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RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO,
KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS 2020 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
2020 m. vasario 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
2020 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
2020 m. vasario
d. įsakymu
Nr. ARADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS
2020-02- Nr.
Radviliškis
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus paskirtis – formuoti ir įgyvendinti Radviliškio rajono
savivaldybės (toliau – Savivaldybė) 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.
2020 m. švietimo, kultūros, sporto, tarptautinio bendradarbiavimo, tarpinstitucinio
bendradarbiavimo vaiko gerovės srityje užtikrinimą Savivaldybėje vykdys 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
Savivaldybėje veikia 22 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.
Savivaldybės švietimo įstaigose ugdoma:
 3863 mokiniai bendrojo ugdymo mokyklose;
 22 mokiniai suaugusiųjų mokymo klasėse;
 313 vaikų priešmokyklinio ugdymo grupėse;
 990 vaikai švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupėse;
 843 mokiniai formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose;
 973 specialiųjų poreikių vaikai.
2019 m. rugsėjo 1 d. duomenimis ikimokyklinio ugdymo programas vykdė 14 švietimo įstaigų (4
lopšeliai-darželiai, 1 mokykla-darželis, 1 progimnazija, 3 pagrindinės mokyklos, 3 gimnazijos, 2
daugiafunkciai centrai). 57 ikimokyklinio ugdymo grupėse buvo ugdoma 990 ikimokyklinukų, t. y. 62
proc. Savivaldybės 1–5 m. vaikų.
Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d., pasikeitus ikimokyklinio ugdymo poreikiui, įvyko šie pokyčiai:
 Radviliškio r. Sidabravo gimnazijoje įsteigta nauja ikimokyklinio ugdymo grupė, skirta 2–4 m.
vaikams;
 Radviliškio r. Kutiškių daugiafunkciame centre įsteigta nauja ikimokyklinio ugdymo grupė,
skirta 1–2 m. vaikams;
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 Radviliškio r. Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijos Šaukoto ikimokyklinio, pradinio ir
pagrindinio ugdymo skyriuje, esant mažam vaikų skaičiui, uždaryta ikimokyklinio ugdymo grupė.
2019 m. rugsėjo 1 d. duomenimis priešmokyklinio ugdymo programas vykdė 13 rajono švietimo
įstaigų. 18 priešmokyklinio ugdymo grupių buvo ugdoma 313 priešmokyklinukų. t. y. 91 proc.
Savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusių 6 m. vaikų (9 proc. vaikų su tėvais yra išvykę į kitas
savivaldybes ar kitas šalis). Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d., pasikeitus vaikų skaičiui, keturiose Savivaldybės
švietimo įstaigose įsteigtos 4 naujos priešmokyklinio ugdymo grupės (Radviliškio Gražinos pagrindinėje
mokykloje, Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijoje, Radviliškio Vaižganto progimnazijoje,
Radviliškio r. Šeduvos lopšelyje-darželyje). Radviliškio r. Alksniupių pagrindinėje mokykloje, esant
mažam vaikų skaičiui, priešmokyklinio ugdymo grupė buvo uždaryta, o 6 priešmokyklinukai ugdyti
jungtinėje ikimokyklinio ugdymo grupėje.
97 proc. mokinių 2019 m. įgijo vidurinį išsilavinimą, 0,8 proc. mokinių gavo atestatus su
pagyrimu, 8 rajono abiturientai gavo aukščiausius 100 balų įvertinimus. 2019 metais matematikos
pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą išlaikė 75 proc. Radviliškio rajono dešimtokų, lietuvių kalbos
ir literatūros – 90 proc., išsilavinimo pažymėjimus gavo 98 proc. dešimtokų.
2019 m. Savivaldybė pasinaudojo Nacionalinio egzaminų centro (NEC) parengtais Nacionalinio
mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) testais, skirtais įvertinti 2, 4, 6 klasių mokinių mokymosi
pasiekimus. Testus (NMPP) atliko visų Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2, 4, 6 klasių mokiniai:
 2 klasių – 318 mokinių;
 4 klasių – 339 mokiniai;
 6 klasių – 369 mokiniai.
8 klasių mokiniai dalyvavo bandomajame elektroniniame nacionaliniame mokinių patikrinime.
Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos, kuriose 2, 4, 6 klasėse vykdyti
testai, galėjo įsivertinti mokymosi situaciją, išsiaiškinti konkrečius mokymosi sunkumus ir problemas,
kurias galima įveikti mokiniams, mokytojams ir mokykloms suteikiant tinkamą pagalbą.
77 proc. rajono mokinių 13 bendrojo ugdymo mokyklų lankė 275 neformaliojo vaikų švietimo
(toliau –NVŠ) programas. Bendrojo ugdymo mokyklose vykdytų NVŠ programų pasiūlą papildė 40 NVŠ
programų, vykdomų kitų teikėjų. Kitų teikėjų vykdomose NVŠ programose, finansuojamose tikslinėmis
valstybės/Europos sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšomis, kovo–birželio,
rugsėjo–gruodžio mėn. dalyvavo 32 proc. visų rajono bendrojo ugdymo mokinių. Per penkerius metus
mokinių, dalyvavusių kitų teikėjų vykdomose NVŠ programose, dalis padidėjo 19 proc.
Rajono vaikams, mokiniams ir suaugusiesiems ugdytis gyvenimo įgūdžius, asmenines, socialines
ir kitas bendrąsias bei dalykines kompetencijas buvo sudarytos sąlygos įvairiose savivaldybės švietimo
įstaigose. 2019 m. savivaldybė finansavo:
neformaliojo švietimo programas:

– Radviliškio r. Palonų daugiafunkciame centre – 9 programas, jose dalyvavo 14
ikimokyklinukų, 24 mokiniai, 36 suaugusieji;
– Radviliškio r. Kutiškių daugiafunkciame centre – 9 programas, jose dalyvavo 10
ikimokyklinukų, 32 mokiniai, 47 suaugusieji;
formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo švietimo programas:

– Radviliškio muzikos mokykloje – 6 programas, kuriose dalyvavo 338 mokiniai;
– Radviliškio dailės mokykloje –3 programas, kuriose dalyvavo 208 mokiniai;
– Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Sporto skyriuje – 3
programas, kuriose dalyvavo 297 mokiniai.
2019–2020 m. m. Radviliškio dailės, muzikos mokyklas ir Radviliškio rajono savivaldybės
švietimo ir sporto paslaugų centro Sporto skyrių lanko 19,4 proc. rajono bendrojo ugdymo mokyklų
mokinių. Mokinių, besimokančių pagal formalųjį švietimą papildančio muzikinio, dailės, sportinio
ugdymo programas dalis kasmet didėja.
2019–2020 m. m. rajono švietimo įstaigose pagrindinėse pareigose dirba 604 pedagogai, iš jų su
aukštuoju – 95 proc. ir 5 proc. – su aukštesniuoju išsilavinimu.
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2019–2020 m. m. rajono švietimo įstaigose dirba 44 vadovai ir jų pavaduotojai ugdymui, iš jų 30
bendrojo ugdymo mokyklose, 8 – lopšeliuose-darželiuose, 4 – formalųjį švietimą papildančiose įstaigose,
2 – daugiafunkciuose centruose.
Rajone įkurti centrai toliau tęsia savo veiklą:
 Ekologinio ugdymo centras Radviliškio Gražinos pagrindinėje mokykloje;
 Dienos centras „Meleta“ intelekto sutrikimą turintiems neįgaliems vaikams ir jaunuoliams
Radviliškio Gražinos pagrindinėje mokykloje;
 Prancūzų kalbos centras Radviliškio r. Sidabravo gimnazijoje.
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
2019 m. Savivaldybės kultūros įstaigų tinklą 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).
2019 m. Savivaldybės kultūros įstaigos gavo 254 190 Eur specialiųjų lėšų, projektinei veiklai
vykdyti – 94 392 Eur, surengti 2585 renginiai. Rajono kultūros įstaigos, palyginus su 2018 metais,
išsiskyrė renginių įvairove ir kokybe, išaugusia projektine veikla.
Liepos 5 ir 6 dienomis Radviliškis šventė gimtadienį: kvietė sportinės varžybos, vakariniai
koncertai, mugės ir pramogos vaikams, tradicinis kojinių mezgimo čempionatas „Žemaičių pynė“,
tarptautinis folkloro festivalio-konkursas „Saulės žiedas“ bei dalyvių iš Portugalijos ir Latvijos
pasirodymai, Radviliškio miesto Garbės piliečio apdovanojimo ceremonija, „Tautiškos giesmės“
giedojimas, tradicinis dviračių žygis, kuris buvo skirtas Lietuvos kariuomenės pergalės prieš
bermontininkus 100-čiui ir Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Deklaracijos pasirašymo 70-čiui, kiti
renginiai. Per 50 šokėjų, dainininkų, muzikantų, sportininkų sportavo, varžėsi kultūrinėse rungtyse,
garsino Radviliškį ir Lietuvą Europoje Europos žmonių festivalyje Kantanjedės mieste, Portugalijoje.
Visą savaitę penkiolikos šalių atstovai buvo viena didelė šeima, neribojama jokių kultūrinių, religinių
skirtumų, nepriešinama įvairių politinių srovių, tiesiog visi drauge kūrė Europą, kurioje gera gyventi
visoms tautoms. Iškilmingai Radviliškyje paminėtos 100-osios Lietuvos kariuomenės pergalės mūšyje su
bermontininkais metinės. Dvi dienas truko Radviliškio kautynių 100-mečio minėjimo renginiai.
Radviliškio miesto kultūros centras yra viena iš rajono kultūrą reprezentuojančių įstaigų. Čia
organizuojami 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. 2019 m. Radviliškio rajono gyventojams buvo surengta 220
renginių.
Kasmet kultūros centre sėkmingai organizuojami ir įgyvendinami kultūros bei meno projektai.
2019 m. Lietuvos kultūros ministerija ir Lietuvos kultūros taryba finansavimą skyrė kultūros centro
rengiamiems projektams – Auksiniams scenos kryžiams (6000 Eur), Džiazo ir šviesų festivaliui ,,Džiazo
laužai“ (9430 Eur), Jaunųjų menininkų reidui (4500 Eur). Dar keturi projektai finansuoti Radviliškio
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rajono savivaldybės lėšomis (4700 Eur). Kultūros centras teikė keturias tokias Kultūros paso paraiškas.
Dvi įtrauktos į Kultūros paso paslaugų rinkinį, o antrojo teikimo paraiškų vertinimų rezultatų dar
laukiama. 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. Įvairiomis veiklomis skatinamas vaikų
domėjimasis įvairiomis kultūros sritimis, padedama atsiskleisti mokinio individualybei, ugdomas
kūrybiškumas, skatinama mokinio saviraiška. Radviliškio miesto kultūros centras bendradarbiauja su
įvairiomis organizacijomis, nuolat palaiko ryšį su seniūnijomis, kaimo bendruomenėmis, vietos katalikų
religine bendruomene, nevyriausybinėmis organizacijomis.
2019 metais Šeduvos kultūros ir amatų centras, įgyvendindamas 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 įvyko 165 renginiai. 2019 m. Šeduvos kultūros ir amatų centre veikė 9 meno mėgėjų kolektyvai.
Vyko tradicinė Šeduvos miesto šventė – Joninės, kurioje Šeduvos miesto Garbės piliečio vardas suteiktas
buvusiam Šeduvos kraštotyros muziejaus vedėjui Vytautui Šenauskui (po mirties). Garbės piliečio ženklas
saugojimui perduotas Daugyvenės kultūros istorijos muziejui-draustiniui. Miesto parke įstaigos bei
bendruomenės įkūrė kiemelius, kuriuose pristatė savo produkciją, kvietė šventės svečius pasivaišinti,
išsiburti ar pažaisti žaidimus.
Daugyvenės kultūros istorijos muziejų-draustinį 2019 metais aplankė 47 201 lankytojas ir
organizuotos 272 ekskursijos. Burbiškio dvaro istorijos skyriuje iš viso apsilankė 38 090 lankytojų, iš jų:
pavieniai lankytojai – 34 666, organizuoti – 3 424. Vesta 51 ekskursija. Kleboniškių kaimo buities
skyriuje apsilankė 9 111 lankytojas, iš jų: 6 994 pavieniai lankytojai ir 2117 organizuoti. Organizuota 20
ekskursijų. Nemaža dalis muziejaus lankytojų buvo iš įvairių pasaulio šalių. Gegužės 11–12 d. vyko 19asis Burbiškio dvaro festivalis – Tulpių žydėjimo šventė „Devynioliktasis pasimatymas“. Pirmą kartą
Burbiškio dvare vyko džiazo ir šviesų festivalis „Džiazo laužai“, kurį organizavo Radviliškio miesto
kultūros centras. Siekiant puoselėti senąsias ir kurti naujas dvarų kultūros tradicijas rugpjūčio mėnesį
Burbiškio dvaro parko teritorijoje buvo organizuojamas renginių ciklas „Šeštadieniniai rugpjūčio pietūs“.
Kleboniškių muziejaus klojime vyko jubiliejinis dvidešimtasis teatrinis sezonas. Vasaros sezono metu
kaimo klojime muziejaus lankytojams buvo parodyti 6 spektakliai. Daugyvenės kultūros istorijos
muziejus-draustinis buvo įtrauktas į Šv. Jokūbo piligrimų „Camino Lituano“ kelią. Muziejaus ekspozicijas
lankė šiuo keliu einantys piligrimai. 2019 m. baigti Burbiškio dvaro rūmų remonto ir restauravimo darbai.
Pakiršinio dvare įsikūręs Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centras kartu
su Pakiršinio kaimo bendruomene parengė ir įgyvendino projektą „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų
socialinės įtraukties didinimas į Pakiršinio ir aplinkinių kaimų visuomeninę veiklą per socialinės
inovacijos veiklas ir patyriminį ugdymą“. Buvo surengta 10 maisto gaminimo ir 12 kalvystės užsiėmimų.
Burbiškio dvare įgyvendinta 20 edukacinių programų. 2019 metais Etninės kultūros ir amatų centre
sukurti 24 darbai buvo atrinkti į respublikinę tautodailės parodą Šiauliuose. Amatų centras kartu su
Radviliškio rajono administracija įgyvendino projektą „Baisogalos seniūnijos Pakiršinio kaimo, Parko g.
6 pastato pritaikymas amatų veiklos plėtrai“. Projekto tikslas – skatinti socialinę ir ekonominę plėtrą
Radviliškio rajono Pakiršinio kaime. Projekto įgyvendinimo metu atliktas pastato kapitalinis remontas ir
įrangos įsigijimas etninės kultūros ir amatų veiklos plėtrai. Įgyvendinus projektą, sutvarkyta buvusio
Pakiršinio dvaro oficina – pastatas ir pritaikytas etninės kultūros ir amatų veiklos plėtrai. Įsigyta įranga
medžio drožybos, audimo ir keramikos studijų įrengimui.
2019 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. Baisogala
paskelta 2019 m. Lietuvos mažąja kultūros sostine. Surengta 190 įvairaus žanro ir pobūdžio renginių
išvykose ir kultūros centre, edukacijų, pranešimų, akcijų, seminarų. Centre aktyviai veikė 15 įvairaus
amžiaus meno mėgėjų kolektyvų. Kolektyvus lanko apie 200 žmonių iš Baisogalos ir Baisogalos
seniūnijos. Kultūros centre ir išvykose surengta daugiau nei 100 meno mėgėjų koncertinių programų,
minėjimų, spektaklių švenčių, edukacijų, parodų. Susitikta su įdomiais žmonėmis, Baisogalos garbės
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piliečiais, bendradarbiauta su Baisogalos seniūnijoje veikiančiomis įstaigomis. Kolektyvai aktyviai
dalyvauja šventėse, festivaliuose, konkursuose, iš kurių parsiveža prizines vietas.
Radviliškio rajono centralizuotas bibliotekų tinklas 2019 m. nepakito. Jame – Viešoji biblioteka,
Šeduvos miesto filialas, 24 kaimo filialai. 2019 m. rajono bibliotekose įvyko 700 renginių, vartotojų
skaičius – 10 189, apsilankymų skaičius – 202 869. Radviliškio viešojoje bibliotekoje surengta 19 meno
darbų parodų. Parengta ir įgyvendinta 13 projektų. Viešojoje bibliotekoje vyko Kultūros paso programos
užsiėmimai: „Kamishibai – interaktyvus pasakų sekimo būdas“ ir „Globalaus pilietiškumo ugdymas
kultūra“. Viešoji biblioteka ir jos filialai dalyvavo įgyvendinant projektą „Prisijungusi Lietuva“. Šio
projekto tikslas – sudaryti galimybę įgyti skaitmeninių žinių tiems gyventojams, kurie dar nesinaudoja
internetu ir nori patobulinti savo skaitmeninius įgūdžius. Rajone apmokyti 842 gyventojai. Radviliškio
miesto Garbės pilietė, Viešosios bibliotekos Žaislotekos įkūrimo iniciatorė ir rėmėja Elona Vaišnienė
toliau globojo projektą „Vabaliukų“ mokyklėlė“, ji buvo atvykusi ir susitiko, bendravo su šiame projekte
dalyvaujančiais vaikučiais bei jų tėvais, projekto vykdytojais. Rėmėja inicijavo ir projekto dalyvių
susitikimą su edukatore iš JAV Dana Vainauskiene, kuri vedė jiems atskirą užsiėmimą.
2019 m. Turizmo informacijos centre (TIC) apsilankė 1 867 lankytojai iš Lietuvos ir užsienio
šalių. Pasirengta ir dalyvauta tarptautinėje turizmo parodoje „Adventur 2019“ parodų rūmuose LITEXPO,
Vilniuje. Pristatytas improvizuotas partizanų bunkeris bei Lietuvos valstybės istorijai svarbių datų
minėjimai. Parengtas ir visuomenei pristatytas naujas Radviliškio krašto informacinis puslapis
https://www.inforadviliskis.lt/ . Sukurtas puslapio logotipas, sukelta ir estetiškai pateikta informacija apie
Radviliškio krašto lankytinus objektus, maršrutus, apgyvendinimo ir maitinimo įstaigas, pramogų
galimybes, renginius. Nuolat atnaujinama informacija apie vykstančius renginius, kontaktų skiltyje
pateiktos nuorodos į autobusų bei traukinių bilietų įsigijimo tinklalapius. Sukelti PDF failų lankstinukai
atsisiuntimui. Informacija apie naują Radviliškio miesto ir rajono informacinį puslapį viešinta Radviliškio
rajono savivaldybės internetinėje svetainėje https://www.radviliskis.lt/; viešosios bibliotekos puslapyje
https://www.radviliskiobiblioteka.lt/lt/; Lietuvos turizmo internetinėje svetainėje https://www.turizmas.lt/
bei Radviliškio viešosios bibliotekos turizmo informacijos centro „Facebook“ paskyroje
https://www.facebook.com/pages/category/Tourist-Information-Center/Radvili%C5%A1kio-TurinfoCentras-440067506204499/ . Parengtas ir įgyvendintas projektas „Išgirsk pajusk, pažink geležinkeliečių
kraštą“.
Sportas
Savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Sporto skyriuje 2019–2020 m. m. įgyvendinamos
bokso, futbolo, kovos menų (karatė, tekvondo), krepšinio, laisvųjų imtynių, teniso, lengvosios atletikos ir
tinklinio sporto šakų ugdymo programos, sudarytos 26 mokomosios grupės, jas lanko 297 mokiniai.
Mokiniai savo sportinį meistriškumą tobulina dalyvaudami ir respublikinėse ir tarptautinėse varžybose.
2019 m. rajone buvo surengta daugiau kaip šimtas sportinių varžybų, jose dalyvavo per 4 300 dalyvių.
Rajone sukurta tinkama sporto bazė: yra sporto arena, 19 sporto salių, specializuotos imtynių ir
bokso salės, 18 stadionų, 1 uždaras jojimo maniežas, 50 mažesnio naudojimosi aikštelių (tinklinio,
krepšinio ir kitų), teniso kortai Baisogaloje, Raudondvaryje ir Radviliškyje. 2019 metais savivaldybė
skyrė 26 tūkst. Eur bokso salės renovacijai.
2019 metais Radviliškio plaukimo baseinas sulaukė 63 058 lankytojų, surinkta 351,940 tūkst.
Eurų. Plaukimo baseine 2019 metais buvo mokomi plaukti 405 mokiniai. Antrų klasių mokiniai dalyvavo
projekte „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje" (268 mokinių). Šis projektas – tai išskirtinė galimybė
visų Savivaldybės 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 (61 mokiniai) bei mokomąsias pradinio mokymo plaukti grupes
(76 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,
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socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugų poreikiai, ypatingai užtikrinama vaikų gerovė. Organizuojant
ir koordinuojant bendrą darbą su šeimomis Savivaldybėje užtikrinamas efektyvus socialinės rizikos
prevencijos priemonių, kompleksinės pagalbos ir koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinių ir
sveikatos priežiūros paslaugų bei psichologinės, teisėsaugos pagalbos teikimas šeimoms. Taip stiprinami
šeimų gebėjimai, galimybės rūpintis vaikais, 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
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 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 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 IR UŽDAVINIAI
Švietimas:
Tikslas: užtikrinti kokybišką ir veiksmingą švietimo įstaigų veiklą, sudarant galimybes kiekvienam mokiniui pasiekti kuo geresnių ugdymosi rezultatų.
Uždaviniai:
1. Skatinti veiksmingą, darnią, atsakingu valdymu pagrįstą švietimo įstaigų vadovų vadybinę veiklą.
2. Užtikrinti kokybišką švietimo proceso administravimą ir valdymą.
3. Sudaryti sąlygas tobulinti patirtinio mokymo(-si) metodų taikymą ugdymo(-si) procese.
4. Vykdyti švietimo įstaigų veiklos priežiūrą ir duomenų analizę.
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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.
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.
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.
2 uždavinys.: sistemingai informuoti visuomenę apie institucijų, dirbančių socialinės, sveikatos, švietimo srityse, teikiamas paslaugas vaikui ir šeimai.
Tarptautinis bendradarbiavimas:
Tikslas: plėtoti Savivaldybės tarptautinių ryšius su užsienio šalių savivaldybėmis, kitomis institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis.
Uždaviniai:
1. Palaikyti bei plėtoti Savivaldybės ryšius su tarptautinio bendradarbiavimo partneriais.
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2. Plėtoti ryšius su tarptautinėmis organizacijomis ir siekti naujų, abiem pusėms naudingų ryšių, dalyvauti rengiant Savivaldybėje tarptautinius renginius
ir Savivaldybės partnerių renginiuose užsienio valstybėse.
ŠVIETIMAS:
Tikslas: užtikrinti kokybišką ir veiksmingą švietimo įstaigų veiklą, sudarant galimybes kiekvienam mokiniui 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

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. Gvazdžiauskienė,
Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus specialistai

Sausio mėn.

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

I. Gvazdžiauskienė

Vasario–kovo
mėn.

Parengti Savivaldybės tarybos sprendimų projektai dėl
pritarimo 2019 m. mokyklų veiklos ataskaitoms

Mokyklų kuratoriai

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. Tenkinami mokinių poreikiai

Mokyklų kuratoriai

Rugpjūčio–spalio
mėn.

Išanalizuotos švietimo įstaigų pedagoginių ir kitų darbuotojų
pareigybės ir etatai

A. Vizbarienė,
Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus specialistai
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2. Organizuoti rajono švietimo įstaigų
vadovų veiklos vertinimą

Kovo–lapkričio
mėn.

Atnaujintas rajono švietimo stebėsenos rodiklių sąrašas,
parengta švietimo stebėsenos rodiklių duomenų analizė

I. Gvazdžiauskienė

Sausio–vasario
mėn.

Mero potvarkiu įvertintos švietimo įstaigų vadovų 2019 m.
veiklos ataskaitos ir nustatytos 2020 m. užduotys

G. Juodeikienė,
Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus specialistai

2 uždavinys. Užtikrinti kokybišką švietimo administravimą ir valdymą.
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. Įgyvendinti ir, esant būtinybei, koreguoti Sausio–vasario Išanalizuota rajono bendrojo ugdymo mokyklų tinklo situacija, esant
Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų
mėn.
būtinybei pakoreguotas ir įgyvendintas Savivaldybės bendrojo
tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrąjį
ugdymo mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo,
planą
pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų 2020 metų priemonių
planas. Savivaldybėje kuriamas efektyvų ir geros kokybės švietimą
plėtojančių bendrojo ugdymo mokyklų tinklas
3. Parengti Savivaldybės bendrojo ugdymo Gruodžio mėn. Išanalizuota rajono bendrojo ugdymo mokyklų tinklo situacija,
mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 m.
parengtas Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos
bendrojo plano projektą
2021–2025 metų bendrojo plano projektas

4. Koordinuoti PUPP, mokyklinių ir
valstybinių brandos egzaminų, brandos
darbų organizavimą ir vykdymą
5. Organizuoti instruktažus valstybinių
brandos egzaminų vykdytojams, vyr.
vykdytojams ir administratoriams

Spalio–liepos
mėn.

Užtikrintas sklandus 2020 metų PUPP, mokyklinių ir valstybinių
brandos egzaminų, brandos darbų organizavimas ir vykdymas

Balandžio,
gegužės,
birželio mėn.

Užtikrintas sklandus 2020 metų valstybinių brandos egzaminų
vykdymas

Atsakingas
G. Juodeikienė,
Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus
specialistai
G. Juodeikienė,
J. Steponavičienė,
Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus
specialistai
G. Juodeikienė,
J. Steponavičienė,
Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus
specialistai
R. Plukienė,
R. Špakauskas
R. Plukienė,
R. Špakauskas
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6. Koordinuoti Nacionalinio mokinių
pasiekimų patikrinimo organizavimą ir
vykdymą
7. Koordinuoti projekto „Mokinių ugdymosi
pasiekimų gerinimas diegiant kokybės
krepšelį“ įgyvendinimą
8.
Koordinuoti
projekto
„Mokyklų
aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų
priemonėmis“ įgyvendinimą
9. Koordinuoti Savivaldybės neformaliojo
vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo
tvarkos aprašo įgyvendinimą, sudarant
sąlygas neformaliojo vaikų švietimo plėtrai
10.
Koordinuoti
mokyklų
veiklos
įsivertinimą.

Kovo–spalio
mėn.

Užtikrintas sklandus Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo
organizavimas ir vykdymas

I. Gvazdžiauskienė

Visus metus

Parengti reikiami projekto dokumentai, 5 bendrojo ugdymo
mokyklose suplanuotos ir vykdomos veiklos tobulinimo priemonės

R. Špakauskas

Visus metus

Parengti reikiami projekto dokumentai, 11 bendrojo ugdymo
mokyklų aprūpintos įranga ir mokymo priemonėmis, skirtomis
gamtos ir technologinių mokslų dalykų mokymui
Užtikrinta neformaliojo vaikų švietimo programų įvairovė, kokybė ir
prieinamumas

M. Motiejūnienė

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
11. Inicijuoti ir planuoti bendrojo ugdymo
Balandžio
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–geguž Atnaujinti rajono mokinių ir pedagogų registrai, švietimo
ės,
informacinėje sistemoje (ŠVIS) suformuotos statistinės ataskaitų
rugsėjo–gruod suvestinės (1m, 2m, 3m, 3ES, 3D, 3I, 4, ŠV-03)
žio mėn.
Visus metus
Atnaujintas švietimo įstaigų registras

J. Steponavičienė

Visus metus

Visus metus

Sausio mėn.

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

A. Vizbarienė

J. Steponavičienė
A. Vizbarienė

A. Vizbarienė
A. Vizbarienė
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Visus metus

Organizuotas ir koordinuotas duomenų apie nesimokančius vaikus
rinkimas ir tvarkymas, vaikų faktinės gyvenamosios vietos ir jų
nesimokymo priežasčių nustatymas, surinktos informacijos įrašymas į
NEMIS jos nuostatų nustatyta tvarka

Gruodžio mėn. Atnaujinti vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių bei
prevencinės veiklos duomenys švietimo informacinėje sistemoje
(ŠVIS)
Sausio mėn.
Suformuotos brandos atestatų, jų priedų, pagrindinio išsilavinimo ir
kitų pažymėjimų blankų panaudojimo ataskaitos
Visus metus

L. Skriptienė,

R. Špakauskas

Sistemingai tvarkyti Vaikų registracijos ir priėmimo į švietimo
įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes
informacinės sistemos duomenys, suformuotos ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo grupės 2020–2021 m. m., pagal poreikį
konsultuoti švietimo įstaigų vadovai, duomenų bazės tvarkytojai ir
tėvai centralizuoto vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo grupes klausimais.
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

Savivaldybės vaikų apskaitos organizavimo ir tvarkymo aprašas
įgyvendinamas pagal reikalavimus

M. Motiejūnienė

Visus metus

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

M. Motiejūnienė

Visus metus

13. Koordinuoti savivaldybės vaikų
apskaitos organizavimo ir tvarkymo aprašo
įgyvendinimą
14.
Organizuoti
Savivaldybės
administracijos Vaiko gerovės komisijos
posėdžius. Rinkti informaciją, būtiną
sprendimui priimti dėl vaiko minimalios ar
vidutinės priežiūros priemonių skyrimo

M. Motiejūnienė

R. Plukienė
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15. Organizuoti Savivaldybės vaikų Vasario–rugsėj Plėtojamos vaikų ir jaunimo socializacijos galimybės, tenkinami
socializacijos ir poilsio programų rėmimo
o mėn.
mokinių saviraiškos poreikiai
konkursą
16. Koordinuoti Savivaldybės demokratijos
Visus metus
Savivaldybės demokratijos ir socialinių įgūdžių mokyklos „Ateitis“
ir socialinių įgūdžių mokyklos „Ateitis“
mokiniams sudarytos sąlygos susipažinti su savivalda, ugdytis
veiklą
gyvenimo demokratinėje visuomenėje įgūdžius ir tapti aktyviais
piliečiais
17. Organizuoti ir vykdyti mokyklų Kovo–balandži Įvertintos ikimokyklinio, bendrojo ugdymo ir neformaliojo vaikų
edukacinių erdvių 2020 metų konkursą
o mėn.
švietimo mokyklų geriausiai kuriamos ir ugdymo(si) procese
naudojamos edukacinės erdvės bei pristatytos nacionalinei vertinimo
komisijai
18. Organizuoti ir koordinuoti neformaliojo Vasario–gruod Finansuotos ir vykdytos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio
suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi
žio mėn.
mokymosi programos, programų vykdytojams suteikta metodinė ir
programų
(finansuojamų
Savivaldybės
informacinė pagalba
biudžeto lėšomis) finansavimo konkursą
19. Informuoti visuomenę apie rajono
Visus metus
Sistemingai atnaujinama informacija Savivaldybės interneto
švietimo įstaigų veiklą ir pokyčius
svetainėje ir spaudoje
Savivaldybės interneto svetainėje kiekvieną mėnesį skelbiama
informacija apie laisvas vietas švietimo įstaigų, vykdančių
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, grupėse

I. Gvazdžiauskienė

J. Steponavičienė

M. Motiejūnienė

M. Motiejūnienė

Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus
specialistai
J. Steponavičienė

3 uždavinys. Sudaryti sąlygas tobulinti patirtinio mokymo(-si) metodų taikymą ugdymo(-si) procese.
Priemonė
1. Vykdyti projekto „Lyderių laikas 3“
veiklas

Data
Visus metus

Rezultatas
Įgyvendintos 2020 m. suplanuotos projekto veiklos

2. Skatinti švietimo įstaigų vadovus planuoti
ir ugdymo procese įgyvendinti patirtinio
mokymo(-si) metodų taikymo tobulinimą

Visus metus

Visose savivaldybės švietimo įstaigose patirtinis mokymas(-is)
įvardijamas kaip vienas iš prioritetų, įtraukiamas į įstaigų veiklos
planus, atskirų grupių veiklos planus ir veiklos vertinimo
rodiklius

Atsakingas
R. Plukienė,
J. Steponavičienė,
R. Špakauskas
G. Juodeikienė,
Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus
specialistai
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3. Konsultuoti švietimo įstaigų vadovus
patirtinio mokymo(-si) metodų taikymo
klausimais

Visus metus

Visose savivaldybės švietimo įstaigose tobulinamas patirtinio
mokymo(-si) metodų taikymas, ugdymo procesas ugdytiniams
tampa patrauklesnis

Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus
specialistai

4 uždavinys. Vykdyti tikslingą švietimo įstaigų veiklos priežiūrą ir duomenų analizę.
Priemonė
1. Organizuoti ir vykdyti švietimo įstaigų
priežiūrą:
1.1. PUPP ir mokyklinių brandos egzaminų
organizavimas bei vykdymas, brandos darbų
vertinimas
1.3. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir
tęstinio mokymosi programų įgyvendinimas
1.4. Priešmokyklinio ugdymo programos
įgyvendinimas bendrojo ugdymo mokyklose

1.5. Savivaldybės vaikų socializacijos ir
poilsio programų įgyvendinimas
2. Išanalizuoti specialiųjų tikslinių dotacijų
lėšų ugdymo reikmėms finansuoti
panaudojimą švietimo įstaigose
3. Išanalizuoti bendrojo ugdymo mokyklų
pagrindinio ugdymo pasiekimų ir brandos
egzaminų rezultatus
4. Išanalizuoti neformaliojo švietimo
programas įgyvendinančių įstaigų duomenis
apie neformaliojo švietimo programų
įgyvendinimą

Data

Rezultatas

Atsakingas

Kovo–birželio
mėn.

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

R. Plukienė,
R. Špakauskas

Vasario–gruodžio
mėn.
Spalio–gruodžio
mėn.

Vykdyta programų įgyvendinimo stebėsena, teikta metodinė ir
informacinė pagalba
Nustatyta, kaip užtikrinamas ugdymas pagal Priešmokyklinio
ugdymo bendrąją programą. Švietimo įstaigų vadovai konsultuoti
priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimo
klausimais
Birželio–rugpjūči Nustatyta, ar Savivaldybės finansuotos vaikų socializacijos ir
o mėn.
poilsio programos įgyvendintos pagal nustatytus reikalavimus
Sausio–balandžio, Lėšos panaudojamos optimaliai bei racionaliai
liepos–gruodžio
mėn.
Liepos, rugpjūčio Išanalizuoti pagrindinio ugdymo pasiekimų ir brandos egzaminų
mėn.
rezultatai bendrojo ugdymo mokyklose. Informacija pateikta
Savivaldybės interneto svetainėje
Spalio–gruodžio Išanalizuotas ir švietimo įstaigų vadovų pasitarime pristatytas
mėn.
bei aptartas neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas ir jo
tobulinimo galimybės.
Didėja mokinių, dalyvaujančių bendrojo ugdymo mokyklų
neformaliojo švietimo programose, neformaliojo švietimo

M. Motiejūnienė
J. Steponavičienė

I. Gvazdžiauskienė
A. Vizbarienė

R. Plukienė

J. Steponavičienė
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5. Išanalizuoti Nacionalinio
pasiekimų patikrinimo rezultatus

mokinių

6. Organizuoti švietimo įstaigų veiklos
patikrinimus, atsižvelgus į prašymus ir
skundus

Lapkričio–gruodž
io mėn.
Pagal gautų
prašymų ir
skundų
nagrinėjimo
terminus

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
Parengta apibendrinta Nacionalinio mokinių pasiekimų
patikrinimo testų rezultatų ataskaita, viešai paskelbti ir aptarti
apibendrinti rezultatai
Išanalizuoti gauti prašymai ir skundai

I. Gvazdžiauskienė

M. Motiejūnienė,
Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus
specialistai

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.
1.1. 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

Kovo–gruodžio
mėn.

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

Atsakingas
G. Juodeikienė,
L. Juozapaitytė,
Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus
specialistai
L. Juozapaitytė
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3. Teikti siūlymus kultūros įstaigoms dėl
meno kolektyvų steigimo, rūpintis meno
kolektyvų koncertinės veiklos, dalyvavimo
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

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

Visus metus

Gerosios patirties sklaida spaudoje ir internete

L. Juozapaitytė,
Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus
specialistai

L. Juozapaitytė,
V. Virbickienė

1.2. uždavinys: rūpintis Savivaldybės kultūros ir meno sklaida Lietuvoje ir užsienyje.
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 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 pašalinti susidariusias problemas, skatins kokybišką šių
įstaigų veiklą

V. Virbickienė

Visus metus

L. Juozapaitytė,
V. Virbickienė
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4. Paminėti tradicines, valstybines šventes,
siekiant išlaikyti kultūrinės edukacijos
tradicijas

Visus metus

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

Visus metus

Vasario–gruodžio
mėn.

Organizuojamos šios šventės ir minėjimai:
Lietuvos laisvės gynėjų dienos minėjimai ir akcijos (2020-0113), Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas (2020-02-1516), Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo dienos 30-mečio
minėjimai (2020-03-10-11), Jubiliejinė tulpių žydėjimo šventė
(2019-05-8–11), 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 (2020-07-06), Baltijos
kelio minėjimai (2020-08-23)
Pagal skirtas lėšas surengti renginiai, užtikrinama šių renginių
sklaida, tinkamai panaudotos skirtos lėšos

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

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

L. Juozapaitytė

L. Juozapaitytė

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

Visus metus
(pagal poreikį)

L. Juozapaitytė,
Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus
specialistai

8.
Rengti
renginių,
organizuojamų
Savivaldybės viešose vietose, leidimų
išdavimui reikalingą dokumentaciją ir
išduoti leidimus renginiams, kurie neįtraukti
į 2020 metų renginių planą
9. Rengti Savivaldybės mero padėkos ženklų
išdavimui reikalingą dokumentaciją

Visus metus
(pagal poreikį)

Visi renginiai organizuojami laikantis Savivaldybės Masinių
renginių viešosiose vietose tvarkos aprašo, jų metu užtikrinama
viešoji tvarka, aiškiai apibrėžiama renginio vieta, laikas ir forma

V. Virbickienė

Visus metus
(pagal poreikį)

Visa dokumentacija tvarkoma vadovaujantis Savivaldybės mero
padėkos ženklo skyrimo nuostatais

V. Virbickienė

2 tikslas: kuruoti ir koordinuoti Savivaldybės kultūrinę veiklą, skatinant kultūros prieinamumą įvairioms visuomenės grupėms, puoselėjant kultūros
tradicijas bei kultūrinės raiškos įvairovę.
2.1 uždavinys: skatinti kūrybinę ir meninę įvairovę.
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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 Savivaldybės teritorijoje

Atsakingas
L. Juozapaitytė,
V. Virbickienė

Visus metus

V. Virbickienė

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

Visus metus

5. Parengti ir įgyvendinti Savivaldybės
kultūrinės veiklos organizavimo programą,
išlaidų sąmatas

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 pašalinti susidariusias problemas, skatins kokybišką šių
įstaigų veiklą
Organizuojamos šios šventės ir minėjimai:
Lietuvos laisvės gynėjų dienos minėjimai ir akcijos (2020-0113), Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas (2020-02-1516), Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo dienos 30-mečio
minėjimai (2020-03-10-11), Jubiliejinė tulpių žydėjimo šventė
(2019-05-8–11), 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 (2020-07-06), Baltijos
kelio minėjimai (2020-08-23)
Pagal skirtas lėšas surengti renginiai, užtikrinama šių renginių
sklaida, tinkamai panaudotos skirtos lėšos

Visus metus

L. Juozapaitytė,
V. Virbickienė

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

L. Juozapaitytė
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6. Koordinuoti Savivaldybės visuomeninės
kultūros tarybos veiklą

Vasario–gruodžio
mėn.

Analizuojami ir vertinami kultūros ir meno procesai
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. Juozapaitytė

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

Visus metus
(pagal poreikį)

8.
Rengti
renginių,
organizuojamų
Savivaldybės viešose vietose, leidimų
išdavimui reikalingą dokumentaciją ir
išduoti leidimus renginiams, kurie neįtraukti
į 2020 metų renginių planą
9. Rengti Savivaldybės mero padėkos ženklų
išdavimui reikalingą dokumentaciją

Visus metus
(pagal poreikį)

Visi renginiai organizuojami laikantis Savivaldybės Masinių
renginių viešosiose vietose tvarkos aprašo, jų metu užtikrinama
viešoji tvarka, aiškiai apibrėžiama renginio vieta, laikas ir forma

V. Virbickienė

Visus metus
(pagal poreikį)

Visa dokumentacija tvarkoma vadovaujantis Savivaldybės mero
padėkos ženklo skyrimo nuostatais

V. Virbickienė

L. Juozapaitytė,
Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus
specialistai

2.2. 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 (2020-04-15)

Data
Balandžio mėn.

Rezultatas
Skatinama kultūros darbuotojų motyvacija, užtikrinamas
Savivaldybės kultūros administratorių bendradarbiavimas,
paminėta Pasaulinė kultūros diena

2. Pagerbti įstaigos jubiliejus mininčias
kultūros įstaigų bendruomenes, meno
kolektyvus
3. Organizuoti kultūros įstaigų vadovų
pasitarimus
Savivaldybėje
bei
išvažiuojamuosius posėdžius Radviliškio
rajono kultūros įstaigose
4. Išanalizuoti poreikį ir koordinuoti
kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimą

Visus metus

Vykstama į organizuojamas kultūros įstaigų, meno kolektyvų
jubiliejines
šventes,
pasveikinamos
kultūros
įstaigų
bendruomenės
Sprendžiamos kultūros įstaigų finansavimo problemos, kultūros
įstaigų tinklo kūrimo klausimai, pasidalijama gerąja patirtimi

Visus metus

Visus metus

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

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

L. Juozapaitytė,
V. Virbickienė
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5. Rengti Tarybos sprendimų projektus dėl
kultūros įstaigų steigimo, reorganizavimo ir
likvidavimo pagal Lietuvos Respublikos
įstatymus, organizuoti jų įgyvendinimą
6. Įvykdyti Baisogalos kultūros centro
akreditaciją

Visus metus

Įsteigtos juridinį statusą turinčios įstaigos įgauna daugiau
savarankiškumo, gali teikti paraiškas kultūros projektams

L. Juozapaitytė,
V. Virbickienė

Iki balandžio 1 d.

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

L. Juozapaitytė,
V. Virbickienė

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

Atsakingas
R. Špakauskas

Visus metus

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

Visus metus

Įvertinti trenerių veiklos rezultatai

R. Špakauskas

R. Špakauskas

2 uždavinys: koordinuoti rajono kūno kultūros ir sporto veiklą, užtikrinančią gyventojų dalyvavimą joje, sudarančią sąlygas Savivaldybės sportininkams
siekti aukštų meistriškumo rezultatų.
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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
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

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 socialinė integracija per kūno
kultūrą ir sportą

I. Gvazdžiauskienė,
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
L. Juozapaitytė,
Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus
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
L. Juozapaitytė,
Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus
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 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
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,

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

Visus metus

Išnagrinėti, išanalizuoti ir susisteminti prašymai bei informacija
dėl koordinuotai teikiamų paslaugų, kompleksinių paslaugų,
paslaugų šeimai Radviliškio rajone. Išsiaiškintas esamas poreikis

L. Skriptienė
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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

ir reikalingas ir būtinas poreikis teiktinų koordinuotų paslaugų,
kompleksinių paslaugų, paslaugų šeimai, vaiko ir šeimos ir/ar
aplinkos gerovei užtikrinti ir palaikyti

Visus metus

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

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.
Teikta metodinė pagalba Tarpinstitucinės grupei bei Šeimos
tarybai veiklą dėl iškilusių klausimų, vykdyta metodinės
medžiagos sklaida tikslinėms grupėms

L. Skriptienė

L. Skriptienė

2 uždavinys: sistemingai informuoti visuomenę apie institucijų, dirbančių socialinės, sveikatos, švietimo srityse, teikiamas paslaugas 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

Atsakingas
L. Skriptienė
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1 priedas

2020 METŲ ATMINTINOS DIENOS, RADVILIŠKIO RAJONO ŠVIETIMO, KULTŪROS
IR SPORTO ĮSTAIGŲ, MENO MĖGĖJŲ KOLEKTYVŲ JUBILIEJAI IR ŠVENTĖS
Lietuvos Respublikos Seimas 2020 metus paskelbė:
Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečio metais;
Ateitininkų metais;
Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metais;
UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metais;
Tautodailės metais;
Mokyklų bendruomenių metais;
Eugenijos Šimkūnaitės metais;
Čiunės Sugiharos metais;
Vaikų emocinės gerovės metais;
Šventojo Jono Pauliaus II metais.
Radviliškio rajono savivaldybės miestų ir miestelių įkūrimo metinės:
Daugėlaičių kaimo 435 metų šventė – gegužės 30 d.
Šaukoto miestelio 445 metų šventė – rugpjūčio 16 d.
Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir kultūros įstaigų jubiliejai:
 Radviliškio lopšeliui-darželiui „Žvaigždutė“ – 50 metų (balandžio 30 d.);
 Sidabravo mokyklai – 110 metų (birželio mėn.);
 Radviliškio r. Kutiškių daugiafunkciam centrui – 10 metų (rugsėjo mėn.);
 Radviliškio r. Palonų daugiafunkciam centrui – 10 metų (rugsėjo mėn.);
 Grinkiškio kultūros namams – 60 metų (lapkričio mėn.);
 Vadaktų kultūros namams – 40 metų (gegužės mėn);
 Alksniupių bibliotekai – 50 metų (gegužės mėn.);
 Daugėlaičių bibliotekai – 70 metų (lapkričio mėn.);
 Beinoravos bibliotekai – 50 metų (rugpjūčio mėn.).
Radviliškio rajono savivaldybės meno mėgėjų kolektyvų jubiliejai:
Baisogalos kultūros centro pramoginės muzikos orkestro 45 metų kūrybinės veiklos
jubiliejus (lapkričio 28 d.).
Baisogalos kultūros centro mėgėjų teatro kūrybinės veiklos 30-metis (kovo 21 d.).
Baisogalos kultūros centro šokių kolektyvo ,,Žolynėlis” kūrybinės veiklos 10-metis
(balandžio 18 d.).

_____________________________________
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Radviliškio rajono savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 2020 metų
veiklos plano
2 priedas

2020 M. ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS RENGINIŲ PLANAS
Eil.
Nr.

Renginys

Atsakingo asmens
vardas ir pavardė

Data

Vieta

LLKS Tarybos 1949
m. vasario 16 d.
Nepriklausomybės
deklaracijos
paskelbimo
memorialas
(Minaičių k.,
Grinkiškio sen.,
Radviliškio r. sav.).
Radviliškio miestas,
Radviliškio rajono
seniūnijos
Radviliškio miesto
laisvalaikio ir
pramogų parkas
Bendrojo ugdymo
mokyklos
Radviliškio miesto
kultūros centras

1.

Lietuvos Valstybės atkūrimo
dienos minėjimas

L. Juozapaitytė,
I. Ginkevičienė

Vasario
15 d.

2.

Lietuvos Valstybės atkūrimo
dienos minėjimas

Vasario
15–16 d.

3.

Užgavėnių šventė

L. Juozapaitytė,
V. Virbickienė,
I. Ginkevičienė
I. Ginkevičienė

Vasario 25 d.

4.

Nacionalinio diktanto
konkursas
Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo dienos minėjimas

R. Plukienė

Vasario 28 d.

L. Juozapaitytė,
V. Virbickienė,
I. Ginkevičienė
G. Juodeikienė,
L. Juozapaitytė,
V. Virbickienė
L. Juozapaitytė,
I. Ginkevičienė,
E. Prascevičius

Kovo 11 d.

L. Juozapaitytė,
I. Ginkevičienė

Gegužės 17 d.

L. Juozapaitytė,
V. Šukaitienė

Gegužės 30 d.

J. Steponavičienė,
L. Juozapaitytė

Gegužės mėn.

L. Juozapaitytė,
I. Ginkevičienė

Birželio 1 d.

5.

6.

Pasaulinės kultūros dienos
minėjimas

7.

20-oji Tulpių žydėjimo šventė

8.

Partizanų pagerbimo,
kariuomenės ir visuomenės
vienybės dienos šventė
Tarptautinis poezijos festivalis
„Poezijos pavasaris – 2020“

9.

10.

11.

Radviliškio rajono savivaldybės
demokratijos
ir
socialinių
įgūdžių mokyklos „Ateitis“
mokinių savivaldos diena
Tarptautinė vaikų gynimo
diena. Jaunimo apdovanojimai

Balandžio
15 d.

Radviliškio rajonas

Gegužės
7–10 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 rajono
savivaldybė

Radviliškio miesto
kultūros centras
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Eil.
Nr.

Renginys

Atsakingo asmens
vardas ir pavardė

Data

Vieta

12.

Tarptautinis jaunimo kultūros ir
sporto festivalis

Birželio 24–28
d.

Radviliškio miesto
laisvalaikio ir
pramogų parkas

13.

Nacionalinė
universiada

L. Juozapaitytė,
R. Špakauskas,
I. Ginkevičienė,
A. Savickas
R. Vaigauskienė,
R. Špakauskas,
A. Savickas

Liepos 2–3 d.

Radviliškio miesto
laisvalaikio ir
pramogų parkas

14.

Lietuvos moksleivių dainų
šventė

G. Juodeikienė,
J. Steponavičienė

Liepos 1–6 d.

Vilnius

15.

Šventė „Atsisveikinimas su
vasara“

L. Juozapaitytė,
I. Ginkevičienė

Rugpjūčio
31 d.

Radviliškio miesto
laisvalaikio ir
pramogų parkas

16.

Projekto „Lyderių laikas 3“
forumas
Radviliškio rajono savivaldybės
švietimo įstaigų vadovų
konferencija ,,Pasitinkant 2020
–2021 mokslo metus“
Rugsėjo 1-osios šventė
„Sveika, mokykla“

G. Juodeikienė,
R. Vaigauskienė
G. Juodeikienė

Birželio mėn.

Radviliškio kultūros
centras
Radviliškio rajono
savivaldybė

G. Juodeikienė,
I. Ginkevičienė

Rugsėjo 1 d.

19.

Baltų vienybės diena

L. Juozapaitytė,
I. Ginkevičienė

Rugsėjo 22 d.

20.

Konstitucijos egzaminas

R. Plukienė

Spalio mėn.

21.

Vietos savivaldos dienos
minėjimas
Projekto „Lyderių laikas 3“
baigiamoji konferencija
Metodinė diena „Socialinis ir
emocinis ugdymas vaiko
sėkmei“

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

Spalio mėn.

17.

18.

22.
23.

IV

TAU

Rugpjūčio
mėn.

Spalio mėn.
Spalio mėn.

Radviliškio Švč.
Mergelės Marijos
Gimimo bažnyčia,
Aušros aikštė,
mokyklos
Radviliškio miesto
laisvalaikio ir
pramogų parkas
Bendrojo ugdymo
mokyklos
Radviliškio miesto
kultūros centras
Burbiškio dvaras
Radviliškio rajono
savivaldybė

_________________________________

27

'(7$/ǋ60(7$'820(1<6
Dokumento sudarytojas (-ai)

5$'9,/,â.,25$-2126$9,9$/'<%Ơ6
ADMINISTRACIJA

'RNXPHQWRSDYDGLQLPDV DQWUDãWơ

Ʋ6$.<0$6
'Ơ/5$'9,/,â.,25$-2126$9,9$/'<%Ơ6
$'0,1,675$&,-26â9,(7,02.8/7ǋ526,5
SPORTO SKYRIAUS 20200(7Ǐ9(,./263/$12
PATVIRTINIMO

Dokumento registracijos data ir numeris

2020-02-21 08:43 Nr. A-377 (8.2)

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Pasirašymas

3DUDãąVXNǌUXVLRDVPHQVYDUGDVSDYDUGơLUSDUHLJRV

-RODQWD0DUJDLWLHQơ$GPLQLVWUDFLMRVGLUHNWRULXV

3DUDãRVXNǌULPRGDWDLUODLNDV

2020-02-21 08:43

Parašo formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas

2020-02-21 08:43

,QIRUPDFLMDDSLHVHUWLILNDYLPRSDVODXJǐWHLNơMą

ADIC CA-B

Sertifikato galiojimo laikas

2018-09-25 10:30 - 2021-09-24 10:30

,QIRUPDFLMDDSLHEǌGXVQDXGRWXVPHWDGXRPHQǐ
vientisumui užtikrinti

-

3DJULQGLQLRGRNXPHQWRSULHGǐVNDLþLXV

0

3DJULQGLQLRGRNXPHQWRSULGHGDPǐGRNXPHQWǐ
VNDLþLXV

1

3URJUDPLQơVƳUDQJRVNXULDQDXGRMDQWLVVXGDU\WDV
elektroninis dokumentas, pavadinimas

DekaDoc v.20200216.6

Informacija apie elektroninio dokumento ir
HOHNWURQLQLR Lǐ SDUDãR ǐ WLNULQLPą WLNULQLPRGDWD
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir QXRUDãąVXIRUPDYR5DVD3OXNLHQơ
MąDWVSDXVGLQĊVGDUEXRWRMDV
Paieškos nuoroda

-

Papildomi metaduomenys

-

