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1. Einamųjų metų užduotys 

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys) 
 

Einamųjų metų 

užduotys  
Siektini rezultatai 

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai 

(kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti 

rodikliai, kuriais vadovaudamasis 

tiesioginis darbuotojo vadovas / į 

pareigas priimantis ar jo įgaliotas 

asmuo vertina, ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

1.1. Užtikrinti 

kokybišką pradėtų 

veiklų su VšĮ 

„Kaunas 2022“ 

įgyvendinimą. 

1. Įvykę su VšĮ „Kaunas 

2022“ suplanuoti renginiai.  

2. Įtraukiant socialinius 

partnerius, išspręstas 

aptarnaujamų seniūnijų 

gyventojų nuvykimas į 

didžiuosius „Kaunas 2022“ 

renginius.  

3. Išanalizuotas ir  

suplanuotas veiklų, pradėtų 

su „Kaunas 2022“, 

tęstinumas. 

1. Įgyvendintas Partnerystės su VšĮ 

„Kaunas 2022“  projektas „Pėdos 

marių dugne“. 

2. Įvykę  4 „Šiuolaikinių seniūnijų“ 

planuoti renginiai. 

3. Parengti k.c. svetainėje didžiųjų 

renginių, vykdomų su „Kaunas 2022“,  

informaciniai pranešimai anglų kalba. 

4. Organizuoti pavėžėjimai į ne 

mažiau 3 didžiuosius  renginius. 

5. Parengtas tęstinių veiklų planas  (IV 

ketv.) 

1.2. Įveiklinti naujai 

įrengtas erdves 

kultūrinei veiklai 

1. Įveiklintos naujos erdvės – 

Samylų įlanka, Rokų kūrybos 

parkas, Linksmakalnio 

parkas.  

2. Kūrybiška veikla, sukurtoje 

erdvėje Girionyse - 

,,Saulėlydžio amfiteatre“. 

1. Sukurtos 2 programos Rokų ir 

Linksmakalnio parkams įveiklinti. 

2. Parengtos ir suorganizuotos ne 

mažiau 4 edukacijos. 

3. ,,Saulėlydžio amfiteatre“ 

suorganizuoti ne mažiau 2 renginiai.  

1.3. Užtikrinti vaikų 

ir jaunimo įtraukimą 

į kultūros vyksmą 

aptarnaujamose 

seniūnijose 

1. Parengtos vaikų vasaros 

poilsio stovyklų meninės 

pakraipos programos. 

2. Inicijuotas jaunimo 

įtraukimas į jiems skirtas 

veiklas. 

3. Inicijuota savanorystės 

programa. 

1. Įgyvendinta vaikų vasaros stovyklų 

programa ne mažiau 4 seniūnijose. 

2. Parengtas ir įgyvendintas Jaunimo 

metams skirtas 1 projektas. 

3. Suorganizuoti ne mažiau kaip 3 

renginiai, skirti jaunimui. 

3. Parengta 1 savanorystės kultūrinėje 

veikloje programa. 

4. Suburtos ne mažiau 3 savanorių 

grupės, dirbančios renginiuose pagal 

parengtą programą. 
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1.4. Stiprinti 

kultūros centro 

komunikaciją ir 

veiklų viešinimą 

1. Sukurtos netradicinės 

formos, supažindinančios su 

kultūros centro veikla ir 

artėjančiais renginiais. 

2. Paviešintas naujai sukurtas 

kultūros centro tinklalapis. 

3. Suaktyvinti atskirų 

didžiųjų renginių svetainėje 

esantys baneriai. 

1. Sukurtas didžiųjų renginių 

viešinimo kalendorius.  

2. Tinklalapio reklama -per ne mažiau 

2 socialinius tinklus.  

3. Administruojami ne mažiau 3 

baneriai. 

 

  

 

2. Rizika, kuriai esant nustatytos einamųjų metų užduotys gali būti neįvykdytos 

(aplinkybės, kurios gali turėti neigiamą įtaką šių užduočių įvykdymui) 

(pildoma suderinus su darbuotoju / biudžetinės įstaigos vadovu) 
 

2.1. Žmogiškieji faktoriai (liga, neatsakingumas, bedarbystė, kitos aplinkybės) 

2.2. Trečiųjų šalių įsipareigojimų nevykdymas 

2.3. Negautas finansavimas 

2.4. Ekonominė Lietuvos krizė, epidemiologinė situacija ir kt. nenumatytos aplinkybės. 

 

_______________________________ 


