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KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS 

 KAUNO RAJONO MUZIEJAUS DIREKTORIAUS   
ZIGMO KALESINSKO VEIKLOS 

2018 M. UŽDUOTYS 
 

1. Einamųjų metų užduotys 
         (nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys) 

 
2. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 

turėti neigiamos įtakos šių užduočių įvykdymui) 
             (pildoma kartu suderinus su darbuotoju) 
 

2.1. Negautas finansavimas, žmogiškieji faktoriai (laikinas nedarbingumas).  
 

Užduotys Siektini rezultatai 

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai 
(kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti 

rodikliai, kuriais vadovaudamasis vado-
vas vertins, ar nustatytos užduotys yra 

įvykdytos) 
1.1. Kurti istorinę savimonę for-
muojančias, bendruomenę ir vi-
suomenę pažinimo procese daly-
vauti skatinančias ir krašto istoriją, 
dailę ir paveldą reprezentuojančias 
šiuolaikines ekspozicijas. 

Siekti, kad lankytojų skaičius 
būtų apie 20 tūkst.  
 

Surengti ne mažiau 27 parodas ir siekti, 
kad lankytojų skaičius per 2018 m. būtų 
apie 20 tūkst. 
  

1.2. Siekti muziejaus rinkinių in-
tensyvesnio kaupimo, efektyvesnės 
apskaitos, saugojimo sąlygų geri-
nimo, didesnės sklaidos ir prieina-
mumo visuomenei. 

Pristatyti visuomenei atnaujin-
tą kompozitoriaus Juozo Nau-
jalio ekspoziciją ir unikalų 
rankraščių, nuotraukų ir spau-
dinių rinkinį. 

J. Naujalio rinkinio pristatymas žiniask-
laidai ir visuomenei Lietuvos nepriklau-
somybės 100- mečio išvakarėse.  

1.3. Nušviesti žiniasklaidoje mu-
ziejaus vykdomas veiklas. 
 

Užtikrinti, kad informacija 
muziejaus svetainėje būtų nuo-
lat atnaujinama, pateikiama 
žiniasklaidos priemonėms.  

Ne mažiau 27 informacinių pranešimų 
muziejaus svetainėje, 2 straipsniai spau-
doje arba internetinėje erdvėje. 

1.4. Užtikrinti savalaikį projekto 
„Senųjų tradicinių sodo, daržo ir 
dekoratyvinių augalų atgimimas: 
paveldo sodų turas“, vykdomo mu-
ziejaus filiale Obelynės sodyboje, 
2018 m. veiklų vykdymą. 

Laiku įvykdytos visos projekto 
2018 m. numatytos veiklos. 

Kartu su Ugnės Karvelis gimnazija su-
rengta Gegutės šventė Obelynėje, pa-
rengtas leidinukas „Obelynės praeitis ir 
dabartis“, sužymėti T. Ivanausko sodo 
vaismedžiai, nustatytos veislės, paga-
mintos ir pastatytos informacinės lente-
lės lankytojams.  

1.5. Įsivertinti vartotojų pasitenki-
nimą teikiamomis paslaugomis  
muziejuje ir jo filialuose pagal Kul-
tūros ministro patvirtintą „Kultūros 
įstaigų vartotojų pasitenkinimo tei-
kiamomis paslaugomis tyrimo me-
todiką”. 

Atliktas vartotojų pasitenkini-
mo teikiamomis muziejaus 
paslaugomis tyrimas (lanky-
tojų apklausa). 

Gegužės – liepos mėnesiais apklausta 
300-350 muziejaus lankytojų, įskaitant ir 
muziejaus padalinius. Išanalizuoti duo-
menys ir parengta ataskaita. 


