
 

 

 

BĮ Šiaulių kultūros centras 
(valstybės ar savivaldybės įstaigos pavadinimas) 

 

Direktorė Deimantė Bačiulė 
(darbuotojo / biudžetinės įstaigos vadovo pareigos, vardas ir pavardė) 

 

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS 

2021-01-15 
 

Einamųjų metų veiklos 

užduotys / einamųjų metų 

užduotys 

Siektini rezultatai 

Nustatyti rezultatų vertinimo 

rodikliai (kiekybiniai, 

kokybiniai, laiko ir kiti 

rodikliai, kuriais 

vadovaudamasis vadovas / 

institucijos vadovas ar jo 

įgaliotas asmuo vertins, ar 

nustatytos užduotys įvykdytos) 

2.1. Organizuoti Šiaulių 

kultūros centrui priskirtos  

infrastruktūros  

įveiklinimą bei pristatymą 

visuomenei. 

 

 

1. Įgyvendinti veiksmų planą 

susijusį su Šiaulių kultūros 

centro kultūrinės veiklos ir 

viešųjų erdvių (apžvalgos 

aikštelė Prisikėlimo a., 

estrada) pritaikymu, 

pristatymu visuomenei.  

 

1. Įgyvendintas veiksmų planas 

dėl Šiaulių kultūros centrui 

priskirto apžvalgos aikštelės 

statinio bei rekonstruotos centrinio 

parko estrados infrastruktūros. 

Numatytas ir įgyvendintas 

kultūrinės veiklos ir viešųjų erdvių 

pritaikymo visuomenei planas, 

kuris apima ir Prisikėlimo aikštės 

įveiklinimo veiksmus.   

Suorganizuotas estrados 

pristatymo renginys bei pristatytos 

apžvalgos aikštelės ir Prisikėlimo 

a. kultūrinės iniciatyvos.  

Parengtas ir išplatintas paslaugų 

paketas nevyriausybinėmis 

organizacijomis, viešosios 

įstaigoms, kultūros, švietimo, 

sporto, turizmo ir verslo 

sektoriams. I‒IV ketv. 

2.2. Investicinio projekto 

„Šiaulių miesto centrinio parko 

estrados modernizavimas 

pritaikant visuomenės 

poreikiams“ įgyvendinimas. 

1. Įgyvendinti investicinį 

projektą finansuojamą iš ES 

struktūrinių fondų bei Šiaulių 

miesto savivaldybės biudžeto 

lėšų, pagal konkursinę priemonę 

(2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 7 prioriteto 

„Kokybiško užimtumo ir 

dalyvavimo darbo rinkoje 

skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-

K-306 priemonė „Modernizuoti 

viešąją ir privačią kultūros 

infrastruktūrą“). 

1. Įgyvendintas investicinis 

projektas. Įvykdyti visi 

atsikaitymai pagal numatytus 

statybos darbų ir biudžeto 

pasiskirstymo etapus, išspręstos 

iškilusios problemos, įsigyti baldai 

bei įranga, parengta 

dokumentacija ir ataskaitos. 

2021 metais bus atlikta: 

• pabaigtas statyti aptarnaujantis 

pastatas, kuriame bus įrengti 

grimo kambariai, sanitariniai 

mazgai, poilsio kambarys, 

techninės, persirengimo ir viešojo 

tualeto patalpos, 

• suformuota scena, 
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• tribūnose pabaigti suoliukai 

sumontuojant medinius korpusus, 

• sumontuotos scenos stogo 

konstrukcijos, sumontuotas scenos 

stogas, 

• sutvarkytas gerbūvis. 

Ketinama įsisavinti 1063109,58 

Eur 

2.3. Veiksmų plano, susijusio 

su pandemine situacija, 

organizavimas ir 

įgyvendinimas. 

1. Organizuoti ir įgyvendinti 

veiksmų planą bei užtikrinti 

Šiaulių kultūros centro 

funkcionavimą sąlygotą 

pandeminės situacijos, 

karantino.   

1. Įgyvendintas veiksmų planas  

bei užtikrintas Šiaulių kultūros 

centro funkcionavimas sąlygotas 

pandeminės situacijos, karantino. 

Peržiūrėti administracinio, 

kultūrinio, edukacinio, mėgėjų 

meno veiklos modeliai, priimti 

sprendimai dėl veiklos 

užtikrinimo, jos vykdymo 

nuotoliniu būdu. Sustiprinta 

darbuotojų sauga, rengtos tvarkos 

bei organizuoti instruktažai, įvesta 

saugos priemonių kontrolė. 

Ypatingas dėmesys finansinių ir 

žmogiškųjų išteklius valdymui.  

2.4. Projektinės veiklos 

stiprinimas. 

1. Stiprinti projektinės veiklos 

apimtis rengiant paraiškas 

finansavimo šaltiniams.  

1. Stiprintos projektinės veiklos 

apimtys. Pasinaudojant pandemine 

situacija skirtas padidintas  

dėmesys idėjų generavimui, 

kultūrinių poreikių išgryninimui, 

turinio formavimui, teksto raiškai, 

pagrįstumo formavimui. Parengtos 

paraiškas Lietuvos kultūros 

tarybai ir gavus finansavimą 

įgyvendinti projektai apimantys 

mėgėjų meno (šokis, chorinis 

dainavimas), interaktyvumą, 

virtualumą, kūrybiškumą ir 

eksperimentinę edukacijos sritį.  

 


