
Einamųjų metų 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.Tobulinti kultūros centro 

materialinę bazę, organizuoti 

žiūrovų salės įsikraustymo ir 

išsikraustymo darbus.  

Meno kolektyvus aprūpinti 

koncertinių rūbų 

komplektais, muzikos 

instrumentais, atnaujinti 

lauko įgarsinimo aparatūrą, 

vykdyti įsikraustymo ir 

išsikraustymo darbus.  

Atsiras galimybė teikti 

modernesnes kultūros 

paslaugas. 

Ne mažiau 3 kultūros centro 

kolektyvus aprūpinti koncertinių 

rūbų komplektais; įsigyti ne 

mažiau 3 naujus muzikos 

instrumentus (2 armonikos, 1 

instrumentas pagal poreikį);  

atnaujinta lauko įgarsinimo 

aparatūra vienu komplektu. 

Laiku įvykdyti kraustymosi 

darbai, kurie nesukeltų 

stabdymo procesų žiūrovų salės 

reorganizacijai vykdyti. 

2.2. Įgyvendinti Molėtų kultūros 

centro 2018 m. veiklos programą 

(pridedama). 

Įgyvendinti kaimo kultūros modelio 

I etapą. 

Etnokultūriniai renginiai, 

festivaliai, projektai, 

profesionalios muzikos 

koncertai, kultūrinė veikla 

seniūnijose, Lietuvos Dainų 

šventė, 100 – mečiui skirti 

renginiai, akcijos, plėtojama 

kultūrinė veikla veikla 

skatins kultūros sklaidą ir 

reprezentuos Molėtų kraštą 

Lietuvoje ir užsienyje. 

Suorganizuota ne mažiau 2 

festivalių, ne mažiau 10 didžiųjų 

respublikinių ir rajoninių 

renginių. Ne mažiau 9 kultūros 

centro kolektyvų atrinktų ir 

reprezentavusių Molėtų kraštą 

pasaulio lietuvių Dainų 

šventėje  ,,Vardan tos...“. 

Molėtų krašto kultūros 

reprezentavimas užsienyje - ne 

mažiau kaip 1 MKC mėgėjų 

meno kolektyvas. 

Inturkės ir Čiulėnų seniūnijoms 

skirta po 0,5 etato kultūros 

darbuotojo.  

Kultūros projektams įgyvendinti 

iš programų, fondų, mokamų 

paslaugų gauta 20 000 Eur 

pajamų. 

2.3.Skatinti bendruomenės kūrybinę 

veiklą 

Rengiami kultūriniai 

projektai, profesionalaus 

meno sklaida, edukacijos. 

Ne mažiau 2 projektų, ne 

mažiau kaip 7 profesionalios 

muzikos koncertai, 10  

edukacijų, 1 tarptautinis 

projektas. 

2.4.Ugdyti bendruomenės Valstybės atkūrimo 100 - Ne mažiau 5 Molėtų KC ir 20 



pilietiškumą ir solidarumą mečio renginiai ir kita su tuo 

susijusi veikla. 

Molėtų seniūnijose renginių, 

skirtų Valstybės atkūrimo 100-

mečiui. 

2.5. Kelti kultūros darbuotojų 

kvalifikaciją 

Atlikti MKC darbuotojų 

apklausą dėl kvalifikacijos 

kėlimo poreikio ir parengti 

kvalifikacijos kėlimo 

programą. 

Sudaryti galimybes dalyvauti 

kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose ne mažiau kaip 70 

proc. MKC darbuotojų. 

  

2.6. Atlikti renginių kokybės 

vertinimą 

Rengiamos refleksijos ir 

aptarimai, bei sumuojami 

teigiami rezultatai apie MKC 

renginius. 

Ne mažiau 70 proc. renginių bus 

vertinami teigiamai.  

  

 


