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KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VILKIJOS KULTŪROS 

CENTRO DIREKTORĖS LAIMOS BOROVAJOS VEIKLOS  

2017 METŲ UŽDUOTYS 

 

1. Einamųjų metų užduotys 

2. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 

turėti neigiamos įtakos šių užduočių įvykdymui) 

2.1. Dėl ilgalaikių  blogų oro sąlygų gali būti sudėtinga atlikti Centro stogo dangos remonto 

darbus. 

2.2. Dėl ilgalaikės ligos– laikino nedarbingumo. 

 

–––––––––––––––––––– 

Užduotys Siektini rezultatai 

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai 

(kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, 

kuriais vadovaudamasis vadovas vertins, ar 

nustatytos užduotys yra įvykdytos) 

1.1. Atnaujinti 

Vilkijos kultūros 

centro (toliau – 

Centro) lokalinius 

dokumentus. 

 

 

Iki 2017 m. liepos 1 d.   

atnaujintos Centro 

darbo tvarkos 

taisyklės ir 8,5 Centro 

pareigybių aprašymai. 

Kokybiniai (Lietuvos Respublikos valstybės ir 

savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo 

apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 reikalavimų 

įgyvendinimas), laiko (terminai) ir kiekybiniai 

(8,5 pareigybių aprašymai) rodikliai: 

1.Atnaujintos Centro darbo tvarkos taisyklės; 

2.Atnaujinti Centro darbuotojų 8,5 pareigybių 

aprašymai. 

1.2. Atlikti visas 

būtinas teisines ir 

organizacines  

procedūras dėl 

Vilkijos kultūros 

centro  nuostatų 

įteisinimo ir 

Batniavos 

laisvalaikio salės 

darbuotojų 

perkėlimo į Kauno r. 

Batniavos mokyklą-

daugiafunkcį centrą. 

Iki 2017-08-31 atlikti 

visi teisiniai ir 

organizaciniai 

formalumai dėl Centro 

naujų nuostatų 

įteisinimo ir dviejų 

Batniavos laisvalaikio 

salės darbuotojų 

perkėlimo darbui į 

Kauno r. Batniavos 

mokyklą-daugiafunkcį 

centrą. 

 

Kokybiniai  (Kauno rajono savivaldybės tarybos 

2017 m. birželio 29 d. sprendimo ,,Dėl Kauno 

rajono Vilkijos kultūros centro nuostatų 

patvirtinimo“ Nr. TS-248 įgyvendinimas) Laiko 

(terminai) ir kiekybiniai (dviejų darbuotojų; 

ilgalaikio materialaus turto  ir ūkinio 

inventoriaus (atsargų)perdavimo panaudai) 

rodikliai: 

1.Iki 2017-08-31  atlikti visi teisiniai ir 

organizaciniai formalumai dėl Centro naujų 

nuostatų įteisinimo; 

2. 2017-09-12 atlikti Batniavos laisvalaikio salės 

darbuotojų perkėlimo darbui į Kauno r. 

Batniavos mokyklą-daugiafunkcį centrą visi 

teisiniai ir organizaciniai formalumai.  

1.3. Koordinuoti 

dviejų  Kauno rajono 

renginių,  įtrauktų į 

svarbiausių metų 

renginių planą,  

kokybišką 

įgyvendinimą.  

Sklandžiai ir 

profesionaliai (pagal 

galimybes) 

suorganizuoti  

Vilkijos  kultūros 

centrui priskirti du 

rajoniniai renginiai.  

Kokybės ir kiekybiniai rodikliai: 

Sklandžiai, profesionaliai suorganizuoti Centrui 

priskirti du rajoniniai renginiai. 


