PASVALIO KULTŪROS CENTRAS
DIREKTORIUS ROBERTAS LAVICKAS
2020 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS
2. Einamųjų metų 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. Organizuoti ir koordinuoti
tradicinius, rajoninius
renginius, respublikinius
apdovanojimus, valstybės
švenčių, atmintinų datų
minėjimus, profesionalių
atlikėjų koncertus,
pasirodymus, konkursus.

Puoselėjami ir
organizuojami Centro ir
jo skyrių tradiciniai
(žanriniai: chorų, šokių,
teatrų ir kt) renginiai,
valstybės švenčių,
atmintinų datų minėjimai,
Įgyvendinami rajoniniai,
regioniniai, respublikiniai
tęstiniai renginiai,
konkursai, šventės.
Pritraukiamos
inovatyvios meninės
programos (interaktyvūs
pokalbiai, pasirodymai,
projektai), profesionalūs
(mėgėjų meno),
sakralinės muzikos
atlikėjai.
Organizuojami ir
koordinuojami teatrų
apdovanojimai.
Koordinuojami ir
organizuojami Lietuvos
nepriklausomybės
atkūrimo 30-mečio
renginiai Pasvalio r.

Suorganizuoti mėgėjų meno
(profesionalių) kolektyvų
koncertai, konkursai,
interaktyvūs pokalbiai,
minėjimų renginiai,
projektai, mono spektakliai,
kt. žanriniai renginiai
Pasvalio KC Kino,
Mažojoje salėse, Pasvalio
krašto muziejuje, Muzikos
mokyklos, Pasvalio KC
skyrių, P. Vileišio
gimnazijos erdvėse.
Esant naujiems vargonams
Šv. Jono Krikštytojo
bažnyčioje suorganizuoti
jaunųjų vargonininkų
pasirodymus
(bendradarbiaujant su
Lietuvos muzikos ir teatro
akademija)
Suorganizuoti Lietuvos
mėgėjų teatrų
apdovanojimai „Tegyvuoja
teatras 2020“

2.2. Įgyvendinti ir koordinuoti
didelio masto respublikinius
projektus

Organizuojami Lietuvos
kultūros tarybos
finansuotų chorinio bei
etninio žanro projektų
pasiruošimo ir
įgyvendinimo darbai.

Tinkamai ir reprezentatyviai
suorganizuoti III Šiaurės
Lietuvos chorų festivalį
kuriame planuoja dalyvauti
virš 1500 dalyvių, daugiau
nei 30 mėgėjų meno
kolektyvų kartu su Lietuvos

(reklaminės medžiagos
ruošimas,
apgyvendinimo,
maitinimo, transporto
klausimų sprendimai,
repertuarų sudarymai,
reikiamos
dokumentacijos, sutarčių
pildymai, kolektyvų
atlikėjų iškvietimai,
rėmėjų paieška, honorarų
derinimai.
Sudaromi projektų
ataskaitų rinkiniai,
pateikiami tvirtinti
Lietuvos kultūros tarybai.
Atsižvelgti į kolektyvų
meninius pasirengimus,
paruoštas programas,
koordinuoti jų
dalyvavimą, išvykas,
pasirodymus ne tik
Lietuvoje bet ir
užsienyje.
Nuolat koordinuoti
muzikos instrumentų,
trūkstamų koncertinių
rūbų, avalinės, garso bei
apšvietimo technikos
atnaujinimą (medžiagų,
technikos paieška užsakymas, parengti
viešųjų pirkimų, sutarčių
dokumentai)

kariuomenės bei Valstybės
simfoniniu orkestrais.
Suorganizuoti ir inovatyviai
pristatyti Aukštaitijos
regiono sutartinių šventę
„Sutarjela“ kuri sukvies
giedotojus iš visos
respublikos. (reklaminės
medžiagos ruošimas,
apgyvendinimo, maitinimo
klausimų sprendimai,
repertuarų sudarymai,
reikiamos dokumentacijos,
sutarčių pildymai ir kt.

2.4.Dalyvaujant įvairiose
konferencijose ir
seminaruose kelti profesinę
kvalifikaciją

Dalyvauta
respublikiniuose
konferencijose ar
seminaruose.

2.5. Dirbti su Pasvalio KC
organizuojamų švenčių,
renginių, festivalių rėmėjais,
reklamos tiekėjais.

Bendradarbiavimo
gerinimas su nuolatiniais,
naujais Pasvalio kultūros
centro renginių, festivalių
rėmėjais, reklamos
įmonėmis.

Dalyvauti respublikinėse
konferencijose,
seminaruose, tarptautinėje
stažuotėje, kituose
mokymuose.
Pritrauktas rėmėjų indėlis
renginiams, projektams
(finansinė arba materialinė
išraiška).

2.3. Nuolat rūpintis ir
koordinuoti Pasvalio KC ir
jo skyrių kolektyvų
pasirengimą ir dalyvavimą
renginiuose, šventėse,
konkursuose, festivaliuose,
projektuose.
Tęsti Centro ir Jo skyrių
materialinę bazės
atnaujinimą (muzikos
instrumentai, rūbai, garso
bei apšvietimo technika)

Peržiūrėti kolektyvų
pasirodymai, įvykdytos
atrankos, atsižvelgiama į
repertuaro paruošimą.
Suorganizuotos įvairių
žanrų kolektyvų išvykos.
Esant finansinėms
galimybėms įsigyti
kokybiškus instrumentus,
koncertinę atributiką,
techniką reikalingą
kultūrinei veiklai vykdyti
Pasvalio KC ir Jo skyriuose

Paramos dokumentų,
pranešimų spaudai
tvarkymas.
2.6. Prižiūrėti ir koordinuoti
Pasvalio kultūros centro
Didžiosios salės bei kitų
erdvių atnaujinimą,
rekonstravimą

Techninių specifikacijų
rengimai,
bendradarbiavimas su
darbų rangovais,
techniniais prižiūrėtojais,
architektais, salės
akustikais atliekant salės
rangos darbus, pildant
dokumentaciją Centrinei
pirkimo valdymo
agentūrai

Pateiktos techninės
specifikacijos salės kėdžių
bei kėlimo mechanizmų,
kino salės garso ir vaizdo
technikų pirkimams.
Kokybiškai atlikti
Didžiosios salės rangos
darbai, užpildyti aktai.
Viešųjų pirkimų pagalba
įsigyta Kino salės techninė
įranga (ekranas, garso bei
reikiama kompiuterinė
įranga)

