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KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS
GARLIAVOS SPORTO IR KULTŪROS CENTRO DIREKTORIAUS
MARIAUS NORVAIŠOS VEIKLOS 2022 M. UŽDUOTYS
1. Einamųjų metų užduotys
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys)

Einamųjų metų
užduotys

Siektini rezultatai

1.1. Užtikrinti
kokybišką ir
efektyvią įstaigos
veiklą, atskleidžiant
kultūros ir sporto
bendradarbiavimo
galimybes.

Nuosekliai įgyvendintas
2022 m. veiklos planas.

1.2. Maksimaliai
užpildyti metinį
salių užimtumo
tvarkaraštį.

Įvykę kultūros ir sporto
renginiai pagal
bendradarbiavimo, patalpų
nuomos sutartis.
Teikti kokybiškas
treniruoklių salės
paslaugas. Sudaryta
patalpų bei reklamos ploto
nuomos sutartis.
Įsigytas ilgalaikis turtas.
Rugsėjo 8-11 d.
suorganizuotas
„Tarptautinį maisto ir
kultūros festivalis 2022“.

1.3. Užtikrinti
bendrų veiklų su
partneriais VšĮ
„KEKS 2022“, VšĮ
„Lietuvos idėjų
forumas“
įgyvendinimą.
1.4. Koordinuoti
naujo kultūros
priestato statybos
parengiamuosius
darbus.

.

Sudaryta sutartis su
projektuotojais, dėl
priešprojektinių pasiūlymų
ir Vasario 16-osios g. 8,
Garliava detalaus plano

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)

100 proc. įgyvendinti veiklos plano tikslai
ir uždaviniai (atsižvelgiant į veiklos
galimybes dėl Covid pandemijos šalyje).
Ne mažiau kaip 50 proc. darbuotojų
dalyvaus seminaruose/mokymuose pagal
Centro patvirtintą kvalifikacijos kėlimo
programą.
Įgyvendinti 3 finansuotus projektus.
Įgyvendinti ne mažiau kaip 4 bendri
kultūros ir sporto renginiai/veiklos.
Suorganizuoti ir vykdyti kartu su
partneriais ne mažiau 150 rajoninių ir
respublikinių renginių pagal metinį salių
užimtumo tvarkaraštį.
Mokamų paslaugų ir patalpų nuomos
sugeneruotos lėšos sudarys ne mažiau
30000.00 eurų per metus.
Skirti ne mažiau, kaip 10000.00 eurų
ilgalaikio turto įsigyjimui.
Užtikrinti festivalio sklaidą viešoje erdvėje
(ne mažiau kaip 3 straipsniai internetinėje
erdvėje).
Užtikrinti numatytų veiklų įgyvendinimą
pagal parengtą priemonių planą.

Visas Vasario 16-osios g. 8, Garliava
detaliojo plano keitimo procedūras atlikti
iki 2022 m. gruodžio 31 d.
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keitimo projekto
parengimo.
Kokybiškai atlikti Centro
salių parketinių dangų
atnaujinimo darbus.
1.5. Bendradarbiauti Organizuojant renginius ir
su kitomis Kauno
vykdant projektus
regiono savivaldybių bendradarbiauti su kitų
įstaigomis.
Kauno regiono
savivaldybių kultūros
įstaigomis,
bendruomenėmis.

1.6. Įtraukti daugiau
jaunimo į Centro
organizuojamus
renginius ir
savanoriavimo
veiklą.

Suburta nuolatinė
savanorių komanda.

Centro salių parketinių dangų atnaujinimo
darbus atlikti iki rugsėjo 31 d.

Projekte Jaunimo muzikos festivalis
„Mūzonas“ bendradarbiauti su Prienų k.c.
Renginyje „Teatras. Kita erdvė“
bendradarbiauti ne mažiau, kaip su trijų
savivaldybių teatro kolektyvais.
Organizuojant 2023 m. Grafui Godlevskiui
skirtus renginius, bendradarbiauti su
Kauno m. Botanikos sodu, Kauno m.
Aleksoto bendruomene (dalyvauti ne
mažiau kaip 3 bendruose susitikimuose).
Komandą sudarys ne mažiau kaip 3
savanoriai.
Vykdyti gyventojų apklausą, siekiant
išsiaiškinti, kiek jaunimo dalyvavo mūsų
organizuojamuose renginiuose.

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. Biudžeto lėšų sumažinimas prekių ir paslaugų eilutėse.
2.2. Ekonominis sunkmetis (krizė), pandeminė situacija valstybėje.
2.3. Ligos ir sveikatos sutrikimai, nedarbingumas.

_______________________________

