
BI,,KAUNO RAJONO MUZIEJUS" VADOVO 2016 METq
VEIKLOS ATASKAITA

L Kauno rajono muziejaus 2016 m. pagrindiniai veiklos tikslai:

1. Antano ir Jono JuSkq etnines kult[ros muziejuje Vilkijoje, lvertinti tikr4ja savo verte

daugiau nei vien4 ttkstanti muziejiniq vertybitl (eksponatq).

2. Dalyvauti Lietuvos dailes muziejaus (toliau LDM) filialo Lietuvos muziejrl

infomacijos, skaitmeninimo ir LIMIS cento, fu EUROPEANA programose.

3. Tado Ivanausko bbelynes sodybos tvarkybos darbai ir dendrologinio parko

pritaikymas visuomenes reikmems.

4. Bendruomenes ir lanlltojq pritraukimas i muziejq.

5. Muziejaus projekdne ir leidybine veikla.

II. Tikslq ig]ryendinimo rezultatai (pasiekimai),

1. Kauno rajono muziejus, igyvendindamas Muziejiniq vertybirl (eksponatq) vefiinimo

metodines rekomendacijas, patvttintas Lietuvos Respublikos kulturos ministro 2010 m.

rugpjldio 20 d. isakymu Nr. IV-446 ,,Del muziejiniq vertybiq (eksponatq) vefiinimo metodiniq

rekomendacijq patvirtinimo" ir Lietuvos Respublikos valstybes kontoles 2013 m. gruodZio 5 d.

valstybinio audito Nr. VA-P-50-1-20 ,,Kaip tvarkomos ir priZilrimos kilnojamosios kultiros

vertybes" 3 rekomendacij4 bei atsizvelgdamas i VieSojo seLloriaus apskaitos ir finansinds

atskaitomybds standart4 ,,Ilgalaikis materialusis tutas", patvirtint4 Lietuvos Respublikos finansq

ministro 2008 m. geguzes 8 d. lsakynu Nr. 1K-174 ,,Del vieSojo sektoriaus apskaitos ir

finansines atskaitomybes 12-ojo standarto patvirtinimo", muziejuje ir jo filialuose saugomq

kilnojamqjq kulturos vetybirl vertinimo tikr4ja vefie metodik4, patvirtint4 Lietuvos Respublikos

kulturos ministro 2015 m. sausio 7 d. Nr. IV-3 isakymo,,D6l muziejuose saugomq kilnojamqjq

kulturos vedybirl vertinimo tikr4ja verte metodikos patvirtinimo", tqse 2015 m. pradet4

kilnojamqjq vertybiq vertinim4 tikqja savo verte.

A.ir J. Juskrl etnines kultiiros rnuziejuje iki 2016 m. lapkidio 1 d. ivertinta 2175

kilnojamosios vedybes (eksponatai).

2. Pet 2016 m. Kauno rajono muziejus, bendradarbiaudamas su LDM LIMIS centru

suskaitmenino 474 eksponatus. Dalijq patalpino i EUROPEANA tintlapi.

3. Tado Ivanausko Obelynes sodyboje nuolatinai buvo vykdomi parko ir sodybos

einamieji tvarkybos darbai (genimi sodo medZiai, Salinami sausuoliai, Sienaujamos pievos ir

gojeliai).



Kauno rajono muziejus kartu su Babtq moksliniq t'' mrl institutu ir Latvijos Tudzmo

asociacija 2016 m. teike ES fondq programai paraiSk4 ,,Senieji istoriniai sodai" (angl. Heritage

gardens) pwamai gauti, kuris buvo ivertintas teigiamai ir bus finansuojamas iS ES strukturiniq

fondq. Kauno rajono muziejaus projekto dalis bendrame projekte 110,976 ttkst. eury. Kauno

mjono savivaldybes kofinansuojama dalis 14 475,14 tiikst. euq, kurios 50 proc. kompensuojama

is Vidaus reikalq ministedjos progranq. Projekto trukme 2 metai.

4. Muziejus 2016 m. nuosekliai rykde Lietuvos nenininkq ir tarptautiniq parodq

organizavim4, edukacines prcgftlmas, kulhrrinius renginius. 2016 m. muziejq aplante 19 860

tnkst. lankl'tojq. Suorganizuoti 54 renginiai, surengtos 27 parodos, 80 edukaciniq uZsiemimq.

5. Kauno rajono muziejus teikd Lietuvos kulti(os tarybai du projektus: knygtl ,,XVIII-

XX a. pr. lietuviq merginq ir moterq tautiniai kostiumai" ir,,Pranas Gailius: dviguba tapatybe"

leidyba, Kultiros paveldo departamentui prie Kultiros ministe jos projektq ,,Knygos

,,Raudondvario dvaras. Laiko Zenklai" II tomas parengimas.

Visitrys muziejaus projektai buvo finansuoti ir selaningai ig)'vendinti.

IIL Problemos.

Kauno rajono muziejus netud pastoviq patalprl, skirtq muziejaus fondams. Visi muziejaus

padaliniai muziejines vertybes (eksponatus) laiko reikalavimq neatitinkandiose, saugojimui

nepdtaik)'tose patalpose.

Problemos sprendimo biidas - Kreiptis lKauno rajono savivaldybes administracijq, del

patalpq Kauno rajono muziejaus fondq skyrimui ir irengimui.

Kauno rajono nuziejaus direktori Zigmas Kalesinskas


