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KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS 

 VILKIJOS KULTŪROS CENTRO DIREKTORĖS   

LAIMOS BOROVAJOS VEIKLOS 

2018 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. Sutelkti  krašto 

(Vilkijos, Čekiškės) 

įstaigas (savivaldos, 

kultūros, ugdymo) ir 

organizacijas 

(bendruomenines, 

visuomenines, kt.) 

kokybiškam  svarbiausių  

valstybinių švenčių, 

rajoninių ir vietinių 

renginių  organizavimui. 

 

 

Išaugęs bendruomeniškumas 

ir bendradarbiavimas tarp 

krašto įstaigų (savivaldos, 

kultūros, ugdymo) ir 

organizacijų 

(bendruomeninių, 

visuomeninių, religinių, kt.). 

1. 2018 m. sausio-kovo mėn. 

Vilkijoje ir Čekiškėje suburtos  dvi 

bendros  darbo grupės,  sudarytos iš  

krašto įstaigų (savivaldos, kultūros, 

ugdymo) ir organizacijų 

(bendruomeninių, visuomeninių, 

kt.) atstovų,   kokybiškam  

svarbiausių  valstybinių švenčių ir 

vietos renginių  Vilkijos ir Čekiškės 

kraštuose  organizavimui. 

2. Sklandžiai ir profesionaliai  

suorganizuotas   renginių ciklas, 

skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 

100-čio paminėjimui,   svarbiausios 

vietinės  metinės šventės Vilkijoje, 

Saulėtekiuose,  Čekiškės, Liučiūnų,  

Padauguvos laisvalaikio salėse.    

1.2. Skatinti Centre kultūros 

ir meno darbuotojų 

praktinės-kūrybinės   

veiklos mainus.  

1. Suformuotas naujų 

kultūrinės veiklos idėjų  

paketas; 

 2. Pagėrėjusios praktinės 

kultūros ir meno darbuotojų 

kompetencijos;  

3. Išaugęs kultūrinės veiklos 

inovatyvumas.  

 

  

1.2018 m. kovo-birželio mėn. 

organizuoti trys kūrybinės sklaidos 

susitikimai su Kauno rajono 

kultūros centrų inovatyviai 

dirbančiais kultūros ir meno 

darbuotojais.  

2.  Realizuotos inovatyvios idėjos  

režisuojant ir organizuojant 2018 

metų  kultūrinius renginius Centre ir 

laisvalaikio salėse.  

1.3.Užtikrinti   saugios  

šiuolaikiškos aplinkos 

Centre kūrimą ir 

įgyvendinimo kontrolę.  

1.Įsilaužimų ir  vagysčių  

kultūros centre ir laisvalaikio 

salėse galimybių 

sumažėjimas; 

2.Nelaimingų atsitikimų  

 darbovietėje dėl 

neapšviestos darbo aplinkos 

( laiptinių, bendro naudojimo  

patalpų) galimybių 

sumažėjimas. 

2018 m. II-III ketv. atlikta (įrengta), 

įsigyta:  

1.signalizacinė (gaisrinė)  Centro 

apsaugos sistema (1 kompl.) ir 

aplinkos stebėjimo ir reagavimo 

paslauga; 

 2.moderni Centro ir  Liučiūnų 

laisvalaikio  salės prieigų 

apšvietimo  (taupančio el. energiją) 

sistema (2 kompl.). 
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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. 

 

 

3.Padidėjęs Centro  ir 

laisvalaikio Salių lankytojų 

skaičius. 

3.  Liučiūnų laisvalaikio  salės 

tualetų (pritaikytų ir žmonėms su 

negalia) remonto darbai. 


