2. Einamųjų metų užduotys
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys)

Nustatyti rezultatų vertinimo
rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai,
laiko ir kiti rodikliai, kuriais
Užduotys
Siektini rezultatai
vadovaudamasis vadovas vertins,
ar nustatytos užduotys yra
įvykdytos)
2.1. Tobulinti centro dokumentų
Dokumentų (įvairios
Rezultatas laikomas pasiektu, jei
valdymą.
informacijos, planų,
iki 2021 m. gruodžio 31 d. nebuvo
ataskaitų ir kt.) pateikimas užfiksuota pažeidimų iš įvairių
nustatytais terminais.
savivaldybės institucijų dėl centro
veiklos. Nebuvo nusiskundimų dėl
nustatytais terminais ir tinkamai
parengtų dokumentų, informacijos,
planų ir ataskaitų pateikimo.
2.2. Organizuoti darbuotojų
Ne mažiau du darbuotojus Rezultatas laikomas pasiektas kai
kvalifikacijos kėlimą rengiamuose
išsiųsti kelti kvalifikaciją
ne mažiau kaip du darbuotojai
kursuose ir seminaruose.
rengiamuose kursuose ir
dalyvavo 2021 metais rengiamuose
seminaruose.
kursuose ir seminaruose.
2.3. Užtikrinti kultūros centro mėgėjų Mėgėjų meno kolektyvas
Rezultatas laikomas pasiektu kai
meno kolektyvų aktyvų ir
dalyvauja ne mažiau kaip 5 mėgėjų meno kolektyvai dalyvavo
produktyvų dalyvavimą renginiuose, pasirodymuose,
ne mažiau kaip 5 pasirodymuose,
konkursuose, festivaliuose.
festivaliuose ir konkursuose. festivaliuose ir konkursuose,
Suorganizuoja ne mažiau
surengė ne mažiau kaip vieną
kaip vieną renginį susijusį renginį susijusį su kolektyvo
su kolektyvo veikla.
veikla.
2.4. Koordinuoti Panovių laisvalaikio Organizuoti laisvalaikio
Rezultatas laikomas pasiektu jeigu
salės veiklą.
salėje valstybinių švenčių organizuojami valstybinių švenčių
renginius, edukacijas ir kt. renginiai, ne mažiau kaip 5 kt.
renginius.
renginiai ir 3 edukacijos.
2.5. Įgyvendinti efektyvų finansinių ir Kiekvieną ketvirtį
Rezultatas laikomas pasiektu jeigu
išanalizuoti
centrui
skirtų
paskirtos centrui lėšos naudotos
materialinių išteklių valdymą.
asignavimų vykdymą ir,
efektyviai, neviršijant 2021 m.
reikalui esant, kreiptis į
įstaigai patvirtintų asignavimų.
rajono savivaldybės tarybą
dėl lėšų perskirstymo.
2.6. Vykdyti tarpinstitucinį
Sukurti edukaciją Rezultatas laikomas pasiektu jeigu
bendradarbiavimą turizmo srityje
ekskursiją „V. Kudirka,
sukurta edukacija - ekskursija
Kudirkos Naumiestis ir aš“ „V. Kudirka, Kudirkos Naumiestis
bei teatralizuotą ekskursiją ir aš“, bei teatralizuota ekskursija
„Ką mena Širvintos beržai“ „Ką mena Širvintos beržai“

