Z. Einam qJq metq uzduotys
(nustarornos ne maziau kaip 3 ir ne daugiau kaip
6 uZduotys)

Einamqjq metq veiklos
uofts/einam qj q metrl
uZd uotys

uZd
i

2.t AKC dalyvavimas Vilniaus knygq
nr

ugej e

Siektini rezultatai

Pristatyti AKC veiklas
bendrame AnykSdiq , Zaras'4 ir

Moletq kultiros centrq stende
Muzikos saleje.
2.2. Istaigos veiklos optim izavimo
2021-2023m. vykdymas.

2.3. Papildomq IeSq israigos veikloms

2.4. Parengti istaigos Vidaus kontroles

Atnaujintas kultiiriniq veiklq ir paslaugq
iemelapis

pareigybiq skaidiq

Ivertinus darbuotojq darbo kriivius parengtas
re
bi skaidiaus
lmtzavlmo lanas
2021 metai gauti ne maZesnj kaip 70 tukst. Eur.
fi nansavimq projektams.

Rengti ir teikti projektus.

Pritraukti remejq ir kt. lesas
veiklq koofi nansavimui.
Igyvendinti LR Vidaus
kontroles ir vidaus audito

Istaigos veiklos
audiovizualinio turinio

UZ teikiamas paslaugas ir i5 paramos surinkti ne
maziau 30 mkst. Eur.

Parengti apra5q iki 2021m. vasario 27d.
Vidaus kontroles igyvendinimo stebesena, analize
ir vertinimas. Informacijos apie Vidaus kontroles
vendinim teikimas sta m n
tvarka.

Parengti Kvalifikacijos

Veiklq turinio kurimas ir pritaikymas talpinti
elektronindje erdveje.
Rodik liai: palalpintq edukaciniq renginiq.
ir kt. veikl skaidius.
Svendi , kon
Iki 2021m, sausio 29d. parengtas planas.

tobulinimo planq 2021m

Kvalifikaci

kIrimas.
2.6. Darbuotojq kvalifi kacijos
tobulin imo tgstinumo uZtikrin imas

- panaikinti Vaitklnq,
Debeikiq, AZuoZeriq skyriai.

Optimizuoti KC darbuotojq

nunlatytus reikalavimus.

2.5. Informacijos istekliq visuomenei

OS
ati
Sumazinta KC struktura

pertvarkas.

jstatymeNr.JK- I95

plctra.

2021m. geguZds men. dalyvavimas Vilniaus
knygq mug6je.
Rodikliai - lankytojLl skaiaius, klrybiniq
susitikimq skaidius,
nau

Igyvendinti 202 I metams
numatytas KC skyriq

vykdyti pritraukimas.

pol itikos tvarkos apraSq.

Nustatyti rezultatq vertinimo rodikliai
(kiekybiniai, kokybiniai, taiko ir kiti
rodikliai, kuriais vadovaudamasis
vadovas/institucijos vadovas ar jo
igaliotas asmuo vertins, ar nustatytos
uZduo s
kd tos

tobulino ne maZiau 40 darbuoto

l. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali btrti neilykdytos (aplinkyb6s'
kurios gali tur6ti neigiamos itakos 5iq uZduoiiq irykdymui)
(pildoma kartu suderinus su darbuotoju)

l.l.

COVID l9 panderniios apriboiimai.
II

laikis nedaibin umas
s finansavimas

3. Ne autas numa

