomenų bazes

Data
Vasario–gegužės,
rugsėjo–gruodžio
mėn.

Rezultatas
Atnaujinti rajono mokinių ir pedagogų registrai, švietimo
informacinėje sistemoje (ŠVIS) suformuotos statistinės ataskaitų
suvestinės (1m, 2m, 3m, 3ES, 3D, 3I, 4, ŠV-03)

Atsakingas
A.Vizbarienė

Visus metus

Atnaujintas švietimo įstaigų registras

A.Vizbarienė

Sausio mėn.

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

A.Vizbarienė

Visus metus

Atnaujinti duomenys apie Savivaldybės teritorijoje gyvenančius
7–18 metų vaikus, kurie nelanko mokyklos, duomenys įrašyti į
NEMIS sistemą

M. Motiejūnienė

Gruodžio mėn.

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

L.Skriptienė,
M. Motiejūnienė

Sausio mėn.

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

Visus metus

Sistemingai tvarkyti Vaikų registracijos ir priėmimo į švietimo
įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes
informacinės sistemos duomenys, suformuotos ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo grupės 2019–2020 m. m., pagal poreikį

R. Špakauskas
J. Steponavičienė

12

konsultuoti švietimo įstaigų vadovai, duomenų bazės tvarkytojai
ir tėvai centralizuoto vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo grupes klausimais.
Visus metus

2. Informuoti visuomenę apie
švietimo įstaigų veiklą ir pokyčius

Atnaujinti ir sutvarkyti duomenys duomenų perdavimo sistemoje
,,Keltas“, pakeisti atsakingi asmenys, paskirti MBE ir VBE
vertinimo ir vykdymo, Brandos darbo vertinimo centrai

rajono

Visus metus

Sistemingai atnaujinama informacija Savivaldybės, švietimo
įstaigų interneto svetainėse

3. Informuoti visuomenę apie laisvas vietas
švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programas, grupėse

Visus metus

Savivaldybės interneto svetainėje skelbiama informacija apie
laisvas vietas švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programas, grupėse

R. Plukienė

Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus
specialistai
J. Steponavičienė

II. Tikslas. Garantuoti švietimo kokybę laiduojantį darnų ir efektyvų ugdymo procesą.
1 uždavinys. Vykdyti tikslingą švietimo įstaigų veiklos priežiūrą, orientuotą į mokinių pažangą.
Priemonė
Data
1. Organizuoti ir vykdyti švietimo įstaigų priežiūrą:
1.1. Mokyklinių technologijų ir menų Spalio–balandžio
brandos
egzaminų
organizavimas
ir
mėn.
vykdymas gimnazijose
1.2. Pagrindinių mokyklų, gimnazijų
Sausio–liepos
mokyklinių brandos egzaminų, lietuvių
mėn.
kalbos ir literatūros įskaitos, pagrindinio
ugdymo pasiekimų organizavimas ir
vykdymas
1.3. Brandos darbų vertinimas brandos darbo Spalio–balandžio
vertinimo centruose
mėn.

Rezultatas

Atsakingas

Nustatyta, ar mokykliniai technologijų ir menų brandos egzaminai
organizuoti ir vykdyti pagal reikalavimus. Rezultatai užfiksuoti
mokyklų veiklos tikrinimų žurnaluose
Nustatyta, ar brandos egzaminai ir pagrindinio ugdymo
pasiekimų patikrinimai organizuoti ir vykdyti pagal nustatytus
reikalavimus

R. Plukienė,
R. Špakauskas

Nustatyta, ar brandos darbų vertinimas organizuotas ir vykdytas
pagal reikalavimus

R. Plukienė,
R. Špakauskas,
Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus
specialistai
R. Plukienė,
R. Špakauskas
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1.4. Nacionalinio mokinių pasiekimų
patikrinimo organizavimas, vykdymas ir
priežiūra Radviliškio rajono savivaldybės
bendrojo ugdymo mokyklose. Nacionalinio
mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatų
analizė
1.5. Instruktažų valstybinių brandos
egzaminų vykdytojams, vyr. vykdytojams,
administratoriams organizavimas
1.6. Užsienio kalbos (anglų, rusų) valstybinio
brandos
egzamino
kalbėjimo
dalies
organizavimas ir vykdymas
1.7. Socialinės rizikos veiksnių ir socialinio
emocinio ugdymo programų vykdymas,
sprendžiant patyčių ir smurto, mokyklos
nelankymo problemas švietimo įstaigose
1.8. Neformaliojo vaikų švietimo programų
(finansuojamų tikslinėmis valstybės lėšomis)
vykdymo procesas ir ugdymo kokybė

Vasario-lapkričio
mėn.

Užtikrintas sklandus Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo
vykdymas
Parengta apibendrinta Nacionalinio mokinių pasiekimų
patikrinimo testų rezultatų ataskaita, viešai paskelbti ir aptarti
apibendrinti rezultatai

Balandžio,
gegužės, birželio
mėn.
Balandžio mėn.

Užtikrintas sklandus 2019 metų valstybinių brandos egzaminų
vykdymas

R. Plukienė,
R. Špakauskas

Nustatyta, kad užsienio kalbos (anglų, rusų) valstybinio brandos
egzamino kalbėjimo dalis organizuota ir vykdyta pagal nustatytus
reikalavimus
Išanalizuotas socialinės rizikos veiksnių ir socialinio emocinio
ugdymo programų vykdymas, sprendžiant patyčių ir smurto,
mokyklos nelankymo problemas švietimo įstaigose

R. Plukienė,
R. Špakauskas

1.9. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir
tęstinio mokymosi programų (finansuojamų
savivaldybės
biudžeto
lėšomis)
įgyvendinimas
1.10. Pažymėjimų ir brandos atestatų
išdavimo tvarkos įgyvendinimas
1.11.
Išduoti
neformaliojo
ugdymo
išsilavinimo pažymėjimus, pateikti Švietimo
aprūpinimo centrui neformaliojo ugdymo
išsilavinimo pažymėjimų panaudojimo
ataskaitą

Visus metus

Balandžio–
gegužės mėn.

Visus metus

Visus metus.
Sausio, balandžio
mėn.

Vykdyta NVŠ programų stebėsena, teikta metodinė ir informacinė
pagalba NVŠ teikėjams
Nustatyta, ar NVŠ programos įgyvendinamos pagal reikalavimus
ir kokybiškai
Vykdyta programų stebėsena, teikta metodinė ir informacinė
pagalba
Nustatyta, kaip švietimo įstaigos laikosi pažymėjimų ir brandos
atestatų išdavimo tvarkos
Išduoti neformaliojo ugdymo išsilavinimo pažymėjimai ir pateikta
Švietimo aprūpinimo centrui neformaliojo ugdymo išsilavinimo
pažymėjimų panaudojimo ataskaita

I. Gvazdžiauskienė

M. Motiejūnienė

A. Vizbarienė
A. Vizbarienė
M. Motiejūnienė

R. Špakauskas
R. Špakauskas
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1.12. Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijos
veiklos tobulinimo plano, sudaryto po išorės
vertimo, įgyvendinimas
1.13. Priėmimo į Radviliškio rajono
savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas
tvarkos aprašo vykdymas bendrojo ugdymo
įstaigose
2. Išanalizuoti bendrojo ugdymo mokyklų
išorinio veiklos kokybės vertinimo rezultatus
3. Išanalizuoti bendrojo ugdymo mokyklų
pagrindinio ugdymo pasiekimų ir brandos
egzaminų rezultatus
4. Organizuoti švietimo įstaigų veiklos
patikrinimus, atsižvelgus į prašymus ir
skundus

Lapkričio mėn.

Nustatyti pokyčiai kaip mokykla tobulina veiklą po išorės
vertinimo

R. Špakauskas

Spalio–gruodžio
mėn.

Išanalizuotas priėmimo į Radviliškio rajono savivaldybės
bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo vykdymas bendrojo
ugdymo įstaigose.

R. Špakauskas

Pagal poreikį

Išanalizuoti bendrojo ugdymo mokyklų išorinio veiklos kokybės
vertinimo rezultatai ir aptarti su vertintų mokyklų vadovais,
suteikta veiksminga pagalba mokykloms
Išanalizuoti pagrindinio ugdymo pasiekimų ir brandos egzaminų
rezultatai bendrojo ugdymo mokyklose. Informacija pateikta
Savivaldybės interneto svetainėje
Išanalizuoti gauti prašymai ir skundai

Mokyklų kuratoriai

Liepos, rugpjūčio
mėn.
Pagal gautų
prašymų ir
skundų
nagrinėjimo
terminus

R. Plukienė
M. Motiejūnienė,
Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus
specialistai

2 uždavinys. Plėtoti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų saviraiškos bei užimtumo prieinamumą ir įvairovę.
Priemonė
1. Skatinti bendrojo ugdymo mokyklų
vadovus aktyvinti mokinių dalyvavimą
bendrojo ugdymo mokyklų vykdomose
neformaliojo švietimo programose
2. Išanalizuoti ir apibendrinti švietimo įstaigų
pateiktą informaciją apie neformaliojo
švietimo programų įgyvendinimą ir šią
informaciją paskelbti savivaldybės interneto
svetainėje

Data
Visus metus

Spalio–lapkričio
mėn.

Rezultatas
80 proc. mokinių lanko neformaliojo švietimo užsiėmimus
bendrojo ugdymo mokyklose

Atsakingas
J. Steponavičienė

Išanalizuota ir apibendrinta švietimo įstaigų pateikta informacija
apie neformaliojo švietimo programų įgyvendinimą ir ši
informacija paskelbta savivaldybės interneto svetainėje

J. Steponavičienė
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3.
Organizuoti
Savivaldybės
vaikų
socializacijos ir poilsio programų rėmimo
konkursą ir prižiūrėti šių programų
įgyvendinimą

Vasario–rugsėjo
mėn.

Plėtojamos vaikų ir jaunimo socializacijos galimybės, tenkinami
mokinių saviraiškos poreikiai

I. Gvazdžiauskienė

4.
Koordinuoti
Radviliškio
rajono
savivaldybės demokratijos ir socialinių
įgūdžių mokyklos „Ateitis“ veiklą

Visus metus

J. Steponavičienė

5. Sudaryti sąlygas mokinių savivaldos
institucijoms dalyvauti kryptingos vaikų ir
jaunimo politikos įgyvendinime

Lapkričio mėn.

Radviliškio rajono savivaldybės demokratijos ir socialinių įgūdžių
mokyklos „Ateitis“ mokiniams sudarytos sąlygos susipažinti su
savivalda, ugdytis gyvenimo demokratinėje visuomenėje įgūdžius
ir tapti aktyviais piliečiais
Organizuota švietimo įstaigų mokinių savivaldos institucijų
gerosios patirties sklaida, aptartos veiklos kryptys

M. Motiejūnienė

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.
Priemonė
1. Parengti kultūros organizavimą
reglamentuojančius Savivaldybės tarybos
sprendimų projektus

Data
Visus metus

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

2. Organizuoti Grožinės literatūros ir kitų
Radviliškio rajono savivaldybei reikšmingų
leidinių
leidybos
projektų
dalinio
finansavimo Radviliškio rajono savivaldybės
biudžeto lėšomis konkursą
3. Teikti siūlymus kultūros įstaigoms dėl
meno kolektyvų steigimo, rūpintis meno
kolektyvų koncertinės veiklos, dalyvavimo

Kovo–gruodžio
mėn.

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

Visus metus

Visuomenei pateikiama informacija apie kultūros įstaigose
įsteigtus naujus meno kolektyvus, viešinama kolektyvų veikla bei
pasiekimai

Atsakingas
G. Juodeikienė,
L. Juozapaitytė,
Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus
specialistai
L. Juozapaitytė

L. Juozapaitytė,
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rajoniniuose,
regioniniuose
ir
respublikiniuose renginiuose, koncertuose,
festivaliuose, šventėse sklaida
4. Informuoti visuomenę apie kultūros
įstaigų veiklą, organizuojamus renginius,
meno kolektyvų ir pavienių menininkų
pasiekimus internete bei spaudoje

Visus metus

Gerosios patirties sklaida spaudoje ir internete

Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus
specialistai
L. Juozapaitytė,
V. Virbickienė

2 uždavinys. Rūpintis Radviliškio rajono savivaldybės kultūros ir meno sklaida Lietuvoje ir užsienyje.
Priemonė
Data
1. Rengti mėnesio ir savaitės kultūros
Kiekvieną
renginių planus, pristatyti juos visuomenei
savaitę,
per respublikinę žiniasklaidą bei talpinti
kas mėnesį
Radviliškio rajono savivaldybės interneto
svetainėje www.radviliskis.lt
2. Parengti 2018 m. bendrą Radviliškio
Iki vasario 4 d.
rajono kultūros centrų ir bendrą visų įstaigų,
atliekančių kultūros funkcijas, statistines
ataskaitas
3. Organizuoti kultūrinius mainus tarp Vasario–gruodžio
bendradarbiavimo miestų, inicijuoti ir
mėn.
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
Visus metus
ministerijai, Lietuvos nacionaliniam kultūros
centrui ir kitoms kultūrą ir meną

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

Atsakingas
V. Virbickienė

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

V. Virbickienė

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

L. Juozapaitytė

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

L. Juozapaitytė,
V. Virbickienė
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kuruojančioms institucijoms informaciją apie
Savivaldybės kultūros įstaigų veiklą
5. Kaupti, analizuoti ir skleisti informaciją
kultūros klausimais, teisės aktų nustatyta
tvarka rengti ir teikti informaciją
suinteresuotoms institucijoms apie kultūros
būklę Radviliškio rajono savivaldybėje

Visus metus

Atliekama visų kultūros procesų Radviliškio rajono savivaldybės
teritorijoje analizė, teikiami pasiūlymai gerinti kultūros būklę,
užtikrinama gerosios patirties sklaida

L. Juozapaitytė,
V. Virbickienė

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. Koordinuoti ir prižiūrėti kultūros įstaigų
(Radviliškio miesto kultūros centro,
Radviliškio rajono savivaldybės etninės
kultūros ir amatų centro, Radviliškio rajono
savivaldybės
viešosios
bibliotekos,
Daugyvenės kultūros istorijos muziejausdraustinio, Šeduvos kultūros ir amatų centro,
Baisogalos kultūros centro ir įstaigų,
vykdančių kultūros centrų funkcijas, veiklą,
teikti pasiūlymus dėl jų veiklos efektyvumo
didinimo
2. Derinti rajono kultūros įstaigų kultūrinės
veiklos planus ir ataskaitas, analizuoti
veiklos kokybę
3. Organizuoti ir vykdyti Radviliškio rajono
seniūnijų kultūros įstaigų priežiūrą, lankyti
jas pagal sudarytą grafiką

Data
Visus metus

Rezultatas
Sudarytos sąlygos mėgėjų meno vystymuisi ir jų veiklos
tęstinumui, profesionaliojo meno sklaidai, naujų kultūros formų
plėtrai ir sklaidai Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje

Atsakingas
L. Juozapaitytė,
V. Virbickienė

Visus metus

Suderinti planai ir išanalizuota veiklos kokybė skatina įstaigų
veiklą įvairovei ir efektyviam darbui. Išanalizuota ir įvertinta
Savivaldybės kultūros įstaigų veikla
Parengta analizė apie kultūros įstaigų materialinę bazę, darbo
sąlygas, meno kolektyvų veiklą ir organizuojamus renginius padės

V. Virbickienė

Balandžiogegužės mėn.,

L. Juozapaitytė,
V. Virbickienė
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rugsėjo-lapkričio
mėn.

pašalinti susidariusias problemas, skatins kokybišką šių įstaigų
veiklą

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

Visus metus

G. Juodeikienė,
L. Juozapaitytė,
Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus
specialistai

5. Parengti ir įgyvendinti Radviliškio rajono
savivaldybės
kultūrinės
veiklos
organizavimo programą, išlaidų sąmatas
6.
Koordinuoti
Radviliškio
rajono
savivaldybės visuomeninės kultūros tarybos
veiklą

Visus metus

Organizuojamos šios šventės ir minėjimai:
Lietuvos laisvės gynėjų dienos minėjimai ir akcijos (2019-01-13),
Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas (2019-02-15-16),
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo dienos minėjimai (201903-10-11), Tulpių žydėjimo šventė (2019-05-11–12), Partizanų
pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos šventė
(2019-05-15), Gedulo ir vilties dienos minėjimas (2019-06-14),
Lietuvos valstybės (Karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena
(2019-07-06), Baltijos kelio 30-mečio minėjimai (2019-08-23)
Pagal skirtas lėšas surengti renginiai, užtikrinama šių renginių
sklaida, tinkamai panaudotos skirtos lėšos
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
Visi renginiai organizuojami laikantis Radviliškio rajono
savivaldybės Masinių renginių viešosiose vietose tvarkos aprašo,
jų metu užtikrinama viešoji tvarka, aiškiai apibrėžiama renginio
vieta, laikas ir forma

L. Juozapaitytė

7.
Rengti
renginių,
organizuojamų
Radviliškio rajono savivaldybės viešose
vietose, leidimų išdavimui reikalingą
dokumentaciją ir
išduoti leidimus
renginiams, kurie neįtraukti į 2019 metų
renginių planą

Vasario–gruodžio
mėn.

Visus metus
(pagal poreikį)

L. Juozapaitytė

V. Virbickienė

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 (2019-04-15)

Data
Balandžio mėn.

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

Atsakingas
G. Juodeikienė,
L. Juozapaitytė,
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2. Pagerbti įstaigos jubiliejus mininčias
kultūros įstaigų bendruomenes, meno
kolektyvus

Visus metus

3. Organizuoti kultūros įstaigų vadovų Vasario–gruodžio
pasitarimus Radviliškio rajono savivaldybėje
mėn.
bei išvažiuojamuosius posėdžius Radviliškio
rajono kultūros įstaigose
4. Išanalizuoti poreikį ir koordinuoti kultūros
Visus metus
darbuotojų kvalifikacijos kėlimą
5. Rengti Tarybos sprendimų projektus dėl
Visus metus
kultūros įstaigų steigimo, reorganizavimo ir
likvidavimo pagal Lietuvos Respublikos
įstatymus, organizuoti jų įgyvendinimą
6. Įvykdyti Baisogalos kultūros centro Iki gruodžio 1 d.
akreditaciją

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

Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus
specialistai
G. Juodeikienė,
Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus
specialistai
L. Juozapaitytė,
V. Virbickienė

Pagilintos kultūros įstaigų vadovų ir kultūros organizatorių žinios
veiklos vadybos ir marketingo, scenos menų vadybos srityse
Įsteigtos juridinį statusą turinčios įstaigos įgauna daugiau
savarankiškumo, gali teikti paraiškas kultūros projektams

L. Juozapaitytė,
V. Virbickienė
L. Juozapaitytė,
V. Virbickienė

Akreditavus Baisogalos kultūros centrą, įstaigai suteikiama
kategorija, pagal kurią didinami darbuotojų tarnybinių atlyginimų
koeficientai

L. Juozapaitytė,
V. Virbickienė

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

Sportas:
1. Tikslas. Įgyvendinti valstybės ir vietos savivaldos kūno kultūros ir sporto politiką Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje vadovaujantis savivaldybės
ir valstybės interesų derinimo principu, atsižvelgiant į vietos sąlygas ir finansines galimybes.
1. Uždavinys. Sudaryti sąlygas gyventojų sportinei veiklai, ugdyti kultūrines žmonių kompetencijas ir kūrybingumą visą jo gyvenimą.
Priemonė
1. Parengti sporto organizavimą
reglamentuojančius Savivaldybės
sprendimų projektus

Data
Visus metus
tarybos

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

Atsakingas
R. Špakauskas
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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
komisijoje
4. Koordinuoti Švietimo ir sporto paslaugų
centro sporto skyriaus trenerių tarybos veiklą

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

Visus metus

Priimti trenerių tarybos posėdžių nutarimai

R. Špakauskas

2. Tikslas. Kuruoti ir koordinuoti rajono kūno kultūros ir sporto veiklą, užtikrinančią gyventojų dalyvavimą joje, sudaryti sąlygas savivaldybės
sportininkams siekti aukštų meistriškumo rezultatų.
1. Uždavinys. Koordinuoti kūno kultūros ir sporto veiklą.
1. Bendradarbiauti su Švietimo ir sporto
paslaugų centro sporto skyriumi ir
nevyriausybinėmis sporto organizacijomis
organizuojant sporto varžybas ir kitus kūno
kultūros ir sporto renginius rajone
2. Rinkti statistinius duomenis apie Sporto
skyrių, 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

Visus metus

Bendradarbiauta organizuojant sporto varžybas ir kitus sporto
renginius.

R. Špakauskas

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 socialinę integracija per kūno
kultūrą ir sportą

I. Gvazdžiauskienė,
R. Špakauskas
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4. Organizuoti Savivaldybės kūno kultūros ir
sporto programų, projektų rėmimo konkursą ir
prižiūrėti vykdomų programų įgyvendinimą

Visus metus

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

R. Špakauskas

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

Data
Visus metus

Rezultatas
Palaikomi ryšiai su Radviliškio rajono 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
L. Juozapaitytė,
Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus
specialistai

II. Tikslas. Organizuoti Savivaldybės delegacijų bendradarbiavimo išvykas į užsienio valstybes, užsienio delegacijų ir atskirų svečių, atvykstančių
savivaldybės kvietimu, priėmimą.
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.
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
L. Juozapaitytė,
Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus
specialistai

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas:
I. Tikslas. Plėtoti tikslinį bei efektyvų tarpinstitucinį bendradarbiavimą su savivaldybėje veikiančiomis institucijomis, organizacijomis, kurios dirba vaiko
gerovės srityje.
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1 uždavinys. Aktyvinti ir skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą vaiko ir šeimos, ir/ar socialiai saugios gerovės užtikrinimui bei laiku inicijuoti tinkamų
poveikio priemonių taikymą bei paslaugų skyrimą 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 bei kitais
Radviliškio rajono savivaldybės tarnautojais
bei darbuotojais
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
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
4. Organizuoti Savivaldybės administracijos
Vaiko gerovės komisijos posėdžius. Rinkti
informaciją būtiną sprendimui priimti dėl

Data
Visus metus

Rezultatas
Išsiaiškintas poreikis, išanalizuota esama situacija, priimti
optimalūs, prevenciniai ir socialiai efektyvūs sprendimai dėl
konkretaus 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

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

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

M. Motiejūnienė
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vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros
priemonių skyrimo
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

Visus metus

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
L. Skriptienė

2 uždavinys. Surinkti, susisteminti bei struktūriškai pateikti visuomenei informaciją apie teikiamas paslaugas vaikui ir šeimai iš institucijų, dirbančių
socialinės, sveikatos, švietimo srityje.
Priemonė
1. Paruošti struktūruotą informaciją –
žemėlapį Radviliškio rajono bendruomenei

Data
I ketvirtis

Rezultatas
Išsiaiškinta pasiūla, išanalizuota esama rajono socialinės,
sveikatos, švietimo srityse dirbančių institucijų teikiamų paslaugų
reali situacija bei gauta informacija struktūruotu formatu pateikta
rajono visuomenei apie teikiamas paslaugas vaikui ir šeimai
Radviliškio rajone

Atsakingas
L. Skriptienė

3 uždavinys. Viešinti naujoves bei platinti tikslinę informaciją suinteresuotiems asmenims bei institucijoms skirtą vaiko ir šeimos gerovės bei jų saugumo
užtikrinimui.
Priemonė

1. Pagal situaciją, poreikį ir pareigines
kompetencijas teikti metodinę pagalbą bei
konsultacijas dėl Lietuvos Respublikos vaiko
minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo,

Data

Visus metus

Rezultatas

Pagal kompetenciją suteiktos konsultacijos interesantams dėl
iškilusių klausimų bei metodinės medžiagos sklaida tikslinėms
grupėms.

Atsakingas

L. Skriptienė
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koordinuotai,
kompleksiškai
teikiamų
paslaugų, Savivaldybės paslaugų paketo
šeimai,
Ankstyvosios
intervencijos
programos
vykdymo
savivaldybėje,
Tarpinstitucinės grupės bei Šeimos tarybos
veiklą
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Radviliškio rajono savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 2019 metų
veiklos plano
1 priedas

2019 METŲ ATMINTINOS DIENOS, RADVILIŠKIO RAJONO ŠVIETIMO, KULTŪROS
IR SPORTO ĮSTAIGŲ, MENO MĖGĖJŲ KOLEKTYVŲ JUBILIEJAI IR ŠVENTĖS
Lietuvos Respublikos Seimas 2019 metus paskelbė:
Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo ir Lietuvos vietovardžių metais;
Juozo Tumo-Vaižganto metais;
Lietuvos šaulių sąjungos metais;
Pasaulio lietuvių metais;
Lietuvos Tarybos Pirmininko, Lietuvos Valstybės Prezidento Antano Smetonos metais;
Jono Žemaičio-Vytauto metais;
Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo metais.
Radviliškio rajono savivaldybės miestų ir miestelių įkūrimo metinės:
Baisogalos miestelio 480 metų jubiliejus – birželio 8,9 d.
Grinkiškio miestelio 465 metų sukaktis – rugpjūčio 15, 16 d.
Rajono kultūros ir švietimo įstaigų jubiliejai:
➢ Radviliškio lopšeliui-darželiui „Eglutė“ – 30 metų (vasario 14 d.);
➢ Baisogalos mokyklai-darželiui – 60 metų (balandžio 6 d.);
➢ Grinkiškio Jono Poderio mokyklai – 80 metų (gegužės 18 d.);
➢ Šeduvos mokyklai – 100 metų (birželio 15 d.);
➢ Lizdeikos mokyklai –100 metų (lapkričio 15 arba 22 d);
➢ Šniūraičių pramogų ir šokių salei – 60 metų (birželio 15 d.);
➢ Pociūnėlių kultūros namams – 60 metų (rugsėjo 27 d);
➢ Pavartyčių bibliotekai – 70 metų (gegužės mėn.);
➢ Sidabravo bibliotekai – 70 metų (rugsėjo mėn.);
➢ Šaukoto bibliotekai – 70 metų (spalio mėn.).
Rajono meno mėgėjų kolektyvų jubiliejai:
Baisogalos kultūros centro liaudiškos kapelos „Žvangulis“ 45 metų kūrybinės veiklos
jubiliejus (spalio 30 d.).
Baisogalos kultūros centro jaunių šokių kolektyvo ,,Žolynėlis“ kūrybinės veiklos 10-metis
(lapkričio 30 d.).
Baisogalos kultūros centro mėgėjų teatro kūrybinės veiklos 30-metis (gruodžio 26 d.).
Radviliškio miesto kultūros centro liaudiškos muzikos kapelai „Radvija“ – 10 metų.
Radviliškio miesto kultūros centro liaudiškų šokių kolektyvui „Patrepsėlis“ – 20 metų.

_____________________________________
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Radviliškio rajono savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 2019 metų
veiklos plano
2 priedas

2019 M. ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS RENGINIŲ PLANAS
Eil.
Nr.

Renginys

Specialisto,
kuruojančio
renginį, vardas ir
pavardė
L. Juozapaitytė,
I. Stanulienė

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

1.

Lietuvos Valstybės atkūrimo
dienos minėjimas

2.

Lietuvos Valstybės atkūrimo
dienos minėjimas

L. Juozapaitytė,
V. Virbickienė,
I. Ginkevičienė

Vasario
15–16 d.

3.

Užgavėnių šventė

I. Ginkevičienė

Kovo 5 d.

4.

Nacionalinio diktanto
konkursas
Renginys, skirtas Pasaulinei
žemės dienai paminėti

R. Plukienė

Kovo 8 d.

M. Motiejūnienė,
V. Grinienė,
I. Bajarauskaitė
G. Juodeikienė,
L. Juozapaitytė,
V. Virbickienė
L. Juozapaitytė,
E. Prascevičius

Kovo 20 d.

6.

7.

Pasaulinės kultūros dienos
minėjimas

8.

Tulpių žydėjimo šventė

9.

Partizanų pagerbimo,
kariuomenės ir visuomenės
vienybės dienos šventė
Tarptautinis poezijos festivalis
„Poezijos pavasaris – 2019“

L. Juozapaitytė,
I. Ginkevičienė

Gegužės 17 d.

V. Virbickienė,
V. Šukaitienė

Gegužės 25 d.

Tarptautinė vaikų
gynimo
diena. Jaunimo apdovanojimai

L. Juozapaitytė,
I. Ginkevičienė

Birželio 1 d.

10.

11.

Radviliškio miesto
laisvalaikio ir
pramogų parkas
Bendrojo ugdymo
mokyklos
Radviliškio
Lizdeikos gimnazija

Balandžio
15 d.

Radviliškio rajonas

Gegužės
11–12 d.

Daugyvenės
kultūros istorijos
muziejaus-draustinio
Burbiškio dvaras
Radviliškio miesto
laisvalaikio ir
pramogų parkas
Radviliškio rajono
savivaldybės viešoji
biblioteka, Pašušvio
kultūros namai,
Baisogalos kultūros
centras
Radviliškio miesto
kultūros centras
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Eil.
Nr.

Renginys

12.

Šventė „Atsisveikinimas su
vasara“

13.

Radviliškio rajono savivaldybės
švietimo įstaigų vadovų
konferencija ,,Pasitinkant 2019
– 2020 mokslo metus“
Rugsėjo 1-osios šventė
„Sveika, mokykla“

14.

15.

Baltų vienybės diena

16.

Konstitucijos egzaminas

17.

Vietos savivaldos dienos
minėjimas
Radviliškio rajono bendrojo
ugdymo įstaigų konferencija
„Bendrojo ugdymo mokyklų
veiklos tobulinimas, siekiant
mokinių pažangos“
Tarptautinės Mokytojų dienos
minėjimas

18.

19.

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

Data

Vieta

Rugpjūčio
31 d.

Radviliškio miesto
laisvalaikio ir
pramogų parkas

G. Juodeikienė

Rugpjūčio
mėn.

Radviliškio rajono
savivaldybė

G. Juodeikienė,
I. Ginkevičienė

Rugsėjo 2 d.

L. Juozapaitytė,
I. Ginkevičienė

Rugsėjo 22 d.

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

R. Plukienė

Spalio mėn.

L. Juozapaitytė,
V.Virbickienė
G. Juodeikienė,
R. Vaigauskienė

Spalio mėn.

G. Juodeikienė

Spalio mėn.

Spalio mėn.

Bendrojo ugdymo
mokyklos
Radviliškio miesto
kultūros centras
Radviliškio
Gražinos pagrindinė
mokykla
Radviliškio miesto
kultūros centras

__________________________________
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Radviliškio rajono savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 2019 metų
veiklos plano
3 priedas

2019 METŲ RENGINIAI RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS
ĮSTAIGOSE
SAUSIS
Eil.Nr.
1.
2.
3.

4.

Renginio pavadinimas
Eglutės girliandų užgesinimo
šventė. Trijų Karalių šventė.
Laisvės gynėjų dienos minėjimas
Radviliškio mieste
Laisvės gynėjų dienos minėjimas
Radviliškio rajone

Diena
4

Lietuvos humoro grupių festivalis
,,Vieni juokai“
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VASARIS
Eil.Nr.
Renginio pavadinimas
5.
Susitikimas su startuojančio
Lietuvos laisvės kovos įamžintojų
sąjūdžio žygio ,,Partizanų
Lietuva“ dalyviais
6.
Tarptautinio socialinio projekto
fotografijų parodos „Ypatingas
grožis“ atidarymas
7.
Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio
Tarybos 1949 m. vasario 16 d.
Deklaracijos paskelbimo 70-ųjų
metinių minėjimas
8.

9.
10.

11.

12.

Lietuvos valstybės atkūrimo
dienos minėjimas, metų žmogaus,
metų moksleivio, metų šeimų
paskelbimas
Lietuvos valstybės atkūrimo
dienos minėjimas
Lietuvos valstybės atkūrimo
diena. Šv. Mišios.
Šiaulių pučiamųjų instrumentų
orkestro ir solistų koncertas
Lietuvos valstybės atkūrimo
dienos minėjimas. Nominantų,
gyventojų pagerbimas.
Lietuvos vestuvinių muzikos
ansamblių festivalis „Še222va“

13
11–13

Vieta
prie Radviliškio miesto
kultūros centro
Prie Radviliškio miesto
kultūros centro
Radviliškio rajono
savivaldybės administracijos
seniūnijos
Šeduvos kultūros ir amatų
centras

Diena
2

Vieta
Acokavų bendruomenės
namai

5

Radviliškio rajono
savivaldybės viešoji
biblioteka
Lietuvos Laisvės Kovos
Sąjūdžio Tarybos 1949 m.
vasario 16 d. Deklaracijos
paskelbimo
memoriale
Sidabravo kultūros namai

15

15

15

16

Radviliškio miesto kultūros
centras
Šeduvos bažnyčia,
Šeduvos kultūros ir amatų
centras

16

Aukštelkų kultūros namai

22

Šeduvos kultūros ir amatų
centras

29

KOVAS
Eil.Nr.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.

20.

21.
22.

Renginio pavadinimas
Jaunimo patriotinės dainos
konkursas festivalis
Užgavėnių šventė „Žiema žiema
bėk iš kiemo“
Alkniupių bendruomenės 15-os
metų jubiliejus
Rajoninis patriotinės dainos
konkursas „Tavo daina gimtinei“

Diena
1
5
9

Vieta
Radviliškio miesto kultūros
centras
Radviliškio miesto
laisvalaikio ir pramogų parkas
Alksniupių kultūros namai
Raudondvario kultūros namai

Lietuvos Nepriklausomybės
dienos minėjimas. Jaunimo
koncertas
Bėgimas už blaivią Lietuvą

11

Radviliškio miesto kultūros
centras

11

Alksniupiai – Šileikoniai

Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo diena.
Šv. Mišios Šeduvos bažnyčioje,
Klaipėdos folkloro ansamblio
„Kuršių ainiai“ koncertas
Respublikinis pagrindinių
mokyklų ansamblių konkursas
,,Dainuoju pavasarį 2019“
Teatrų festivalis, skirtas
Tarptautinei teatro dienai
Lietuvos mėgėjų teatrų festivalis
„Mizanscena“

10

Šeduvos bažnyčia,
Šeduvos kultūros ir amatų
centras

BALANDIS
Eil.Nr.
Renginio pavadinimas
23.
Velykinių margučių parko
atidarymas

22
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Diena
10

Radviliškio miesto kultūros
centras
Šeduvos kultūros ir amatų
centras

Vieta
Radviliškio r. sav. etninės
kultūros ir amatų centro
parke
Radviliškio rajono
savivaldybės viešoji
biblioteka ir filialai
Baisogalos kultūros centras

24.

Nacionalinė bibliotekų savaitė

25.

Respublikinis mėgėjų romansų
kolektyvų vakaras
Liaudiškos muzikos kapelų šventė
„Žemėj Lietuvos“

13

27.

Rajono kultūros darbuotojų šventė

15

28.

Vaikų ir jaunimo muzikos
kolektyvų festivalis „Zuikio
margutis“
Pavasarinis knygų kermošius

26

Šeduvos kultūros ir amatų
centras

27

Radviliškio rajono
savivaldybės viešoji
biblioteka

26.

29.

14

Radviliškio miesto kultūros
centras

30

30.

Vaikų Velykėlės

28

Kleboniškių kaimas

31.

Koncertas iš ciklo „Sugrįžimai“.
Remigijaus Kažukausko ir grupės
EDSON ENSEMBLE / Baltic
project (Nyderlandai) koncertas

28

Šeduvos kultūros ir amatų
centras

Diena
3

Vieta
Radviliškio miesto kultūros
centras
Šeduvos kultūros ir amatų
centras
Baisogalos kultūros centras

GEGUŽĖ
Eil.Nr.
Renginio pavadinimas
32.
Motinos diena. Šventė mamytėms.
33.
34.

35.

36.
37.

38.
39.

40.

41.

42.

IV-asis tarptautinis festivalis
„Ritmo viražai“
Respublikinis jaunųjų kūrėjų
poezijos pavasarėlis

3–5

Politinių kalinių ir tremtinių chorų
festivalis, skirtas Lietuvos laisvės
kovų metams
Tulpių žydėjimo šventė

11

Radviliškio miesto kultūros
centras

11 –12

Burbiškio dvaras

12

Vadaktai

13–19

Baisogalos kultūros centras

Gegužės 17 d.

Radviliškio miestas

18

Radviliškio miestas

Vadaktų ir lenkų
draugystės ąžuolyno
įamžinimas
Šeimų savaitė
Partizanų pagerbimo, kariuomenės
ir visuomenės vienybės dienos
šventė
Tarptautinis linijinių šokių festivalis
„Pas neužmirštuolę“ ir gatvės
muzikos diena
Jubiliejinis renginys „Reveransas
KNYGAI“, skirtas Pavartyčių
bibliotekos 70-mečiui
Akcija „Sustabdyta minutė knygai“

10

Pavartyčių biblioteka

43.

Tarptautinis poezijos festivalis
,,Poezijos pavasaris“

25

44.

Žavadienis

31

BIRŽELIS
Eil.Nr.
Renginio pavadinimas
45.
Tarptautinė vaikų gynimo diena.
Jaunimo apdovanojimai
46.
Pleneras „Mažoji kultūros sostinė“

Diena
1
1–7

Radviliškio rajono
savivaldybės viešoji
biblioteka ir filialai
Viešoji biblioteka, Pašušvio
kultūros namai, Baisogalos
kultūros centras
Laisvės aikštė, Šeduvos
kultūros ir amatų centras

Vieta
Radviliškio miesto kultūros
centras
Baisogalos kultūros centras
31

Baisogalos 480 metų jubiliejiniai
renginiai
Folkloro sambūris „Nemirštanti
tautos gaida“
Gedulo ir Vilties dienos minėjimas

8–9

Baisogalos kultūros centras

9

Baisogalos kultūros centras

14
15

51.

Bijūnų šventė, skirta Šniūraičių
kultūros įstaigos 60-mečiui
Šeduvos miesto šventė – Joninės

Radviliškio miestas ir
rajono seniūnijos
Šniūraičių aikštė

52.

Pakiršinio kaimo šventė-Joninės

23

53.

„Paparčio žiedo“ spartakiada

24

47.
48.
49.
50.

LIEPA
Eil.Nr.
54.

22

55.

Renginio pavadinimas
Sidabravo miestelio gimtadieniui
skirti renginiai
LR himno giedojimas

56.

Radviliškio miesto šventė

6

57.

Aukštaitijos regiono folkloro ir
amatų šventė „Kleboniškių
etnografinės spalvos“
Tradicinė Skėmių vasaros
šventė
Škaplierna (Škaplierinė).
Folkloro šventė
Kojinių mezgimo
čempionatas
Šv. Onos atlaidų – Šiaulėnų
miestelio gimtadienio renginiai

20

58.
59.
60.
61.

RUGPJŪTIS
Eil.Nr.
Renginio pavadinimas
62.
19 -asis tarptautinis liaudiškos
muzikos kapelų festivalis „Žolinės
vainikas
63.
Žolinės šventė, Grinkiškio miestelio
465 metų jubiliejiniai renginiai
64.
Šv. Roko atlaidai – Šaukoto
miestelio šventė
65.
Radviliškio seniūnijos ,,Gėlių
šventė“
66.

Juodojo kaspino ir Baltijos kelio
diena

Šeduvos miesto aikštė,
parkas
Radviliškio r. sav. etninės
kultūros ir amatų centras
Alksniupių stadionas

Diena
3–5

Vieta
Sidabravo miestelis

6

Radviliškio miestas ir
rajono seniūnijos
Laisvalaikio ir poilsio
parkas
Kleboniškių kaimas

13
14
liepa
27–28

Diena
15

Skėmių pramogų ir
šokių salė
Prie Radviliškio
miesto kultūros centro
Radviliškio laisvalaikio
ir pramogų parkas
Šiaulėnų miestelio aikštė,
Šv. Onos bažnyčia

Vieta
Šeduvos parko estrada

15–16

Grinkiškio miestelis

17–18

Šaukoto miestelis

23

Šniūraičių kaimo
bendruomenės namų
kiemas
Radviliškio miestas ir
rajono seniūnijos

23
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23

Baisogalos kultūros
centras

25

Liaudiškių miškas

69.

Žydų genocido dienos minėjimas.
Šeduvos žydų vardų skaitymas
„Lietuvos plento taurė 2019“

25

70.

Šventė „Atsisveikinimas su vasara“

31

Baisogala–Skėmiai–
Grinkiškis–Baisogala
Laisvalaikio ir pramogų
parkas

67.

Juodojo kaspino, Baltijos kelio
diena, skirta Baltijos kelio 30 – čiui.
Sakralinės muzikos ir poezijos valanda.
Bėgimas
Tenisas. Dviračių žygis.

68.

RUGSĖJIS
Eil.Nr.
Renginio pavadinimas
71.
Baltų vienybės diena
72.
73.
74.

Pociūnėlių kultūros namų 70
metų kūrybinės veiklos jubiliejus
Vokalinių ansamblių festivalis
„Bobų vasara“
Sidabravo bibliotekos 70-metis

SPALIS
Eil.Nr.
Renginio pavadinimas
75.
Netradicinių kapelijų popietė

Diena
22
27
28

Diena
15

76.

Rudens šventė ,,Pyraginė“

12

77.

Projektas „Profesionalios muzikos
sklaida“. Ansamblio „Inmezzo“ koncertas

20

78.

Baisogalos kultūros centro
liaudiškos kapelos „Žvangulis“ 45
metų kūrybinės veiklos jubiliejus
Šventė „Biblioteka – šviesos
šaltinis“, skirta Šaukoto bibliotekos
70-mečiui

30

79.

LAPKRITIS
Eil.Nr.
Renginio pavadinimas
80.
Respublikinis mėgėjų teatrų
festivalis ,,Rampų šviesoje“
81.
82.

Liaudiškų šokių festivalis „Ir ne
tik iš Lietuvos“
Vokalinių ansamblių šventė
,,Juodalksnių pavėsy“

Vieta
Laisvalaikio ir pramogų
parkas
Pociūnėlių kultūros
namai
Butėnų bendruomenės
namai
Sidabravo biblioteka

Vieta
Baisogalos kultūros
centras
Acokavų bendruomenės
namai
Šeduvos kultūros ir amatų
centras
Baisogalos kultūros
centras
Šaukoto biblioteka

Diena
9

Vieta
Alksniupių kultūros
namai

9

Radviliškio miesto
kultūros centras
Alksniupių kultūros
namai

16
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83.

84.
5.
86.

87.

88.

Tarptautinė tolerancijos diena.
Tautinių mažumų kolektyvų
koncertas
Lietuvos kariuomenės įkūrimo
diena. Orkestro koncertas
Padėkos diena rėmėjams

16

Baisogalos kultūros
centras

23

Baisogalos kultūros centro jaunių
šokių kolektyvo ,,Žolynėlis“
kūrybinės veiklos 10-metis
Estradinės muzikos festivalis
„Stovi malūnas prie kelio“

30

Baisogalos kultūros
centras
Radviliškio miesto
kultūros centras
Baisogalos kultūros
centras

Renginiai, skirti Lietuvos
Nepriklausomybės kovų atminimo
metams

GRUODIS
Eil.Nr.
Renginio pavadinimas
88.
Eglutės įžiebimo šventė
89.
Padėkos diena. Projektas
„Profesionalios muzikos sklaida“.
90.

Adventinis chorinės muzikos
vakaras

91.

Padėkos-gerumo vakaras. Eglutės
įžiebimas
Kultūros centro meno kolektyvų
teatralizuotas Kalėdų koncertas
Baisogalos kultūros centro mėgėjų
teatro kūrybinės veiklos 30-tis.
Baigiamasis Lietuvos mažosios
kultūros sostinės koncertas

92.
93.
94.

29

lapkritis

Šeduvos kultūros ir
amatų centras

lapkritis

Radviliškio miestas

Diena

Vieta
Aušros aikštė
Šeduvos kultūros ir
amatų centras

11

13
20
26
28

Radviliškio Švč.
Mergelės Marijos
gimimo bažnyčia
Sidabravo kultūros
namai
Radviliškio miesto
kultūros centras
Baisogalos kultūros
centras
Baisogalos kultūros
centras

_______________________
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Radviliškio rajono savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 2019 metų
veiklos plano
4 priedas

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGŲ
CENTRO SPORTO SKYRIAUS 2019 METŲ RENGINIAI
Eil.
Nr.

Renginiai

Data

Renginio vieta

Sausis
1.
2.
3.

Žiemos šventė
Automobilių lenktynės ant „Verdulių
karjero“
Vyrų krepšinio komandos „RadviliškisŠSPC“ dalyvavimas regiono krepšinio
lygos B divizione

Sausio – vasario
mėn.
Sausio – vasario
mėn.
Sausio – balandžio
mėn.

4.

Radviliškio rajono pirmenybės

Sausio – lapkričio
mėn.

5.

Moksleivių krepšinio lygos čempionatas.
Lietuvos moksleivių mažojo futbolo
čempionatas

Sausio – gegužės
mėn.

6.
7.
8.

Radviliškio rajono vyrų krepšinio
pirmenybės
Rajono bendrojo ugdymo mokyklų
žaidynės
Rajono seniūnijų varžybos

Aukštelkų seniūnija
Verdulių karjeras
Sporto arena
Sporto arena,
Radviliškio Lietuvos
Sąjūdžio stadionas
Sporto arena,
Vaižganto
progimnazija,
Gražinos pagrindinė
mokykla

Sausio – gegužės
mėn.
Sausio – gruodžio
mėn.
Sausio – gruodžio
mėn.

Rajono sporto bazės

Vasario 16 d.
Vasario 23 d.

Radviliškio miesto
kultūros centras
Sporto arena

Kovo – lapkričio
mėn.

Radviliškio Lietuvos
Sąjūdžio stadionas

Kovo 11 d.

Sporto arena

Kovo – Balandžio
mėn.

Gražinos pagrindinė
mokykla, Sporto arena

Sporto arena

Rajono sporto bazės

Vasaris
9.
10.

Geriausių 2018 m. sportininkų
apdovanojimai
Karatė turnyras „Rytų kovotojo taurė“
Kovas

11.

Lietuvos moksleivių futbolo čempionatas

12.

Vaikų futbolo turnyras, skirtas Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo dienai

13.

Rajono futbolo pirmenybės

14.
15.
16.
17.

Laisvųjų imtynių turnyras „Radviliškio
Kovo 23 d.
imtynėms 50 metų“.
Balandis
Automobilių slalomo varžybos
Balandžio 21–28 d.
Balandžio –
XII-osios rajono seniūnijų sporto žaidynės
birželio mėn.
Tarptautinis vyrų ir moterų veteranų
Balandžio 3 – 6 d.
krepšinio turnyras
Gegužė

Sporto arena
Radviliškis
Radviliškio r., sporto
bazės
Sporto arena
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
23.

24.
25.
26.
27.

ŠSPC-FK Radviliškis II lygos futbolo
Gegužės –
pirmenybės
Lapkričio mėn.
Bėgimas miesto gatvėmis
Gegužės 1–6 d.
Birželis
Automobilių ralis (100 km)
Birželio 15 d.
Šiaulių regiono neįgaliųjų sporto šventė
Birželio 15–25 d.
Liepa
Naktinis futbolo turnyras, sporto renginiai,
Liepos 5-7 d.
skirti miesto šventei
Lietuvos galiūnų čempionatas
Liepos mėn.
Rugpjūtis
„Lietuvos plento taurė 2019“
Liepos mėn.
Rugsėjis
Šiaulių regiono XII-ųjų seniūnijų sporto
Rugsėjo mėn.
žaidynės
Spalis
Tarptautinis vyrų ir moterų krepšinio
Spalio mėn.
turnyras
Respublikiniai vaikų futbolo ir krepšinio
Spalio – gruodžio
turnyrai
mėn.
Vyrų krepšinio turnyras „Šeduvos
Spalio – gruodžio
seniūnijos seniūno taurė“
mėn.
Gruodis
A. Ligeikos salės futbolo turnyras
Gruodžio 21 d.

Radviliškio Lietuvos
Sąjūdžio stadionas
Radviliškio miestas

Sporto arena
Radviliškio Lietuvos
Sąjūdžio stadionas

Baisogala
Radviliškis

Sporto arena
Sporto arena
Šeduva
Sporto arena

_____________________________________
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