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KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS 

 VILKIJOS KULTŪROS CENTRO  

DIREKTORĖS  LAIMOS BOROVAJOS VEIKLOS 

2020 M. UŽDUOTYS 

 

1. Einamųjų metų užduotys 

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

Užduotys Siektini rezultatai 

Nustatyti rezultatų vertinimo 

rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, 

laiko ir kiti rodikliai, kuriais 

vadovaudamasis vadovas vertins, 

ar nustatytos užduotys yra 

įvykdytos) 

1.1. Bendradarbiavimo su 

VšĮ ,,Kaunas 2022“  plėtra 

ir kokybiškas jo 

koordinavimas.  

1. Įgyvendintos tęstinės 

Šiuolaikinių seniūnijų projekto 

veiklos, kuriant Vilkijos miesto 

kultūrinį-meninį įvaizdį. 

2. Vystomas kūrybinis 

projektinis bendradarbiavimas 

su  VšĮ ,,Kaunas 2022“  

komanda ir menininkais; 

3. Suaktyvintas 

bendradarbiavimas su   Centro 

partneriais;   

 4. Naujų kultūros vartotojų 

grupių pritraukimas, 

įgyvendinant inovatyvias 

idėjas. 

1. Centre 2020 m.  kartu su VšĮ 

,,Kaunas 2022“ suorganizuotos 

bent trys inovatyvios kultūrinės 

veiklos; 

2. Į Centrą pritrauktas finansavimas 

iš skirtingų „Kaunas ir Kauno 

rajonas Europos kultūros sostinės 

2022 metais“ specializacijų  

programų; 

3.2020 m. I ketv. kartu su  VšĮ 

,,Kaunas 2022“ menininkais 

sukurti bent dviejų Vilkijos 

kultūrinių įstaigų logotipai ir 

pradėtas jų naudojimas.  

 

1.2.Sklandaus Čekiškės 

laisvalaikio salės  veiklų 

,,perkėlimo“ į naujas 

patalpas užtikrinimas. 

 

Čekiškės laisvalaikio salės 

kultūrinių veiklų sklandus 

funkcionavimas naujose Kauno 

r. Čekiškės Prano Dovydaičio 

gimnazijos patalpose.  

Iki 2020 m. rugsėjo 1 d.  

Atlikti visi teisiniai ir 

organizaciniai formalumai 

,,perkeliant“  Čekiškės laisvalaikio 

salės funkcijas į naujas  

Kauno r. Čekiškės Prano 

Dovydaičio gimnazijos patalpas. 

(Savivaldybės turto panaudos,  

ūkinio inventoriaus perdavimo, 

bendradarbiavimo su gimnazija   

sutartys; naujų darbų vietų 

įrengimas).  

1.3.  Aktyvus įsijungimas 

į svarbiausias   Kauno 

rajono ir Lietuvos 

nacionalinio kultūros 

centro 2020 metų 

kultūrines veiklas.  

Kokybiškas ir inovatyvus  

svarbiausių 2020 m. Centro  

reprezentatyvių veiklų 

įgyvendinimas. 

 

1. Inovatyvus sudalyvavimas 2020 

metų Vilniaus knygų mugėje 

reprezentuojant Centro veiklas. 

2.Visų Centro vokalinių ansamblių 

sudalyvavimas konkurse 

,,Sidabriniai balsai“;  

3. Sklandus Lietuvos lėlių teatrų 

konkurso ,,Molinuko teatras“ 
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2.Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 

turėti neigiamos įtakos šių užduočių įvykdymui) 

 

2.1.  Finansinių lėšų trūkumas pirkimams ir darbams organizuoti. 

2.2.  Ilgalaikė liga. 

 

2.3. Personalo trūkumas. 

 

 

 

regioninio turo Liučiūnų laisv. 

salėje 2020 m. balandžio 18-19 d 

suorganizavimas;    

4.  Centro vokalinio ir liaudiškų 

šokių žanro mėgėjų meno 

kolektyvų  sėkmingas pasirodymas 

Kauno r. dainų ir šokių šventėje 

2020 m. birželio 13 d. 

1.4.   Centro  ir 

laisvalaikio salių 

materialinės bazės 

stiprinimas.  

 

 

1.Pagerėjusi mėgėjų meno 

kolektyvų narių motyvacija; 

2.Pagerėjusios darbo sąlygos;  

3.Išaugusi renginių kokybė. 

 

 2020 m. I-II ketv.: 

1. Centro vokalinio ir liaudiškų 

šokių žanro mėgėjų meno 

kolektyvų  sceninės aprangos 

atnaujinimas; 

2. Liučiūnų laisv. salei scenos 

užuolaidų, lentynų/spintų rekvizitui 

saugoti įsigijimas; 

3. Padauguvos laisv. salei 

mobilios garso kolonėlės įsigijimas 

1.5.Aktyvus  dalyvavimas 

Kauno rajono dainų ir 

šokių šventės 

organizacinėje grupėje.  

 1. Dalyvavimas visuose darbo 

grupės pasitarimuose; 

 2.Bendradarbiavimas su kitais 

grupės nariais, teikiant ir 

įgyvendinant organizacinius 

pasiūlymus.  

1.Aktyvus bendradarbiavimas 

organizacinės grupės veiklose; 

2. Inovatyvumas, dalykiškumas, 

teikiant pasiūlymus dėl  Kauno 

rajono dainų ir šokių šventės 

sėkmingo organizavimo. 


