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KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS SAMYLŲ KULTŪROS 

CENTRO DIREKTORĖS JOLANTOS SIDABRIENĖS 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. Naujųjų 

Taurakiemio laisvalaikio 

salės patalpų optimalus 

panaudojimas 

1. Sutvarkyti visi 

reikiami patalpų 

perdavimo - perėmimo 

dokumentai. 

2. Efektyviai ir sklandžiai 

suplanuoti ir organizuoti  

kultūrines veiklas naujose 

patalpose. 

Iki 2019 08 30 pasirašyta sutartis ir kiti 

dokumentai su Kauno rajono 

savivaldybės administracija dėl patalpų 

perdavimo Samylų kultūros centrui. 

Perduotos patalpos užregistruotos 

Registrų centre bei apdraustos. 

Iki 2019 05 01 sudarytas ir susiderintas 

su mokykla Taurakiemio laisvalaikio 

salės naudojimo grafikas ir vykdoma 

priežiūra. 

1.2.  Išsiaiškinti kultūros 

centro aptarnaujamos 

teritorijos gyventojų 

kultūros paslaugų 

poreikius. 

Atlikta apklausa Samylų, 

Rokų, Taurakiemio, 

Linksmakalnio ir 

Garliavos apyl. 

seniūnijose. 

Rezultatai pristatyti 

bendruomenėms. 

Iki 2019 04 15 atlikta apklausa ir 

pristatyta bendruomenėse. 

Atsižvelgiant į apklausos rezultatus 

pakoreguota 2019 m. veiklos programa. 

1.3. Inicijuotas projektų 

rengimas ir dalyvavimas 

kitose fonduose  

1. Įgyvendintas ES 

„Leader“ priemonės 

vietos projektas 

„Nepaprastosios 

lenktynės Samyluose, 

Rokuose, Ilgakiemyje, 

Linksmakalnyje ir 

Taurakiemyje“ su 

partneriais Samylų 

bendruomenės centru ir 

Kauno raj. TIC. 

2. Išplėtota veikla su 

„Kaunas Europos 

kultūros sostinė 2022“ 

projektų komanda. 

Kultūros centro 

aptarnaujamų teritorijų 

bendruomenės įtrauktos į 

parengiamąsias „Kaunas 

Europos kultūros sostinė 

2022“ veiklas. 

1. Iki 2019 12 10 suorganizuoti 5 

projekto renginiai visose laisvalaikio 

salėse. 

2. Partnerystėje su „Kaunas Europos 

kultūros sostinė 2022“ komanda 

suorganizuoti ne mažiau 2 didesni 

renginiai kultūros centro 

aptarnaujamoje teritorijoje bei 

inicijuotas ne mažiau 3 seniūnijų 

dalyvavimas, rengiant paraišką 

programai „Šiuolaikinės seniūnijos“. 

3. Įgyvendinant 2019 m. projektus 

pritraukti 2 nauji  partneriai ir 

pasirašytos sutartys. 

Surasti ne mažiau 2 rėmėjai (finansinei 

arba materialinei paramai). 

 



3. Ieškoti partnerių ir 

rėmėjų naujiems 

projektams įgyvendinti. 

1.4. Užtikrinti kultūros 

centro 2019 m. veiklos 

vykdymą  

Įvykdyta kultūros centro 

veiklos programa ir 

organizuoti priskirti k.c. 

rajono renginiai. 

1. Pagal numatytas renginių datas 

sudarytos kūrybinės bei organizacinės 

darbo grupės. 

2. Sudaryti priemonių planai. 

3. Atlikti viešieji pirkimai. 

4. Atliktas įvykusių renginių aptarimas 

bei viešinimas. 

 

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

turėti neigiamos įtakos šių užduočių įvykdymui) 
             

2.1. Žmogiškieji faktoriai (liga, neatsakingumas, bedarbystė, kitos aplinkybės) 

2.2. Trečiųjų šalių įsipareigojimų nevykdymas 

2.3. Negautas finansavimas 

 

____________________________________ 

 


