RUMŠIŠKIŲ KULTŪROS CENTRO
DIREKTORĖS GRAŢINOS KAZANAVIČIENĖS
VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA
2020 m. vasario 5 d. Nr. V7-174
Kaišiadorys
2. Einamųjų metų uţduotys
(nustatomos ne maţiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 uţduotys)
Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, laiko
Einamųjų metų
Siektini
uţduotys

rezultatai

ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis institucijos vadovas ar jo įgaliotas
asmuo vertins ar nustatytos uţduotys yra įvykdytos)

2.1.Uţtikrinti 2020
m. Kaišiadorių
rajono
savivaldybės
strateginio 2020–
2022 metų veiklos
plano Kultūros
programos 2
uţdavinio ir
Kultūros centro
metinio veiklos
plano ir juose
numatytų
vertinimo kriterijų
įgyvendinimą
2.2. Uţtikrinti
įstaigos finansinės
ir ūkinės veiklos
efektyvų valdymą

Įgyvendintos
numatytos
priemonės ir
pasiekti visi
nustatyti
kriterijų

1. Parengtas ir suderintas su Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
vedėju kultūros centro metinis veiklos planas 2020 m. (iki
vasario 20 d.)
2. Atliekama kultūros centro metinio veiklos plano įgyvendinimo
stebėsena:
* parengtas ir patvirtintas stebėsenos planas;
* kartą per ketvirtį organizuojamas stebėsenos plano aptarimas
su kultūros centro darbuotojais.
3. Pasiekti visi metiniame plane ir Kultūros programoje numatyti
kriterijai (parengta lentelė).
4. Parengta ir iki sausio 20 d. pateikta administracijai LR
kultūros ministerijos nustatytos formos statistinė ataskaita.
5. Įstaigos metinio veiklos plano įgyvendinimo rezultatai ir
statistinės ataskaitos paskelbtos interneto svetainėje iki kovo 1 d.

Efektyviai
naudojami
įstaigos turimi
asignavimai

2.3. Tobulinti
įstaigos veiklą ir
siekti aukštesnės
teikiamų paslaugų
kokybės

Sudaryti sąlygas
kuo didesniam
aptarnaujamos
teritorijos
gyventojų
skaičiui
dalyvauti
kultūrinėje
veikloje

1. Iki birţelio 1 d. įgyvendintas 2019 m. gruodţio 30 d. audito
ataskaitos Nr. 02-19 pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo
priemonių planas (parengta priemonių įgyvendinimo ataskaita).
2. Iki balandţio 1 d. atlikta kultūros centro teikiamų mokamų
paslaugų sąrašo ir paslaugų įkainių dydţių analizė ir inicijuotas
naujų patvirtinimas.
3. Atlikti analizę ir parengti kultūros centro mėgėjų meno
kolektyvų aprūpinimo rūbais ir muzikos instrumentais
perspektyvinį planą (iki balandţio 1 d.)
4. Kitas nei steigėjo skiriamas finansavimas:
- gautos lėšos uţ teikiamas paslaugas – 1700 eurų;
- lėšos, gautos parengtiems projektas įgyvendinti – 12000 eurų;
- lėšos iš rėmėjų – 1000 eurų.
5. Dienų skaičius per mėnesį, kai kultūros centras priima
lankytojus (vyksta atviras visuomenei renginys, išskyrus
paroda):
* centro salėse – ne maţiau 2;
* centro fojė – ne maţiau 1.
1. Su seniūnija ir aptarnaujamoje teritorijoje esančiomis
mokyklomis, darţeliais, nevyriausybinėmis organizacijomis
organizuotų bendrų renginių (valstybinių švenčių, akcijų ir kt.)
skaičius – ne maţiau 5.
2. Mėgėjų meno kolektyvų ir dalyvių juose skaičius – >6/97.
3. Vaikų ir jaunimo, dalyvaujančio kultūros centro mėgėjų meno
kolektyvuose ir būreliuose skaičiaus pokytis, palyginus su 2019
m.– didėjantis.
4. Kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų ir būrelių, studijų
narių gautų tarptautinių, respublikinių ir regioninių
apdovanojimų skaičius:

2
* laureato vardas – ne maţiau 2;
* diplomanto vardas – ne maţiau 3.
5. Vykdomų edukacinių uţsiėmimų ir dalyvių juose skaičius –
>11/112.
6. Parengtų naujų ir patvirtintų edukacinių programų skaičius –
ne maţiau kaip 2.
7. Organizuotų dieninių ar kt. formų vasaros stovyklų vaikams,
moksleiviams, jaunimui skaičius – 2.
8. Per metus gautų skundų skaičius – 0.
3. Rizika, kuriai esant nustatytos einamųjų metų uţduotys gali būti neįvykdytos(aplinkybės, kurios
gali turėti neigiamos įtakos šių uţduočių įvykdymui)
(pildoma suderinus su biudţetinės įstaigos vadovu)
3.1. Nutrauktas, sumaţintas ar neskirtas finansavimas įstaigai.
3.2. Ţmogiškieji faktoriai – nedarbingumas, išėjimas iš darbo ir kt.
3.3. Nefinansuoti pateikti projektai.

