4

miesto svedirl kulttrinius
poreikius.

edukacines, sociokultirines
programas, renginius,
Sventes.

2.5. Kultlros centro veiklos
Siekiant efektyvinti
efektyvinimas. IStekliq ir gaunamq darbuotojq darbo laiko
le5q racionalus panaudoj imas.
s4naudas, perZifireti
pareigybiq apra5ymus.
Atnauj inti istaigos vidaus
tvarkas.

2.6. Darbuotojq profesiniq
kompetencijq ugdymas ir
tobulinimas.

Sudaryti sqlygas ir
numatlti leSas darbuotojq

kvalifikacijos ir
kompetencij rl tobulinimui

projektq, kuriq veiklose
dallwautq 14- 15 tlkst. dalyviq
ir Zilrovq.

PerZiiireti ir atnaujinti 20
pareigybiq apra5ymus.
Papildyti 4 istaigos vidaus
tvarkos.
lglvendinimo terminas- iki
2020m. spalio ld.

Iki 2020- l I -01 suorganizuoti

1

gerosios patirties pasidalij imo
kiirybing iSvyk4 ! geriausius
Salies kultlros centrus.
lki 2020- l2-01 suorganizuoti i
igldZiq tobulinimo seminar4.
2020 metais seminaruose.
staZuotese, kursuose dalyvaus
40 Kultlros centro ir skyriq
darbuoto

3. Rizika, kuriai esant nustatytos einamqjq metq veiklos uiduotys/einamqjq metq
uiduot"vs gali btiti neirykdytos (aplink-vbds, kurios gali tur6ti neigiam4 itakq Siq uZduoiiq
ivykdymui)

(pildoma suderinus su darbuotoju/biudZetines istaigos vadovu)

.II
.2.Ne
.1

-)

kis nedarbin umas.
finansavimas.
utas numat

2. Einamqjq metq uiduotys
(nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 uZduotys)

Einamqjq metq veiklos
uiduotys/einamqj q metq
uiduotys

Nustatyti rezultatq vertinimo
rodikliai (kiekybiniai,
kokybiniai, laiko ir kiti
rodikliai, kuriais

Siektini rezultatai

vadovaudamasis
vadovas/institucijos vadovas ar
jo igaliotas asmuo vertins, ar
nustatytos uiduotys irrykdytos)
Parengti ir teikti programq
fglwendinta I akredituota
Kultflros paso finansavimui Kult[ros paso programa.

Naujq kultiiriniq paslaugq ir
inovacijq diegimas Kult[ros

2.1 .

gauti.
Gerinti veiklos sklaidos ir
vieSinimo kokybg.

centre.

Iki 2020-04-01 dienos atnaujinti
AKC intemetini puslapi.
Iki 2020-09-01 irengti Zaidimq

[rengti Zaidimq erdvg
vaikams.

erdvg vaikams renginiq metu.

Vertinimo rodikliaiapsilankiusiq vaikq skaidius,
padidej qs jaunq Seimq-renginiq
lankrtoiq skaidius.
Parengti ir teikti projektus.

2.2. Papildomq leSq veikloms
pritraukimas ir surinkimas.

Pritraukti remej q ir kitas
leSas proj ektq bei veiklos
koofinansavimui.

2.3. AKC kolektyvq dalyvar imas
respublikineje Moksleii iq Dainq
5venteje.

2.-l.Ligdr ti ir tcnkinti qr r entoiq

ir

Koordinuoti AKC
kolektyr, q pasirengim4

ir

dalyvavimq Moksleiviq
dainq Sr'entes atrankose ir
5r entdje Vilniu.je.

Ren

ti menincs- kult[rines-

2020 metais gauti ne maZesni
kaip 65 ttikst.Eur. finansavim4
projektams.
UZ teikiamas paslaugas surinkti
ne maZiau 36 t[kst. Eur.

Siekti. kad 2020 metq
Moksleiviq dainq Sventeje AKC
atstovautq 4 kolektyvai,
jungiantys apie 100 dall viq.

[)aren

tl tr

rrendinti

ll

