
 

 

JURBARKO KULTŪROS CENTRO DIREKTORĖS  

AIDOS BLIUNDŽIUVAITIENĖS 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) 

1.1. Užtikrinti vidaus 

kontrolės kūrimą ir 

įgyvendinimą  

Teisės aktų nuostatas 

atitinkanti Jurbarko kultūros 

centro veikla 

1.1.1. Parengta ir iki 2021 m. liepos 1 d. 

patvirtinta Jurbarko kultūros centro vidaus 

kontrolės politika 

1.1.2. Iki 2021 m. liepos 1 d. paskirti 

vidaus kontrolės politikos įgyvendinimo 

priežiūrą atliekantys darbuotojai 

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 Jurbarko 

kultūros centro veiklos plano 

įgyvendinimą ir mėgėjų meno 

kolektyvų dalyvavimo 

respublikiniuose bei 

tarptautiniuose renginiuose/ 

festivaliuose/ konkursuose 

tęstinumą 

Jurbarko krašto kultūros 

specifiškumo išsaugojimas, jos 

populiarinimas Lietuvoje ir 

užsienyje, sudarytos sąlygos 

Jurbarko rajono savivaldybės 

gyventojų kultūriniam 

užimtumui 

1.3.1. 2021 m. veiklos plane numatytų 

veiklų įgyvendinimas ne mažiau kaip 90 

proc. 

1.3.2. Mėgėjų meno kolektyvai dalyvavo 

ne mažiau kaip 10 respublikinių ir/ar 

tarptautinių renginių/ festivalių/ konkursų 

1.4. Koordinuoti Jurbarko 

kultūros centro mėgėjų meno 

kolektyvų dalyvavimą 

Tauragės apskrities dainų 

šventėje ir mėgėjų meno 

kolektyvų pasirengimą 

dalyvavimui 2022 m. 

vyksiančioje Lietuvos 

moksleivių dainų šventėje 

Užtikrintas Dainų švenčių 

tradicijų tęstinumas 

1.4.1. Tauragės apskrities dainų šventėje 

dalyvavo ne mažiau 8 mėgėjų meno 

kolektyvai 

1.4.2. Lietuvos moksleivių dainų šventės 

dalyvių atrankoje dalyvavo ne mažiau 4 

vaikų ir jaunimo mėgėjų meno kolektyvai 

1.5. Užtikrinti kokybišką ir 

efektyvią Jurbarko kultūros 

centro veiklą 

Vartotojų nuomonės apie 

teikiamas paslaugas ištyrimas 

1.5.1. Atliktas Jurbarko kultūros centro 

vartotojų pasitenkinimo teikiamomis 

paslaugomis tyrimas iki 2021 m. lapkričio 

15 d. 

1.5.2.Tyrimo ataskaita paskelbta Jurbarko 

kultūros centro interneto svetainėje iki 

2021 m. gruodžio 31 d. 

1.5.3. Tyrimo ataskaita aptarta su 

Jurbarko kultūros centro darbuotojais 

1.6. Įgyvendinti efektyvų 

finansinių ir materialinių 

išteklių valdymą 

Kiekvieną ketvirtį 

išanalizuotas įstaigai skirtų 

asignavimų vykdymas ir, 

reikalui esant, kreiptasi į 

Jurbarko rajono savivaldybės 

tarybą dėl lėšų perskirstymo 

Paskirtos įstaigai lėšas naudotos 

efektyviai, neviršijant 2021 m. įstaigai 

patvirtintų asignavimų. 
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