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LAIKINAI EINANČIOS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS 

EŽERĖLIO KULTŪROS CENTRO DIREKTORĖS PAREIGAS 

KRISTINOS ŠTAUPAITĖS VEIKLOS 2022 M. UŽDUOTYS 
 

1. Einamųjų metų užduotys 

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

Einamųjų metų 

užduotys  
Siektini rezultatai 

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai 

(kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti 

rodikliai, kuriais vadovaudamasis tiesioginis 

darbuotojo vadovas / į pareigas priimantis 

ar jo įgaliotas asmuo vertina, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

1.1. Plėtoti 

kultūros centrui 

priklausančios 

Akademijos 

laisvalaikio salės ir 

Zapyškio bažnyčios 

kultūrinės veiklos 

organizavimą.  

1. Koordinuoti kultūrinių 

veiklų įgyvendinimo 

procesą Akademijos 

laisvalaikio salėje. 

2. Telkti bendruomenines 

organizacijas, seniūnijose 

esančias institucijas 

bendrai kultūrinei veiklai 

vykdyti. 

3. Gerinti komunikaciją. 

4. Administruoti kultūrinį 

vyksmą Zapyškio Šv. 

Jono Krikštytojo 

bažnyčioje ir jos 

prieigose. 
 

1.1. Įvykę nuolatiniai pasitarimai su 

laisvalaikio salės organizatore dėl 

kultūrinių veiklų vykdymo. 

1.2. Vykdyti didžiųjų renginių aptarimus.  

2. Kartą į ketvirtį vykdyti susirinkimus su 

bendruomeninių organizacijų, įvairių 

institucijų atstovais. 

3. Plėsti komunikacijos kanalus – sukurti ir 

administruoti Akademijos instagram 

socialinę paskyrą. 

4.1. Įgyvendinti 2022 m. kultūrinių 

renginių tinklelį. 

4.2. Sukurti darbo grupes didiesiems 

Zapyškio bažnyčios renginiams 

organizuoti.  

1.2. Vykdyti 

regioninę projektinę 

veiklą visose 

laisvalaikio salėse 

bei Zapyškio 

bažnyčioje. 

 

 

1.Inicijuoti regioninių 

projektų paraiškų 

rengimą. 

2. Sudaryti sąlygas 

visoms visuomenės 

grupėms atskleisti ir 

ugdyti savo kūrybinį 

potencialą, aktyviai ir 

prasmingai dalyvauti 

kultūrinėje veikloje. 

1. Parengti ir pateikti ne mažiau kaip 5 

paraiškas respublikiniam projektiniam 

finansavimui gauti. Iš jų 1-2 teikiamos 

kartu su regioniniais partneriais.  

1.1. Parengti ir pateikti ne mažiau kaip 5 

paraiškas savivaldybės lygmens 

projektiniam finansavimui – vaikų vasaros 

stovykloms.  

2.1. Įtraukti ne mažiau kaip 5 projektinių 

paraiškų partnerius.  

2.2. Rasti 4-5 finansinius remėjus.  

1.3.Užtikrinti 

sėkmingą 

bendradarbiavimą su 

Kaunas 2022 

komanda bei titulo 

metams skirtų 

renginių 

įgyvendinimą. 

1.Koordinuoti 

„Šiuolaikinių seniūnijų“ 

projektinę veiklą. 

2.Koordinuoti 

partnerysčių programos 

„Visi kaip vienas“ 

projektinę veiklą. 

1. Mažiausiai 5 - 6 kokybiškai ir 

šiuolaikiškai įgyvendintos 

veiklos/renginiai, Ežerėlio ir Ringaudų 

„Šiuolaikinių seniūnijų“ projektuose. 

2. Sėkmingas partnerysčių programos 

įgyvendinimas ir lėšų įsisavinimas – 2-3 

veiklos/renginiai. 
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2. Rizika, kuriai esant nustatytos einamųjų metų užduotys gali būti neįvykdytos 

(aplinkybės, kurios gali turėti neigiamą įtaką šių užduočių įvykdymui) 

(pildoma suderinus su darbuotoju / biudžetinės įstaigos vadovu) 
 

2.1. Covid-19 pandemijos suvaržymai. 

2.2. Nedarbingumas.  

2.3. Projektinis finansavimas gali būti nelaimėtas. 

 

_______________________________ 

 


