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JURBARKAS 

 

Užduotys Siektini rezultatai 

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai 

(kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, 

kuriais vadovaudamasis vadovas vertins, ar 

nustatytos užduotys yra įvykdytos) 

2.1. Parengti 

Mažosios Lietuvos 

Jurbarko krašto 

tradicijų išlaikymo ir 

puoselėjimo 

programą  ir ją 

įgyvendinti 

Suorganizuoti  tradicinius 

Mažosios Lietuvos 

Jurbarko krašto kultūros 

centro renginius. 

Reprezentuoti vietos ir 

regiono tradicijas, kurti 

naujas. 

Atstovauti Jurbarko 

krašto Mažąją Lietuvą 

šalies lygmeniu: 

Mažosios Lietuvos 

etninės globos taryboje ir 

Mažosios Lietuvos 

heraldikos darbo grupėje.   

Parengta ir įgyvendinta Mažosios Lietuvos 

Jurbarko krašto tradicijų išlaikymo ir 

puoselėjimo programa. 

Suorganizuoti,  su regiono ir vietos istorija, 

tradicijomis  susiję renginiai, veiklos  - 8  vnt. 

Parengtas L. Meškaitytės 95 jubiliejaus 

įgyvendinimo planas 2022 metams rajone. 

Parengtas Melno sutarties 600 metų 

pasirašymo jubiliejaus planas rajone. 

 

Parengta Smalininkų pastato įveiklinimo 

strategija  2022 metams. 

 

Atstovauta Jurbarko krašto Mažosios Lietuvos 

regionui ir dalyvauta ne mažiau kaip 3 

išvažiuojamuosiuose posėdžiuose. 

2.2. Inicijuoti 

papildomų 

finansavimo 

galimybių paiešką, 

teikti projektus 

papildomam 

finansavimui  

gauti 

Pateikti kultūrinės 

veiklos projektai, gautos 

papildomos lėšos įstaigos 

veiklų įgyvendinimui 

Parengtos  ne mažiau 3 kultūrinių programų 

paraiškos ir pateiktos įvairiems fondams,  

kultūros tarybai.   

 

Parengtos 2 kultūrinių programų paraiškos ir 

pateiktos Jurbarko rajono savivaldybei  

 

Į spec. lėšas uždirbta ne mažiau kaip 2000 EU. 

 (Sutrukdyti, gali Smalininkų pastato 

renovacija ir užsitęsusi pandemija). 

 

Gauta paramos ne mažiau kaip  iš 2 kitų  

šaltinių.  

 

2.3 Turizmas  

Plėsti, tobulinti  

kultūros centro 

kultūrines veiklas jas 

pritaikant ne tik 

bendruomenės, bet ir 

turstų poreikiams.   

Kultūros centro 

kultūrines veiklos formas 

dubliuoti su turizmo  

veikla pristatant  

Mažosios Lietuvos 

Jurbarko krašto kultūrą ir 

tradicijas.  

Sukurta naują edukaciją apie Lidiją Meškaitytę 

ir pritaikyta mokinių, visuomenės ugdymui 

turistams.  

 

Pravesti ne mažiau 20 ekskursijų apie 

Smalininkus ir Viešvilę. 

 

 

2.4. Tobulinti 

įstaigos veiklą, kurti 

naujas kultūrinės-

Sukurti naujas veiklos 

formas. 

 

Įgyvendintos ne mažiau, kaip 3 naujos veiklos, 

projektai. 

  



socialinės raiškos 

formas, pritaikyti 

prie besikečiančių 

visuomenės 

kultūrinių poreikių 

  

Visuomenei pristatyti 

naujo formato  

kultūrinius produktus.  

  

Prisitaikyti prie 

visuomenės kultūrinių 

poreikių po pandeminiu 

laikotarpiu.  

 

Sukurti ne mažiau 2 naujo formato renginiai, 

veiklos. 

 

 

 

2.5. Gerinti įstaigos 

materialinę bazę, 

pritaikyti ją 

kultūrinėms 

veikloms vykdyti.   

 Smalininkų pastato 2 

etapo renovacijos 

užbaigimas, gerbūvio 

sutvarkymas.   

Smalininkų pastato renovacijos darbų 

įgyvendinimas.  

Pritaikytos  veikloms ne mažiau 2 naujos 

patalpos.  

2.6.  Ugdomoji veikla Bendruomenės ugdymas  

Tikslingas tobulėjimas 

profesinėje srityje 

 Ugdomieji renginiai ir  programos. Ne mažiau 

2 programos.  

 

Kultūros centro darbuotojų ugdymas – 

vidutiniškai 40 val. kiekvienam. 

 

Vadovo ugdomoji veikla - 40 val. 

 

 


