
 

 

 

 

 

Švenčionių miesto kultūros centras 
(valstybės ar savivaldybės įstaigos pavadinimas) 

 

DIREKTORIUS AURIMAS BALIUKONIS 
(darbuotojo / biudžetinės įstaigos vadovo pareigos, vardas ir pavardė) 

 

2022 M. VADOVO VEIKLOS UŽDUOTYS 
 

Švenčionys 
(sudarymo vieta) 

 
 

Einamųjų metų veiklos 

užduotys / einamųjų metų 

užduotys 

Siektini rezultatai 

Nustatyti rezultatų 

vertinimo rodikliai 

(kiekybiniai, kokybiniai, 

laiko ir kiti rodikliai, 

kuriais vadovaudamasis 

vadovas / institucijos 

vadovas ar jo įgaliotas 

asmuo vertins, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

2.1. Įstaigos virtualios sklaidos 

įrankių atnaujinimas ir 

plėtojimas. 

Atnaujinti Švenčionių 

miesto kultūros centro 

internetinės svetainės 

dizainą ir informaciją. 

Iki 2022 m. gruodžio 31 d. 

atnaujintas įstaigos 

internetinis puslapis, pateikta 

nauja medžiaga. 

2.2. Užtikrinti kokybišką ir 

efektyvią įstaigos veiklą. 

Įgyvendinti 2022 m. 

veiklos planą, tikslus ir 

uždavinius. 

Įstaigos veiklą 

organizuoti tinkamai 

naudojant skirtus 

asignavimus, 

vadovaujantis veiklą 

reglamentuojančiais 

teisės aktais. 

 

Ne mažiau kaip 90 proc. 

įgyvendintas Švenčionių 

miesto kultūros centro 2022 

m. metinis veiklos planas. 

Laiku pateikti finansiniai 

dokumentai, ataskaitos,  

asignavimai naudoti pagal 

reglamentuotą tvarką.  

 

2.3. Pritraukti papildomų lėšų 

kultūrinei veiklai finansuoti. 

Gautas papildomas 

projektinis finansavimas, 

rėmėjų lėšos ir lėšos už 

suteiktas mokamas 

paslaugas. 

Iki 2022 m. gruodžio 31 d. 

gauta ne mažiau kaip 20 000 

Eur. 

2.4. Užtikrinti kultūrinės 

edukacijos veiklą kultūros 

centre ir jo skyriuose. 

Koordinuoti įvairių 

kultūros sričių 

edukacinius užsiėmimus 

ir mokymus įvairaus 

amžiaus bendruomenės 

nariams. 

Surengta ne mažiau kaip 10 

edukacinių užsiėmimų 

muzikos, etnokultūros, dailės, 

kulinarinio paveldo ir kt. 

srityse. 
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2.5. Užtikrinti jaunimo 

laisvalaikio užimtumą atviroje 

jaunimo erdvėje. 

Vykdomas kokybiškas ir 

efektyvus jaunimo 

laisvalaikio užimtumas 

atviroje jaunimo erdvėje. 

Vykdomas atviras darbas su 

jaunimu Švenčionių kultūros 

centre, individualiai dirbama 

su ne mažiau kaip 10-čia 

jaunuolių ir suteikta galimybė 

atviroje jaunimo erdvėje 

lankytis ne mažiau kaip 70-

čiai lankytojų. 

2.6. Kelti kvalifikaciją 

dalyvaujant tęstiniuose 

seminaruose ir kultūrinės 

veiklos kokybės seminaruose.  

Dalyvauti tęstiniuose 

seminaruose ir kultūrinės 

veiklos kokybės 

seminaruose. 

Iki 2022 m. gruodžio 31 d. 

dalyvauti nemažiau kaip 4 

kvalifikacijos kėlimo 

seminaruose. 

2.7. Koordinuoti tradicinę 

šventę miesto parke „Rudens 

kermošius“. 

Kokybiškai ir sklandžiai 

suorganizuotas renginys. 

Iki 2022 m. spalio 30 d. 

koordinuota ir įvykdyta 

kūrybinė ir ūkinė veikla, 

kokybiškai ir laiku atlikti 

organizaciniai  renginio 

darbai. 

 


