
 

 

ERŽVILKO KULTŪROS CENTRO DIREKTORĖS 

IEVOS ŠIMKŪNIENĖS 2022 METŲ 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 

paveikią ir savalaikę 

informacijos sklaidą 

apie įstaigos veiklą 

2.1. Informatyvi, nuolat 

atnaujinama įstaigos 

svetainė; 

2.1.2. Pasitelkiamos 

alternatyvios 

informavimo priemonės 

kitose medijose ir 

socialiniuose tinkluose. 

2.1.1. Įstaigos internetinis puslapis atitinka 

kriterijus, įvardintus 2003 m. balandžio 18 d. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime Nr. 

480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir 

savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto 

svetainėms aprašo patvirtinimo”. 

2.1.2. Ne rečiau kaip kartą per mėnesį, esant 

poreikiui – dažniau, peržiūrėti ir atnaujinti 

informaciją internetinėje svetainėje. 

2.2. Koordinuoti 

projektų rengimą 

papildomam 

finansavimui gauti, 

užtikrinti finansuotų 

projektų 

įgyvendinimą 

Parengtos paraiškos 

papildomam 

finansavimui gauti. 

2.2.1. Ne mažiau 3 paraiškos papildomam 

finansavimui gauti; 

2.2.2. 15 asmenų ir (ar) organizacijų, įsitraukusių 

į savanorišką veiklą ir teikiančių  pagalbą 

įstaigai. 

2.2.3. Įgyvendinti finansuoti projektai, laiku 

pateiktos ataskaitos. 

 

2.3. Įgyvendinti 

efektyvų finansinių ir 

materialinių išteklių 

valdymą. 

Kiekvieną ketvirtį 

išanalizuoti įstaigai 

skirtų asignavimų 

vykdymą ir, reikalui 

esant, kreiptis į rajono 

savivaldybės tarybą dėl 

lėšų perskirstymo. 

2.3.1.Paskirtos lėšos įstaigai naudotos efektyviai; 

2.3.2. Neviršijami 2022 m. įstaigai patvirtinti 

asignavimai. 

2.4. Tobulinti įstaigos 

veiklą, kurti naujas 

socialinės kultūrinės 

raiškos formas 

Sukurti naujas veiklos 

formas, išplėsti siūlomas 

kultūrines paslaugas 

2.4.1. Išplėstos kultūrinės paslaugos Kartupių 

skyriuje. 

2.4.2. Išplėstos kultūrinės paslaugos Šimkaičių 

skyriuje. 

2.5. Koordinuoti 

etninės kultūros 

sklaidą Eržvilko 

kultūros centre ir 

skyriuose 

 

Suorganizuotos 

valstybinės, 

kalendorinės ir kitos, 

etninės kultūros 

išsaugojimą 

užtikrinančios šventės 

bei renginiai 

2.5.1. Ne mažiau 20 etninės kultūros renginių, iš 

jų ne mažiau kaip 10, įtraukiant vaikus ir jaunimą 

2.5.2. Užtikrinti vaikų ir jaunimo stovyklos 

„Bandonija vakar, šiandien ir rytoj“ tęstinumą 

 

2. 6. Stiprinti 

kultūros ir meno 

bendruomenių 

bendradarbiavimą 

vykdant 

tarpinstitucinę 

veiklą. 

2.6.1.  Inicijuoti bendrus 

renginius su kultūros 

įstaigų komandomis ir 

darbuotojais; 

2.6.2. organizuoti 

darbuotojų susitikimus – 

praktikumus su kitų 

Jurbarko rajono įstaigų 

darbuotojais dalinantis 

profesinės veiklos 

patirtimi ir naujovėmis; 

2.6.1. Meno kolektyvai, renginių organizatoriai, 

edukatoriai ar kiti įstaigos darbuotojai dalyvauja 

įgyvendinant kitų kultūros įstaigų renginius, 

veiklas ne mažiau kaip 2 kartus per metus; 

2.6.2. Suorganizuoti ir įgyvendinti ne mažiau 

kaip 2 (esant poreikiui -dažniau) dalykinius 

susitikimus su kitų kultūros įstaigų darbuotojais 

pristatant profesinės veiklos patirtį naujienas; 

2.6.3. Parengti ir įgyvendinti iniciatyvą, skirtą 

Lidijos Meškaitytės metams paminėti; 
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2.6.3.  Prisidėti 

įgyvendinant svarbias 

2022 m. Jurbarko rajono 

kultūrines iniciatyvas: 

a) 2022 m. Lidijos 

Meškaitytės metai; 

b) Jurbarko krašto 

šventė. 

2.6.4. Inicijuoti įstaigą reprezentuojančią 

programą Jurbarko krašto šventei ir pristatyti šios 

šventės metu. 

 


