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KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VILKIJOS KULTŪROS 

CENTRO DIREKTORĖS LAIMOS BOROVAJOS VEIKLOS  

2022 M. UŽDUOTYS 

 

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.  Tęstinių  

veiklų, 

bendradarbiaujant 

su VšĮ ,,Kaunas 

2022“, 

organizavimas ir 

kokybiško 

koordinavimo 

užtikrinimas. 

Įgyvendintos tęstinės 

Šiuolaikinių seniūnijų 

projekto veiklos, 

organizuojant 

inovatyvius renginius 

ir kt. kultūrines-

menines programos  

,,Kaunas 2022“ 

veiklas  Vilkijoje, 

Čekiškės ir Vilkijos 

apylinkių seniūnijų 

vietovėse. 

1. Iki 2022-01-06 su Čekiškės seniūnija, 

gimnazija, Vilkijos apylinkių seniūnija,  VšĮ 

,,Kaunas 2022“ suderintos įžanginių ir kt. renginių 

veiklos.  

2. Organizuoti bent trys pasitarimai  dėl 

Šiuolaikinių seniūnijų projekto Vilkijos krašte   

įgyvendinimo su  VšĮ ,,Kaunas 2022“ komanda ir 

partneriais; 

3. Iki 2022-07-01  suderinti  Vilkijos miesto 

,,Vidurvasario šventės“  režisūriniai sprendimai, 

įgyvendintos bent dvi  bendros veiklos  su 

menininkais ir vietos bendruomene.   

4. 2022-07-23 inovatyviai organizuota 

,,Vidurvasario šventė“,  racionaliai panaudojant 

projektines ir Kauno r. savivaldybės lėšas. 

1.2. Vaikų 

stovyklų ir kitų 

neformaliojo 

švietimo veiklų 

koordinavimas. 

Kultūros centre ir 

keturiose laisvalaikio 

salėse sklandžiai ir 

kokybiškai 

įgyvendintos vaikų 

dienos stovyklos  ir 

kitos neformaliojo 

švietimo veiklos.   

1. 2022m. balandžio – gegužės mėn. parengti bent 

penki vaikų stovyklų ir neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo projektai; 

2. 2022m. birželio – rugsėjo mėn.kultūros centre ir 

visose laisvalaikio salėse kokybiškai organizuotos  

vaikų stovyklosir kitos neformaliojo švietimo 

veiklos; 

3. 2022 m. spalio mėn. parengtos, suderintos  ir 

savalaikiai pateiktos ataskaitos, organizuotas 

veiklų aptarimas. 

1.3. Lauko 

renginių naujose  

ir tradicinėse 

erdvėse 

kokybiško 

organizavimo 

užtikrinimas. 

1. Kokybiškai 

organizuoti  kultūros 

centro ir keturių 

laisvalaikio salių  

lauko renginiai; 

2. Išaugusi lauko 

renginių įvairovė; 

3. 15 proc. padidėjęs 

lauko renginių dalyvių 

ir lankytojų skaičius. 

1. Iki 2022-01-15 parengta lauko renginių 

programa, trūkstamos įrangos įsigijimo,  jos 

atnaujinimo planas; 

2. Iki 2022-04-01 įsigyta bent du kompl. lauko 

renginių  įrangos (palapinės, sulankstomi stalai, 

kėdės, priedai); 

3. Iki 2022-02-01 patikslinta, su savivaldybe, 

Vilkijos seniūnija  suderinta renginių Luiso 

Armstrongo vardo estradoje (Vilkija) programa ir 

2022 m. organizuoti bent penki kokybiški 

renginiai. 
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1.4.  Liučiūnų 

laisvalaikio salės 

kūrybinių patalpų 

einamojo 

remonto darbų  

koordinavimas. 

1. Kokybiškai 

įvykdyti  kūrybinių 

patalpų einamojo 

remonto darbai; 

2. Pagerintos darbo, 

kūrybinės sąlygos  

darbuotojams bei  

profesionalaus meno 

atlikėjams. 

1. Iki 2022-03-01 atliekami  Liučiūnų laisv. 

einamojo remonto darbų viešieji pirkimai, 

pasirašomos sutartys. 

2. Iki  2022-10-01 atliktas Liučiūnų laisv. salės 

bent dviejų kūrybinių patalpų remontas, 

organizuoti bent du profesionalaus meno sklaidos 

renginiai. 

 

 

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. Ekstremali (pandemija, kt.) situacija. 

2.2. Finansinių lėšų trūkumas pirkimams ir darbams organizuoti 

 

_______________________________ 


