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KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VILKIJOS KULTŪROS 

CENTRO DIREKTORĖS LAIMOS BOROVAJOS VEIKLOS 

2021 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. Sklandaus 

Čekiškės laisvalaikio 

salės  veiklų 

,,perkėlimo“ į naujas 

patalpas 

užtikrinimas. 

 

1. Užtikrintas tęstinis 

Čekiškės laisvalaikio salės 

kultūrinių veiklų 

funkcionavimas naujose 

Kauno r. Čekiškės Prano 

Dovydaičio gimnazijos 

patalpose;  

2.Iš esmės pagerintos 

veiklos sąlygos Čekiškės 

laisvalaikio salės 

darbuotojams ir mėgėjų 

meno kolektyvams;  

3. Sudarytos sąlygos 

profesionalaus meno 

sklaidai Čekiškės krašte 

vykdyti; 

4. Pagerėjusi Čekiškės 

laisvalaikio salės renginių 

įvairovė, jų kokybė ir 

išaugęs lankytojų skaičius.  

 

Iki 2021 m. rugsėjo 1 d.:  

1. Pilnai įrengta nauja kompiuterizuota  

Čekiškės kultūrinės veiklos 

organizatoriaus darbo vieta; 

2. Įrengta scena, mėgėjų meno kolektyvų 

repeticijų ir rekvizitų saugojimo patalpos; 

3. Bendro naudojimo erdvės (vestibiulis) 

pritaikytos mažų kamerinių renginių 

organizavimui;  

4. Atlikti visi teisiniai ir kt. organizaciniai  

Čekiškės laisvalaikio salės funkcijų  

perkėlimo  į naujas  

Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio 

gimnazijos patalpas formalumai 

(nuostatai, sutartys, registravimas JAR, 

kt.);  

5. Iki 2121 m. spalio 1 d.  

organizuota Įkurtuvių naujose patalpose 

šventė ir bent du profesionalaus meno 

sklaidos  renginiai;  

6. 2021 m. padidėjusi Čekiškės laisv. 

salės renginių įvairovė ir bent 10 proc. 

išaugęs lankytojų skaičius. 

1.2.Inovatyvių 

veiklų 

organizavimas 

bendradarbiaujant su 

VšĮ ,,Kaunas 2022“ 

ir kokybiškas 

koordinavimas. 

 

 

1. Įgyvendintos tęstinės 

Šiuolaikinių seniūnijų 

projekto veiklos, kuriant 

Vilkijos miesto kultūrinį-

meninį įvaizdį. 

2.Sukurta ir pradėta 

įgyvendinti Centro 

patrauklaus (legendinio) 

įvaizdžio strategija; 

 3. Naujų kultūros 

vartotojų grupių 

pritraukimas, įgyvendinant 

inovatyvias idėjas. 

1. Iki 2021 m. balandžio 1 d. sukurta 

nauja ir/arba iš esmės patobulinta Centro 

internetinė svetainė; 

2. Iki 2021 birželio 1 d. pritaikyti viešam 

naudojimui Centro, Vilkijos teatro 

,,Vizija“ meniniai logotipai; įsigyta, 

pradėta naudoti ir  viešinti Centro 

reprezentacinė  (legendinė)  suvenyrika; 

3. Bendradarbiaujant su VšĮ ,,Kaunas 

2022“,  2021 m. Centre organizuotos bent 

trejos kūrybines dirbtuves ir/ar kitos  

bendros veiklas  su menininkais ir vietos 

bendruomene.   

1.3. Centro 

infrastruktūros ir 

paslaugų plėtra.  

1.  Vilkijos apylinkių  

seniūnijos gyventojams 

pagerintas  kultūros 

paslaugų prieinamumas; 

1.Iki 2021 m. kovo 1 d. Vilkijos 

apylinkių seniūnijos Saulėtekių 

seniūnaitijoje  atliktos vietos gyventojų 

kultūrinių poreikių apklausos;  



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. Kvalifikuoto personalo trūkumas. 

2.4. Ekstremali (pandemija, kt.) situacija. 

 

____________________________________ 

 

2.Sudarytos patogesnės  

sąlygos  Saulėtekių ir 

aplinkinių seniūnaitijų 

gyventojų kūrybinės 

saviraiškos realizavimui; 

3. Išaugęs  Saulėtekių ir 

aplinkinių seniūnaitijų 

gyventojų 

bendruomeniškumas. 

2.Iki 2021 m. gegužės 1 d.  atlikti visi 

teisiniai ir kt. organizaciniai  kultūrinės 

veiklos organizavimo  Saulėtekių 

seniūnaitijoje formalumai (nuostatai, 

sutartys, personalo įdarbinimas, darbo 

vietų įrengimas, kt.). 

1.4.  Kokybiškas 

Padauguvos 

laisvalaikio salės 

einamojo remonto 

darbų  

koordinavimas. 

1.Sukurta jauki 

šiuolaikiška aplinka teikti 

kultūros paslaugas 

Vilkijos krašto ir 

aplinkinių kaimiškų 

vietovių gyventojams  

2.Pagerintos veiklos 

sąlygos Padauguvos laisv. 

salės darbuotojams, 

mėgėjų meno 

kolektyvams; 

3.Sudarytos sąlygos 

profesionalaus meno 

sklaidai Vilkijos krašte 

vykdyti; 

4. Padauguvos laisv. salės 

lankytojų skaičiaus 

padidėjimas 10-15 proc. 

1. Iki 2021 m. kovo 1 d. atliekami  

Padauguvos laisv. einamojo remonto 

darbų viešieji pirkimai, pasirašomos 

sutartys. 

2. Iki  2021 m. spalio 1 d. atliktas 

Padauguvos laisv. salės remontas, 

organizuoti bent du profesionalaus meno 

sklaidos renginiai. 

3.Pagerėjusi Čekiškės laisvalaikio salės 

renginių įvairovė, jų kokybė ir bent 10 

proc. išaugęs lankytojų skaičius. 

   


