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Kintai 
         2. Einamųjų metų užduotys 

Einamųjų metų užduotys Siektini rezultatai 

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir 

kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas / institucijos vadovas ar 

jo įgaliotas asmuo vertins, ar nustatytos užduotys įvykdytos) 

2.1.  Koordinuoti projektinę veiklą, 

projektų rengimą papildomam finansavimui 

gauti, užtikrinti finansuotų projektų 

įgyvendinimą, skatinti bendradarbiavimą. 

1. Parengtos projektų paraiškos papildomam 

finansavimui gauti 2022-2023 m. veikloms.  

2.  Vykdomas bendradarbiavimas su kitomis 

kultūros srityje veikiančiomis institucijomis. 

1. Parengti ir teikti paraiškas Lietuvos kultūros tarybai, kitoms (ne 

savivaldybės) programoms (ne mažiau 2)  paraiškų), viešinti įgyvendintų 

projektų rezultatus/pokytis/ kultūros centro svetainėje ne mažiau 4 

informacinių naujienų.  

2. Ne mažiau, kaip 2 pasirašytos naujos kultūrinio bendradarbiavimo 

sutartys, įgyvendintos ilgalaikio bendradarbiavimo priemonės ( 

„Vėtrungių kelias“, VŠĮ „Kintai Arts“ ar kt.). 

 

2.2. Didinti kultūros centro teikiamų 

paslaugų pasiūlą ir viešinimą. 

1. Įgyvendintas teikiamų paslaugų finansinis 

planas.   

2. Atlikta teikiamų paslaugų analizė, teikti 

išvadas, koreguoti paslaugų planą, aptarti 

kultūros centro taryboje 

3. Atsiskaitymo už paslaugas skaitmeniniais 

įrenginiais įrengimas. 

1. 100 proc. įvykdyti lėšų, už teikiamas mokamas paslaugas, planą. 

Pravesti 10% daugiau edukacinių užsiėmimų turistams, (lyginant su 

2021 m.), pravesti 10% daugiau ekskursijų (lyginant su 2021 m.). 

2. Teikti tvirtinti Savivaldybės tarybai naują teikiamų paslaugų ir 

nuomojamų patalpų įkainių sąrašą (II ketv.). 

3. Parengti įstaigos vykdomų edukacinių programų (mokamų ir 

nemokamų) analizę, parengti išvadas. Teikti informaciją visoms rajono 

mokykloms apie įstaigos edukacines programas iki rugpjūčio 22 d. 

Atlikti analizę, kiek 2022 m. pasinaudojo kultūros centro edukacinėmis 

programomis Šilutės rajono mokyklų. 

3. Pasirašyta skaitmeninio atsiskaitymo įrenginio diegimo ir  priežiūros 

sutartis.  

 

2.3. Organizuoti efektyvesnę įstaigos 

veiklą.   

Įgyvendinti priemones, patvirtintas Savivaldybės 

tarybos sprendimais ir kitais teisės aktais.  

1. 100 proc. įgyvendintos ES programos projekto  „Genius Loci“ 

priemonės (įvardinti rezultatai), įgyvendintas strateginių renginių planas.  

2. Įgyvendintos priemonės pasiruošimo Klaipėdos krašto metams 

paminėti   ir iškilios asmenybės - Vydūno sukaktims paminėti (ne 

mažiau 3 priemonių);  

 

 

              


