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Eil.
Nr.
1.

2.

Uţduotys

Siektini rezultatai

1. Dalyvauti darbo grupės
veikloje Lietuvos 100-mečiui
paminėti.
2. Organizuoti miesto šventę,
rajoninius renginius, valstybines
šventes, minėjimus,
kalendorines šventes,
įprasminant Lietuvos 100-metį.
3. Organizuoti kraštiečių mono
dramos apie prezidentą
A.Smetoną „Lietuvą ir lietuvius
mylėjau...“ sklaidą visoje šalyje.
Vykdyti labdaringą Suorganizuoti labdaros ir
veiklą rajone.
gerumo akciją „Baltas
angelas“ bendradarbiaujant su
rajono įstaigomis ir
organizacijomis.
Aktyviai dalyvauti
organizuojant
renginius, skirtus
Lietuvos 100mečiui paminėti.

3.

Vykdyti aktyvią
kino meno sklaidą
rajone.

1. Puoselėti jau surastas naujas
kino renginių įgyvendinimo
formas.
2. Ieškoti naujų kino meno
sklaidos formų.

4.

Aktyviai dalyvauti
minint Lietuvos
valstybines ir
atmintinas dienas.
Stiprinti UKC
materialinę bazę.

Suorganizuoti Europos dieną.
Baltijos kelio – 30 mečio
jubiliejų.

5.

1. Ištirti UKC prioritetinį
poreikį materialinės bazės
stiprinimui.
2. Uţsakyti remonto darbų
sąmatas:
*UKC pastato avarinių laiptų
remontas;
*UKC teritorijos ir patalpų
stebėjimo įranga;
*Scenos kėlimo mechanizmų.

Rezultatų vertinimo rodikliai
1. Visus planuotus renginius
organizuoti laiku, viešinti ir suteikti
informaciją visuomenei apie
pasiektus rezultatus bei tęstinumą.
2. Projektas finansuoti spektaklio
sklaidai- „Lietuvą ir Lietuvius
mylėjau“.
3. Spektaklio „Lietuvą ir lietuvius
mylėjau“ sklaida iki 2019-12-31.

1. Labdaros ir gerumo akcija 201911-01 iki 2020-01-06.
2. Bendradarbiauti su rajono
švietimo ir sporto skyriumi, rajono
mokyklomis, socialinės paramos
skyriumi, PSPC.
1. Vasario mėn. – Prancūzų kino
filmų festivalis „Ţiemos ekranai“.
Kovo mėn. „Kino pavasaris“ (filmų
sklaida, tradicijos, pristatymas).
Tęsti nacionalinių filmų premjeras,
plečiant tarptautinį filmų festivalį.
Puoselėti „keliaujantį vasaros kiną“.
2. Paminėti pasaulinę kino dieną.
2019-08-23 prie paminklo „Lituania
Restituta“, piliakalnio.

Visus numatytus darbus atlikti iki
2019-12-31.

*Stogo remonto darbų;
*Šokių salės parketo ir II aukšto
fojė grindų dangos;
*III aukšto kondicionavimo
sistemos;
*Kondicionavimo ir šildymo
sistemos remonto pagrindinės
salės rekuperatoriuje;
*Priešgaisrinio vandentiekio
atskyrimo nuo buitinio.
3. Organizuoti:
*UKC pastato avarinių laiptų
remontą;
*Šokių salės sienos apdailos
remonto darbus;
*Šokių salės langų roletų
pakeitimas;
*Šokių salės stacionaraus
projektoriaus įsigijimas;
*Šokių salės stacionaraus
ekrano įsigijimas;
*Automobilio įsigijimas.

