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2. Einamojo laikotarpio užduotys 

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 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 

Meno kolektyvus pagal 

poreikį aprūpinti 

koncertinių rūbų 

komplektais, muzikos 

instrumentais, įsigyti 

koncertinį fortepijoną.  

Apželdinti ir sutvarkyti 

Molėtų kultūros centro 

lauko fasado, amfiteatro 

erdves. Pritaikyti pastato 

apšvietimo galimybes 

Valstybinių švenčių metu. 

Ne mažiau 3 kultūros centro 

kolektyvai aprūpinti koncertiniais 

drabužiais; įsigyti ne mažiau 3 

naujus muzikos instrumentus.  

Įsigytas koncertinis fortepijonas. 

Derinant su miesto architektu 

apželdinti Molėtų kultūros centro 

lauko fasado, amfiteatro erdves. 

Įsigyti lauko (geltoną, žalią 

raudoną) prožektorius, ir 

sukomponuoti pastato papuošimui 

minint Valstybines šventes. 

2.2. Įgyvendinti Molėtų rajono 

renginių planą. 

Organizuoti etnokultūrinius 

renginius, festivalius, 

projektus, profesionalios 

muzikos koncertus, kino 

seansus, kultūrinę veiklą 

seniūnijose, akcijas, 

virtualius renginius. 

Dalyvauta organizuojant arba 

organizuoti visi A lygio renginiai.  

Salėje suorganizuota  ne mažiau 

kaip po 70 renginių per metus. 

Įgyvendinta ne mažiau 5 projektų, 

surengta ne mažiau kaip 10 

klasikinės muzikos koncertų, 

suorganizuota ne mažiau kaip 24 

virtualūs koncertai, reportažai. Ne 

mažiau 50 renginių seniūnijose. 

Surengti ne mažiau 3 akcijas 

rajono mastu Valstybinių švenčių, 



kitų svarbių ir atmintinų Lietuvai 

datų metu. Organizuoti kino filmų 

peržiūras ne rečiau kaip du kartus 

per savaitę (kai baigsis karantinas 

ir draudimai). 

Inicijuoti ir organizuoti A lygio 

renginį Dubingiuose derinant datą, 

renginio koncepciją ir veiklas su 

Dubingių bendruomene.  

2.3. Įveiklinti naujus miesto 

infrastruktūros objektus 

Vyksta renginiai 

rekonstruotoje  Vasaros 

estradoje, universalioje 

daugiafunkcėje aikštelėje, 

skulptūrų parke, miesto 

paplūdimyje, Molėtų 

kultūros centro lauko 

scenoje. 

20 renginių naujuose miesto 

infrastruktūros objektuose. 

Ieškoti sprendimų ir būdų siekiant 

naudingai įveiklinti rekonstruotą 

Molėtų Vasaros estradą 

2.4. Skatinti tarpinstitucinį 

bendradarbiavimą 

Vykdoma bendra veikla su 

kaime kultūrinę veiklą 

organizuojančiomis 

viešosiomis įstaigomis 

(Balninkų ir Inturkės sen.) 

Parengta ir įgyvendinama 

bendradarbiavimo tvarka (kartu su 

Kultūros ir švietimo skyriumi) 

2.5. Didinti Molėtų kultūros 

centro renginių lankytojų 

skaičių ir gaunamas pajamas 

Padidėjęs Molėtų kultūros 

centro lankytojų skaičius, 

virtualių renginių stebėtojų 

skaičius, padidėję pajamos 

už teikiamas mokamas 

paslaugas ir lėšos kultūros 

projektams vykdyti, 

gaunamos iš programų, 

fondų rėmėjų 

Projektams įgyvendinti gauta 

30000 Eur.  

Už mokamas paslaugas  - 13000 

Eur. 

 

2.6. Kelti kultūros centro 

darbuotojų kvalifikaciją 

Padidėjęs Molėtų kultūros 

centro lankytojų darbuotojų 

dalyvavimas kvalifikacijos 

tobulinimo seminaruose, 

renginiuose. Padidėjusi 

kultūros teikiamų paslaugų, 

renginių kokybė. 

Ne mažiau 35 kultūros ir meno 

darbuotojams sudarytos sąlygos 

ne mažiau kaip po 8 val. per tris 

mėn. kelti kvalifikaciją.  

Pradėti įgyvendinti kokybės 

vadybos sistemą kultūros centre. 

 

 

 

 

 


