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2019 METŲ UŽDUOTYS, SIEKTINI REZULTATAI IR JŲ VERTINIMO RODIKLIAI
Eil.
Nr.
Metinės veiklos užduotys

Siektini rezultatai

1.

Tęsti
Kultūros
Didžiosios
salės
įrangos atnaujinimą.

centro Parengti ir sukomplektuoti reikiamą
scenos dokumentaciją scenos atnaujinimo
darbams:
– atlikti scenos techninės būklės
analizę;
– parengti patikros defektinį aktą;
– parengti scenos atnaujinimo
technines užduotis.

2.

Dalyvauti Kretingos miesto Vykdyti
miesto
šventės
šventės
organizacinėje organizacinį darbą:
veikloje.
– komunikuoti su atsakingomis
įstaigomis;
– koordinuoti šventės scenarijaus
kūrimą;
– spręsti įvairius organizacinius
klausimus.

3.

Organizuoti
edukacinę
– Organizuoti
kultūros
centro
pažintinę išvyką
kultūros darbuotojams edukacinę-pažintinę
centro darbuotojams.
išvyką į Telšių apskritį:
– aplankyti 3 kultūros centrus;
– susipažinti su kolegų darbu,
dalintis gerąja darbo patirtimi;
– aplankyti vietos istorinius
objektus.

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai
(Kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti
rodikliai, kuriais vadovaudamasis
vadovas vertins, ar nustatytos užduotys
yra įvykdytos)

Kiekybiniai rodikliai:
Parengus dokumentacija, gavus
finansavimą, vykdyti Kultūros
centro Didžiosios salės scenos
keltuvų atnaujinimo darbus.
Kokybiniai rodikliai:
– atnaujinus scenos įrangą, bus
užtikrintas įrangos eksploatacijos
saugumas;
– įrangai bus suteikti techniniai
pasai;
– pagerės renginių aptarnavimo
kokybė.
Laikas – iki 2019 m. gruodžio 15 d.
Kiekybiniai rodikliai:
– bendradarbiauti su atlikėjais,
pasirašyti sutartis;
– vykdyti viešuosius pirkimus;
– bendradarbiauti su visomis už
šventės rengimą atsakingomis
organizacijomis.
Kokybiniai rodikliai:
– derinti koncertines programas,
numatyti pasirodymų laiką;
– kontroliuoti režisūrinius bei
scenografinius
sprendimus;
– koordinuoti visus kitus miesto
šventės renginius.
Laikas – iki birželio 15 d.
Kiekybiniai rodikliai:
– aplankyti 3 kultūros centrus,
susitikti
su
atsakingais
darbuotojais.
Kokybiniai rodikliai:
–
susipažinti su kolegų
įgyvendinamais
projektais;
– dalintis profesine ir kūrybine
patirtimi;
– ieškoti kūrybinių partnerių;
– aplankyti vietos istorinius,
religinius objektus.

Laikas iki lapkričio 30 d.
RIZIKA, KURIAI ESANT NUSTATYTOS METINĖS VEIKLOS UŽDUOTYS GALI BŪTI NEĮVYKDYTOS
(pildoma kartu suderinus su darbuotoju)

Kokios aplinkybės gali turėti įtakos šioms užduotims neįvykdyti?
1. Negautas finansavimas.
2. Rizikos nėra.
3. Žmogiškieji faktoriai.

___________________________

