Švenčionių miesto kultūros centras
(valstybės ar savivaldybės įstaigos pavadinimas)

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

2021 METŲ UŽDUOTYS

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. Užtikrinti kokybišką ir
efektyvią jaunimo savanorišką
veiklą organizuojančios
organizacijos (toliau – SVO
organizacija) akredituotą
programą
2.2. Koordinuoti Švenčionių
miesto kultūrinių veiklų
reprezentaciją Lietuvoje ir
užsienyje

Efektyviai įgyvendinta
jaunimo SVO akredituota
programa Švenčionių
miesto kultūros centre

Į SVO akredituotą programą
įtraukti ne mažiau kaip
keturis ilgalaikius savanorius
iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Atrinkta ir siųsta meno
mėgėjų kolektyvai,
pavieniai asmenys į
konkursus, atrankas,
apžiūras, festivalius,
respublikinius ir
tarptautinius renginius
Parengtas suderintas ir
motyvuotas teikimas
Švenčionių miesto
kultūros centro teikiamų
atlygintinų paslaugų
įkainiams nustatyti

Iki 2021 m. gruodžio 31 d.
suorganizuoti ne mažiau kaip
10 koncertinių išvykų

2.3. Suderinti 2020 teikimo
projektą „Dėl Švenčionių
miesto kultūros centro teikiamų
atlygintinų paslaugų kainų
nustatymo pakeitimo ir
papildymo“ su Švenčionių
rajono savivaldybės
administracijos Kultūros,
švietimo, jaunimo ir sporto
skyriumi ir pateikti Švenčionių
rajono savivaldybės tarybai
2.4. Užtikrinti kultūros centro
Kultūros centro
darbuotojų kvalifikacijos kėlimą darbuotojams sudarytos
ir kompetencijų ugdymą
sąlygos, pakeltos
kvalifikacijos ir įgytos
naujos kompetencijos.
2.5. Organizuoti ir koordinuoti
Kokybiškai ir sklandžiai
535-mečio Švenčionių miesto
suorganizuotas renginys
šventę

Iki 2021 m. gruodžio 31 d.
suderintas teikimas ir priimtas
rajono savivaldybės tarybos
sprendimas

Iki 2021 m. gruodžio 31 d. ne
mažiau kaip 5 kultūros centro
darbuotojai pasikėlė
kvalifikacijas ir įgijo naujų
kompetencijų
Iki 2020 m. rugsėjo 1 d.
koordinuota ir vykdyta
kūrybinė ir ūkinė veikla,
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2.6. Pritraukti papildomų lėšų
kultūrinei veiklai finansuoti

Gautas papildomas
projektinis finansavimas,
rėmėjų lėšos ir lėšos už
suteiktas mokamas
paslaugas

kokybiškai ir laiku atlikti
organizaciniai darbai
Iki 2021 m. gruodžio 31 d.
gauta ne mažiau kaip 20 000
Eur

