
 

 

JURBARKO KULTŪROS CENTRO DIREKTORĖS  

AIDOS BLIUNDŽIUVAITIENĖS 2022 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) 

1.1. Koordinuoti Jurbarko 

kultūros centro mėgėjų meno 

kolektyvų dalyvavimą 

Tauragės apskrities dainų 

šventėje 

Užtikrintas Dainų švenčių 

tradicijų tęstinumas 

Tauragės apskrities dainų šventėje 

dalyvavo ne mažiau 10 Jurbarko kultūros 

centro mėgėjų meno kolektyvų 

1.2. Inicijuoti ir koordinuoti 

projektinę veiklą 

Pritrauktos papildomos lėšos 

įstaigos veiklai vykdyti ir 

renginiams organizuoti 

1.2.1. Parengti ne mažiau kaip 9 projektai 

(paraiškos) papildomam finansavimui 

gauti. 

1.2.2. Įgyvendinta neformaliojo vaikų 

švietimo programa 

1.3. Užtikrinti kultūros centro 

mėgėjų meno kolektyvų 

aktyvaus ir produktyvaus 

dalyvavimo respublikiniuose 

ir tarptautiniuose 

festivaliuose/ konkursuose 

tęstinumą 

Jurbarko krašto kultūros 

specifiškumo išsaugojimas, jos 

populiarinimas Lietuvoje ir 

užsienyje  

Dalyvauta ne mažiau 10 respublikinių 

ir/ar tarptautinių festivalių/ konkursų 

1.4. Tobulinti įstaigos veiklą 
Užtikrinta teikiamų paslaugų 

kokybė ir įvairovė 

1.4.1. Atliktas Jurbarko kultūros centro 

vartotojų pasitenkinimo teikiamomis 

paslaugomis tyrimas iki 2022 m. lapkričio 

30 d. 

1.4.2. Tyrimo ataskaita paskelbta Jurbarko 

kultūros centro interneto svetainėje iki 

2022 m. gruodžio 31 d. 

1.4.3. Tyrimo ataskaita aptarta su 

Jurbarko kultūros centro darbuotojais 

1.4.4. Iki gruodžio 31 d. organizuota ne 

mažiau 5 renginiai, įtraukiant 

profesionalių atlikėjų/kolektyvų meno 

programas. 

1.4.5. Iki gruodžio 31 d. inicijuotas 

Jurbarko kultūros centro mėgėjų meno 

kolektyvų ir/ar atlikėjų koncertinių, ne 

mažiau 5, programų pristatymas kitų 

Jurbarko rajono kultūros įstaigų 

organizuotų renginių metu 

1.5. Inicijuoti 

atmintinų/istorinių datų 

paminėjimo renginius 

Užtikrintas vertybinių nuostatų 

puoselėjimas 

1.5.1. Organizuotas ir/arba 

bendradarbiauta organizuojant 1 renginį 

Seimo paskelbtiems metams 

1.5.2. Organizuotas ir/arba 

bendradarbiauta organizuojant renginį 

Jurbarko rajono savivaldybės 

paskelbtiems metams paminėti 

1.5.3. Inicijuotas Jurbarko kultūros centro 
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mėgėjų meno kolektyvų koncertinės 

programos parengimas Jurbarko krašto 

šventei.  

1.6. Užtikrinti paveikią ir 

savalaikę informacijos sklaidą 

apie Jurbarko kultūros centro 

veiklą 

Informatyvi, nuolat 

atnaujinama Jurbarko kultūros 

centro svetainė 

1.6.1. Jurbarko kultūros centro internetinis 

puslapis atitinka reikalavimus, nustatytus 

LR Vyriausybės 2003 m, balandžio 18 d. 

nutarime Nr. 480 „Dėl bendrųjų 

reikalavimų valstybės ir savivaldybių 

institucijų ir įstaigų interneto svetainėms 

aprašo patvirtinimo“. 

1.6.2. Informacija apie veiklą Jurbarko 

kultūros centro internetinėje svetainėje 

atnaujinta ne rečiau kaip kartą per 2 

savaites. 

__________________________________ 


