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2018 01 03 Nr. ________ 
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I SKYRIUS 

PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių kalendorinių metų veiklos rezultatai 
 

Metinės užduotys (toliau – 

užduotys) 
Siektini rezultatai 

Nustatyti rezultatų 

vertinimo rodikliai 

(kiekybiniai, kokybiniai, 

laiko ir kiti rodikliai, 

kuriais vadovaudamasis 

vadovas vertins, ar 

nustatytos užduotys yra 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir 

jų rodikliai 

1.1. 

Koordinuoti renginių 

organizavimą.  

 

Organizuoti valstybines, 

kalendorines, tradicines ir 

progines šventes. 

100 renginių 
Organizuota 100 

valstybinių tradicinių 

ir proginių švenčių. 

1.2. 

Koordinuoti projektinę veiklą. 

 

Planuoti, kurti, parengti ir 

teikti projektų paraiškas 

fondams bei programoms 

siekiant gauti papildomą 

finansavimą. 

4 paraiškos Pateiktos 2 paraiškos 

Lietuvos kultūros 

tarybai ir 2 paraiškos 

Jaunimo tarptautinio 

bendradarbiavimo 

agentūrai. 

1.3. 

Koordinuoti sociokultūrinio 

švietimo ir edukacinę veiklą. 

Dalyvauti neformalaus 

švietimo programose, 

organizuoti edukacinius 

seminarus ir paskaitas. 

1 NVŠ programa 

20 seminarų 

Vykdyta NVŠ 

parograma „Judėk 

smagiau“, 

organizuoti 25 

seminarai. 

1.4. 

Koordinuoti neformalų 

ugdymą atviroje jaunimo 

erdvėje 

 

Rūpintis neformaliomis 

jaunimo veiklomis jaunimo 

atviroje erdvėje. Sudaryti 

sąlygas neformaliam jaunimo 

ugdymuisi. 

100 atviros jaunimo 

erdvės lankytojų Jaunimo atviroje 

erdvėje lankosi 100 

lankytojų 

1.5. 

Koordinuoti Elektrėnų 

kultūrinių veiklų reprezentaciją 

Lietuvoje ir užsienyje 

Atrinkti ir siųsti kolektyvus 

bei pavienius menininkus į 

konkursus, atrankas, 

festivalius, respublikinius ir 

tarptautinius renginius 

50 koncertinių išvykų 

Kolektyvai dalyvavo 

55 koncertinėse 

išvykose 
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2. Einamųjų metų užduotys 

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys) 
 

Užduotys Siektini rezultatai 

Nustatyti rezultatų vertinimo 

rodikliai (kiekybiniai, 

kokybiniai, laiko ir kiti 

rodikliai, kuriais 

vadovaudamasis vadovas 

vertins, ar nustatytos užduotys 

yra įvykdytos) 

2.1. 

Koordinuoti renginių 

organizavimą.  

 

Organizuoti valstybines, 

kalendorines, tradicines ir progines 

šventes. 

100 renginių 

2.2. 

Koordinuoti projektinę veiklą. 

 

Planuoti, kurti, parengti ir teikti 

projektų paraiškas fondams bei 

programoms siekiant gauti 

papildomą finansavimą. 

5 paraiškos 

2.3. 

Koordinuoti sociokultūrinio 

švietimo ir edukacinę veiklą. 

Dalyvauti neformalaus švietimo 

programose, organizuoti edukacinius 

seminarus ir paskaitas. 

1 NVŠ programa 

20 seminarų 

2.4. 

Koordinuoti neformalų ugdymą 

atviroje jaunimo erdvėje 

 

Rūpintis neformaliomis jaunimo 

veiklomis jaunimo atviroje erdvėje. 

Sudaryti sąlygas neformaliam 

jaunimo ugdymuisi. 

120 atviros jaunimo erdvės 

lankytojų 

2.5. 

Koordinuoti Elektrėnų 

kultūrinių veiklų reprezentaciją 

Lietuvoje ir užsienyje 

Atrinkti ir siųsti kolektyvus bei 

pavienius menininkus į konkursus, 

atrankas, festivalius, respublikinius ir 

tarptautinius renginius 

55 koncertinės išvykos 

2.6. 

 

  

 


