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KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS RAMUČIŲ KULTŪROS 

CENTRO DIREKTORĖS ŽIVILĖS JURGAITIENĖS VEIKLOS 

2019 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. Pilnai suformuoti 

Ramučių kultūros 

centro specialistų 

kolektyvą.  

Kultūros paslaugas teikia 

kompetentingas, 

kūrybiškas Ramučių 

kultūros centro  kultūros 

darbuotojų kolektyvas. 

Iki 2019 09 01d. suformuotas visas 

kultūros centro  personalas. 

1.2. Įgyvendinti k.c. 

programoje numatytas 

veiklas, organizuoti ir 

kokybiškai įgyvendinti 

kultūros centrui  

priskirtus rajono 

renginius.   

Suorganizuotos visos 

veiklos ir renginiai 

numatyti kultūros centro 

programoje.  

Surengti k.c. priskirti 

renginiai iš pagrindinių 

Kauno rajono metų 

renginių plano. 

Iki 2019 01 03 parengta veiklos 

programa. 

Iki 2019 12 01 suorganizuoti 7 priskirti 

rajono renginiai. 

1.3. Aktyviai įsitraukti į 

projekto Kaunas 2022 

veiklas. 

Suaktyvėjęs kūrybinis 

bendradarbiavimas su 

KEKS 2022 organizacija. 

Vyksta naujos kultūrinės 

veiklos Ramučių kultūros 

centrui priskirtoje 

teritorijoje.  

Pastebimas gyventojų 

aktyvumas dalyvaujant 

kultūrinėse veiklose. 

Dalyvauti susitikimuose KEKS2022 

organizuojamuose veiklose (pagal 

numatytą planą). 

 Iki 2019 01 16 parengti 2 projektus 

„Šiuolaikinės seniūnijos“. 

 2 kartus per mėn. organizuoti 

susitikimus su projektų kuratorėmis dėl 

KEKSO naujų veiklų pristatymo 

aptarnaujamoje teritorijoje. 

Organizuoti bent 4 kultūrines veiklas, 

susijusias su „Kaunas 2022“ 

platformomis. 

1.4. Savalaikiai, 

teisingai ir kokybiškai 

vykdyti „Ramučių 

kultūros centro 

rekonstravimo“ 

projekto darbus 

(sutarties pasirašymas 

su rangovais, darbų 

priežiūra pagal 

kompetencijas, veiklų 

 Kultūrines veiklas 

remonto metu 

organizuotos taip, kad 

nenukentėtų kokybė bei 

kiekybė, nebūtų 

sustabdytas ugdymo 

procesas Karmėlavos B. 

Buračo gimnazijos 

Ramučių skyriuje. 

Iki 2019 04 01 pasirašyta sutartis su 

rangovais bei pradėti rekonstrukcijos 

darbai. 

Iki 2019 05 01 parengtas darbo 

organizavimo  planas kultūros centro 

remonto metu 

Iki 2019 12 31 įvykdyti sutartyje 

numatyti darbai. 



 

2. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 

turėti neigiamos įtakos šių užduočių įvykdymui) 

 

2.1. Ilgalaikė liga - nedarbingumas 

2.2. Statybinių, inžinerinių kompetencijų trūkumas 

2.3. Nemotyvuojantys kultūros darbuotojų atlyginimai jauniems specialistams. 

_______________________________ 

organizavimas remonto 

darbų metu) 

1.5. Ramučių kultūros 

centrui priskirtos 

teritorijos gyventojų 

kultūrinių poreikių 

apklausa.  

Visose keturiose 

seniūnijose atlikta išsami 

vietos gyventojų kultūros 

poreikių apklausa. 

Rezultatai ir siūlymai 

pristatyti vietos 

bendruomenėms.  

Iki 2019 04 01 organizuota apklausa  

keturiose seniūnijose pagal parengtą 

vienodą klausimyną.   

Iki 2019 05 01 bendruomenėms 

pristatytas apklausos apibendrinimas ir 

išvados, pateikti siūlymai. 

1.6. Ramučių kultūros 

centro ir jam 

priklausančių 

laisvalaikio salių 

materialinės bazės 

stiprinimas, remonto 

poreikio tenkinimas. 

 

 

Nupirkta garso aparatūros 

dalis, kuri tenkintų visų 

laisvalaikio salių 

poreikius. 

 Domeikavos laisvalaikio 

salei – pilnas materialinis 

aprūpinimas. 

Atlikti Lapių ir   

Voškonių laisvalaikio 

salių numatyti remonto 

darbai. 

Garso aparatūrą įsigyti metų pabaigoje iš 

sutaupytų lėšų. 

Tinkamai organizuoti viešuosius 

pirkimus, reikalauti remonto darbų 

kokybės. Neviršyti remonto darbams 

skiriamo biudžeto. 

Remonto darbus atlikti vasaros 

laikotarpiu. 


