
Radviliškio miesto kultūros centras 

......................................................................................................................................................................................................... 2021 m. veiklos planas 

                                                         Įstaigos pavadinimas 

 

Vizija: aktyviai su bendruomene augantis, nuolat kultūringo laisvalaikio ir profesionalaus meno kupinas centras. 

 

Misija: puoselėti etnokultūrą, reprezentuoti meno mėgėjų kolektyvų veiklą, tenkinti Radviliškio miesto ir rajono gyventojų kultūrinius ir saviraiškos poreikius. 
Edukuoti visuomenę, sudarant sąlygas pažinti šalies bei užsienio profesionalią kultūrą. 
 

Tikslas: skatinant įvairias kultūros sritis, žanrus bei savo veikla puoselėjant etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuriant menines programas, plėtojant 

švietėjišką (edukacinę), pramoginę veiklą ir organizuojant profesionalaus meno sklaidą, tenkinti bendruomenės kultūrinius poreikius. 

 

Uždaviniai:  

1. užtikrinti Centro dalyvavimą kultūros programų vykdyme bei dalyvauti bendrose rajono, regiono, respublikos ir tarptautinėse kultūros programose;  

2. skatinti etninės kultūros paveldo išsaugojimą bei gyvosios tradicijos tęstinumą, populiarinimą, plėtoti edukacinę veiklą;  

3. skatinti senųjų amatų veiklą;  

4. kurti menines programas, įprasminti modernias meno veiklos formas ir vykdyti profesionaliojo meno sklaidą; 

5. teikti gyventojams, organizacijoms, įstaigoms, įmonėms kultūros ir kitas paslaugas, neprieštaraujančias įstatymams ir kitiems teisės aktams, 

tenkinant sociokultūrinius bendruomenės poreikius;  

6. sudaryti bendruomenių nariams sąlygas dalyvauti kultūrinėje veikloje, skatinti įvairių iniciatyvų kūrimą;  

7. dalyvauti formuojant ir įgyvendinti Savivaldybės kultūros politiką;  

8. puoselėti ir populiarinti Radviliškio krašto, regiono, nacionalinės ir pasaulinės humanistinės kultūros vertybes;  

9. rūpintis Centro darbuotojų profesiniu ugdymu, kvalifikacijos kėlimu;  

10. teikti su Centro veikla susijusią metodinę pagalbą;  

11. įtvirtinti dainų švenčių tradicijos sąsajas su vaikų ir jaunimo meniniu ugdymu, tautiniu pilietiniu auklėjimu, kultūringos, kūrybingos, išprususios 

visuomenės kūrimu, negatyvių visuomenės reiškinių prevencija;  

12. burti aktyvų ir iniciatyvų jaunimą bendrai veiklai, padedant jiems keistis informacija, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, skatinti bendrą veiklą 

ir užimtumą; 

13. dalyvauti Lietuvos bei užsienio projektinėje veikloje, teikti ir vykdyti projektus;  

14. vystyti muziejinę veiklą – kaupti, rinkti, tirti, klasifikuoti, eksponuoti, konservuoti, saugoti kultūrines vertybes, kultūros paveldą bei rinkinius;  

15. rengti tarptautines parodas, muges, amatų šventes, aukcionus, kūrybinius konkursus ir kitus tautodailę propaguojančius renginius.  

 

 

Eil. 

Nr. 

Data Renginio pavadinimas Trumpas aprašymas (renginio laikas, vieta, forma, atlikėjai, veiklos, 

tikslinė auditorija ir pan.) 

 01.06  
Trys karaliai. Eglutės girliandų 

užgesinimo šventė. 

Tradicinė RMKC meno vadovų teatralizuota Trijų Karalių eisena aplankant 

miesto įstaigas.  

Virtualus Trijų Karalių sveikinimas miestiečiams.  

 01.13 Laisvės gynėjų dienos minėjimas Virtualus RMKC meno vadovų koncertas.  



 

 02.15 Lietuvos valstybės atkūrimo dienos 

minėjimas Lietuvos partizanų memoriale 

Minaičių k., Radviliškio raj.  

 

Gėlių padėjimo ceremonija prie paminklo Lietuvos Laisvės kovos sąjūdžio 

tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos signatarams Lietuvos partizanų 

memoriale Minaičių kaime, Grinkiškio sen. Radviliškio raj.  

Dalyvauja Krašto apsaugos ministerijos ir Radviliškio rajono savivaldybės 

atstovai.  

 02.16 Lietuvos valstybės atkūrimo dienos 

minėjimas  

Virtualus RMKC meno vadovų koncertas. 

 02.16 Radviliškio rajono tautodailės paroda. Tradicinė Radviliškio rajono tautodailės darbų paroda, skirta Lietuvos 

tautodailininkų sąjungos 55 metų sukakčiai paminėti. 

Virtualus parodos autorių ir kūrinių pristatymas.   

 

 

 02.16 Užgavėnių šventė Virtuali Užgavėnių šventės tradicijų pristatymo laida. Dalyvauja RMKC 

folkloro ansamblis „Aidija“.  

Tikslinė auditorija: Radviliškio ir Kuršėnų ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupės.  

 Kovo – 

birželio 

mėn.  

2020 m. VILNIAUS GAONO IR ŽYDŲ 

KULTŪROS PAVELDO METAI.   

Lietuvos žydų genocido atminimo diena.  

 

 

 Kovo 11 d.  Lietuvos Nepriklausomybės dienos 

minėjimas – koncertas. 

Virtualus renginys. Judesio ir žodžio sintezė „Žemė.Tauta.Kalba“. 

 Kovo 11 – 

gegužės 17 

d.  

Respublikinis jaunimo patriotinės dainos 

ir meninio skaitymo festivalis - 

konkursas „...ar mylit ją Jūs?!“  

Festivalis – konkursas, skirtas Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės 

vienybės dienai paminėti.  

Organizuojamas nuotoliniu būdu ir bus transliuojamas tiesiogiai Facebook, 

Youtube paskyrose. 

Tikslinė auditorija: 14 - 29 metų atlikėjai ir jaunimo grupės iš gimnazijų, 

vidurinių ir meno mokyklų bei kultūros centrų. 

 

 Kovo 20 d.  Žemės dienos minėjimas.  Virtualus kultūros centro darbuotojų  

 Kovo 27 d.  Tarptautinė teatro diena.  

 

Virtualus Šiaulių valstybinio dramos teatro kūrėjų pristatymas – interviu.  

Dalyvauja meno vadovas, režisierius Paulius Ignatavičius, aktorius Aidas 

Matutis, teatro grimerė Ramunė Žilinskienė.  
 Kovo 31 d.  2020 m. Projektas „Jaunųjų menininkų 

reidas“.  

Rašytojo, žurnalisto, dramaturgo, poeto 

Mindaugo Nastaravičiaus poezijos 

Pristatyti perspektyviausius ir ryškiausius jaunosios kartos kūrėjus, sudarant 

sąlygas tęstinei profesionalių jaunųjų menininkų rezultatų sklaidai regione, 

sudaryti galimybę Šiaurės regiono visuomenei susipažinti su jaunųjų menininkų 

kūryba. 



skaitymai, debatai „Kodėl mes 

prisimename tik tai, ko neužmirštame: 

istorija apie atmintį“. 

 

 

 

 

Renginys skirtas Lizdeikos gimnazijos mokiniams. 

 

 Balandžio 

4 d.  

Šv. VELYKOS.  

Festivalis „Pavasario Giesmė“ 

 

Respublikinis vaikų ir jaunimo festivalis\koncertas Velykų proga. Skamba 

dainos apie pavasarį, bundančią gamtą, paukščius ir pan. 

Tikslinė auditorija: mokyklinio amžiaus vaikai ir jaunimas (dėl pandemijos ir 

karantino ribojimų renginys perkeliamas į vasaros- rudens sezoną). 

 

Pavasarinio kiemelio prie Radviliškio miesto kultūros centro atidarymas, 

virtualus muzikinis meno kolektyvų sveikinimas.   

 Balandžio 

11 d.  

Vaikų Velykėlės (Atvelykis) 

 

Virtuali pramoginė Atvelykio laida vaikams.  

 Balandžio 

15 d.  

Kultūros darbuotojų diena.  

 Balandžio 

20-30 d. 

2020 m. Projektas „Jaunųjų menininkų 

reidas“.  

Dailininkės, tarptautinių tapybos   

konkursų laureatės, MO muziejaus 

kolekcijos menininkės Lauros Guokės 

darbų pristatymas ir kūrybinės dirbtuvės 

,,Sukurk tamsoje švytintį paveikslą“. 

 

Radviliškio miesto kultūros centras. 

 Balandžio 

– Birželio 

mėn.  

2020 m. Projektas „Jaunųjų menininkų 

reidas“.  

Valstybinio jaunimo teatro režisieriaus 

V. Masalskio spektaklis ,,Raudona“. 

Radviliškio miesto kultūros centras. 

 Gegužės 2 

d.  

Motinos diena.  Virtualus muzikinių duetų koncertas.   

 Gegužės 

mėn. 

21-oji Tulpių žydėjimo šventė  

 

Burbiškių dvare. 

 Gegužės 

17 d.  

Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir 

visuomenės vienybės diena.  

 

Respublikinis jaunimo patriotinės dainos ir meninio skaitymo festivalis - 

konkursas „...ar mylit ją Jūs?!“ 

Politinių kalinių ir tremtinių chorų festivalis. 

 Gegužės 

mėn.  

Tarptautinis linijinių šokių festivalis „Pas 

Neužmirštuolę“ ir 

Radviliškiečių koncertai atvirose miesto erdvėse.  



GATVĖS MUZIKOS DIENA 

 Gegužės 

30 d.  

sekmadienį 

Sekminės. 

Kapelų šventė „Žemėj Lietuvos“. 

Radviliškio rajono kapelų koncertas. Skaniausios „pautienės“ varžytuvės.  

 Birželio 

mėn. 

Projektas „Ir ne tik iš pareigos“ Konferencija, spektaklis „Lygiosios trunka akimirka“ 

 Birželio 1 

d.  

Tarptautinė vaikų gynimo diena 

 

Radviliškio poilsio ir kultūros parke. Vaikų ir jaunimo koncertas, edukacijų 

erdvė, atrakcionai, putų šou.  

 Birželio 5 

d.  

Lithunian show dance and contemporary 

dance championship 2021 

Radviliškio miesto kultūros centre.  

 Birželio 8 

d. 

2020 m. projektas „Auksiniai scenos 

kryžiai“. 

Alytaus teatro spektaklis ,,Seen“ 

(režisierė A. Kavaliauskaitė)  

 

Radviliškio miesto kultūros centras. 

 Birželis - 

rugpjūtis 

Vasaros terasa. Koncertai, edukacijos, 

vakaronės, filmų ir žaidimų vakarai ir 

pan. 

Radviliškio kultūros ir poilsio parke 

 Birželio 

mėn. 

Savaitinė vaikų vasaros stovykla I 

etapas. STEAM veiklų stovykla.  

 

 Birželio 14 

d. 

Gedulo ir Vilties dienos minėjimas Literatūrinė kompozicija. 

Politinių kalinių ir tremtinių choras „Versmė“, atlikėjai. 

 Birželio 24 

d. 

Joninės (Rasos) Kleboniškių km., arba Eibariškių parke.  

 Birželio 

mėn.  

Gyvo garso grupių festivalis „Radviliškis 

gyvai“ 

Respublikinis gyvo garso grupių\kolektyvų festivalis – koncertas. 

 Birželio 26 

d. 

2020 m. projektas „Auksiniai scenos 

kryžiai“. 

Klaipėdos dramos teatro spektaklio 

„Kalės vaikai“ (režisierius E. Nekrošius)  

 

Radviliškio miesto kultūros centras. 

 Birželio 29 

d.  

 

2020 m. projektas „Jaunųjų menininkų 

reidas“.  

Alytaus miesto teatro rež. A. 

Kavaliauskaitės monospektaklis – 

koncertas ,,Ki(t)okia“.  

Radviliškio miesto kultūros centras.  



 

 Liepos 

mėn.  

Vaikų vasaros stovykla II etapas. 

Etnokultūrinė stovykla.  

Kleboniškyje.  

 Liepos-

rugsėjo 

mėn.  

Pateiktos projekto paraiškos LTKT: 

„Jaunųjų menininkų reidas“ 

„Pajūrio teatrų kūrybos pristatymas 

Radviliškyje“. 

 

 

Vakarų Lietuvos teatro trupių („Taško teatras“, LMTA ir Klaipėdos jaunimo 

teatras) sukurtų spektaklių pristatymas Radviliškio miesto kultūros centro 

didžiojoje scenoje.  

 

 Liepos 

mėn.  

Europos jaunimo kultūros ir sporto 

festivalis. 

 

 

 Liepos 6 d. Himno giedojimas „Tautiška giesmė 

aplink pasaulį“. Lietuvos karaliaus 

Mindaugo karūnavimo dienos 

minėjimas.  

 

 Liepos 

mėn.  

Radviliškio miesto šventė.   

 Liepos 

mėn.  

Vaikų vasaros stovykla II etapas.   

 Liepos 16-

18 d. 

Škaplierinės (Škaplierinė, prapjovos)  

atlaidai. 

Folkloro šventė „Rytoj iš ryto rugelius 

kirsim“. 

Radviliškio kultūros ir poilsio parke arba prie Radviliškio miesto kultūros 

centro. 

 Liepos 17 

d.  

 

Projektas. Tarptautinis džiazo ir šviesų 

festivalis „Džiazo laužai“.  

 

18 val. Burbiškio dvaro parke. 

 Liepos 26 

d.  

Radviliškio miesto kultūros centro 

kolektyvų muzikinis estradinis spektaklis 

„Onos meilė“. 

Radviliškio miesto kultūros centras 

 Liepos 31 

d.  

Kojinių mezgimo čempionatas. 

 

Radviliškio kultūros ir poilsio parke arba prie Radviliškio miesto kultūros 

centro.  

 Rugpjūčio 

mėn.  

Vaikų vasaros stovykla III etapas. 

Muzikinė-teatrinė šou stovykla. 

 

 Rugpjūčio 

23 d. 

Juodojo kaspino ir Baltijos kelio dienos 

minėjimas. 

Radviliškio miesto kultūros centras 

 Rugpjūčio 

25 d. 

„Atsisveikinimas su vasara“ šventė 

parke.  

Radviliškio kultūros ir poilsio parke.  



Jaunimo apdovanojimai.  

 

 Rugsėjo – 

spalio 

mėn.  

Pateikta 2021 m. projekto paraiška 

LTKT: 

„Auksiniai scenos kryžiai Radviliškyje“  

Radviliškio miesto kultūros centras 

 Rugsėjo – 

lapkričio 

mėn.  

Pateiktos 2021 m. projektų paraiškos 

Radviliškio rajono savivaldybei:  

 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir 

tęstinio mokymosi programa ,,Gamtos ir 

molio sintezė“. 

 

Radviliškio miesto kultūros centras 

 Rugsėjo 1 

d.  

Mokslo ir žinių dienos minėjimas.  

 Rugsėjo 10 

d. 

RMKC naujo sezono pristatymas. Radviliškio miesto kultūros centro meno kolektyvų, būrelių, studijų 

pristatymas.  

 Rugsėjo 22 

d. 

Baltų vienybės diena.  

Akcija „Visa Lietuva šoka“ Lietuvos 

savivaldybėse.  

Radviliškio kultūros ir poilsio parke.  

 Rugsėjis-

Spalis 

Jaunimo šokių festivalis-konkursas 

„Šokių šokas“. 

Radviliškio miesto kultūros centro didžiojoje scenoje.  

 Spalis-

lapkritis  

XIII respublikinis suaugusiųjų liaudiškų 

šokių grupių konkursinis festivalis „Pora 

už poros“.  

 

 Spalio 

mėn.  

 

Koncertas - festivalis „Meilė muzikai“ Meno vadovų organizuojamas respublikinis meilės dainų, romansų atlikėjų 

festivalis – koncertas. 

 

 Spalio 

mėn.  

Lietuvos rašytojų kūrinių skaitymo 

renginių ciklas „Spalis skaito“. 

Lietuvos rašytojų literatūrinių kūrinių skaitymai.  

Bendradarbiavimas su  Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos mokiniais.  

 

 Spalio 1 d. Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena.  

 Spalio 2 d.  Angelų sargų arba Policijos diena.   

 Spalio 5 d.  Tarptautinė Mokytojų diena.  

 Spalio 10 

d. 

Vietos savivaldos diena.   

 Lapkričio 

mėn. 

Liaudiškų šokių festivalis „Ir ne tik iš 

Lietuvos“ 

Senjorų liaudiškų šokių grupė „Patrepsėlis“ ir svečiai.  

 

 Lapkričio Tarptautinė tolerancijos diena.  



16 d.  

 Lapkričio 

30 d. 

Padėkos diena RMKC rėmėjams, 

partneriams, bendraminčiams, draugams. 

Radviliškio miesto kultūros centras 

 Gruodžio 

mėn.  

Eglutės įžiebimo šventė Teatralizuotas koncertas Aušros alėjoje.  

 Gruodžio  Adventiniai turgūs.   Tautodailės dirbinių turgus. Edukacijų erdvės.  

 Gruodžio  Adventiniai chorinės muzikos vakarai, 

popietės 

 

Radviliškio miesto kultūros centro Mišrus choras, Politinių kalinių ir tremtinių 

choras „Versmė“, Muzikos mokyklos choras ir kt. 

 Gruodžio 

17 d.  

Kultūros centro meno kolektyvų 

teatralizuotas Kalėdinis koncertas 

 

RMKC meno kolektyvų meninės programos. 

 Gruodžio 

31 d.  

12 – 13 val. Naujametinė popietė Aušros 

aikštėje. 

23 val. Naujųjų metų sutiktuvės.  

Vieta: Aušros aikštė.  

Diskoteka. Fejerverkai. 

 

Direktorius                                                                                                                                                                      ....................................................... 

                                                                                                                                                                                                   (vardas, pavardė, parašas) 

 


