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KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS  

KAUNO RAJONO MUZIEJAUS DIREKTORIAUS ZIGMO KALESINSKO VEIKLOS 

2022 M. UŽDUOTYS 
 

1. Einamųjų metų užduotys 

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys) 
 

Einamųjų metų 

užduotys  
Siektini rezultatai 

Nustatyti rezultatų vertinimo 

rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, 

laiko ir kiti rodikliai, kuriais 

vadovaudamasis tiesioginis 

darbuotojo vadovas / į pareigas 

priimantis ar jo įgaliotas asmuo 

vertina, ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

1.1. Parengti Kauno 

rajono muziejaus 

Strateginį planą 

2022–2025 metų 

laikotarpiui. Gerinti 

Tado Ivanausko 

Obelynės sodybos-

memorialinio 

muziejaus pastatų 

būklę ir 

infrastruktūrą. 

  

Parengtas Kauno rajono 

muziejaus Strateginio plano 

projektą 2022–2025 metų 

laikotarpiui. 

Parengtas T. Ivanausko 

Obelynės memorialinio 

muziejaus pastato tvarkybos ir 

remonto techninis projektas, 

pradėtas projekto 

įgyvendinimas.   

Įrengti takai (885 kv. m.) T. 

Ivanausko Obelynės sodybos 

teritrorijoje, remiantis 

architektės Violetos Beigienės 

projektu, teritorijos 

infrastruktūrai sukurti. 

Parengtas Kauno rajono muziejaus 

Strateginio plano projektą 2022–

2025 metų laikotarpiui (iki 2022-

12-01). 

Parengtas architekto Aurimo 

Vengrio projektas, suderintas su 

KPD, atlikti procedūriniai 

veiksmai, gauti leidimai (2022 m. I 

– II ketv.). 

Įrengta 885 kv. m. takų T. 

Ivanausko sodybos teritorijoje 

(2022 m. I – II ketv.). 

1.2. Užtikrinti 

bendradarbiavimą su 

KEKS 2022. 

 

 

Pastatyti modernaus šokio 

spektaklį „Meilės meilėse“ 

Aldonos Gustas kūrybos tema 

(partneriai Modernaus šokio 

teatras AURA, NIKO kamerinis 

orkestras) Kauno rajone, Kaune, 

Lietuvoje. 

Sukurti dokumentinį filmą 

„Aldona Gustas“, surengti 

folkloro festivalį Obelynėje. 

Pastatytas modernaus šokio 

spektaklis „Meilės meilėse“ 

Aldonos Gustas kūrybos tema 

(partneriai Modernaus šokio teatras 

AURA, NIKO kamerinis orkestras) 

Kauno rajone, Kaune, Lietuvoje 

(premjera 2022 m. birželio 1–12 d. 

d.), surengtas folkloro festivalis 

Obelynėje (2022 m. rugpjūčio 12–

15 d.). 

Sukurtas dokumentinis filmas 

„Aldona Gustas“ ir pristatytas 

visuomenei (2022 m. lapkričio 

mėnuo). 

1.3. Vykdyti vartotojų 

pasitenkinimo  

Apklausti muziejaus edukacinių 

programų lankytojus, 

Apklausti 100 – 150  muziejaus 

edukacinių programų lankytojų, 
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muziejaus 

teikiamomis 

paslaugomis 

stebėseną. 

 

 

mokytojus, įskaitant ir 

muziejaus padalinius. 

Išanalizuoti duomenis ir parengti 

ataskaitą. Tyrimo duomenis 

pristatyti visuomenei. 

mokytojų, įskaitant ir muziejaus 

padalinius (2022-05 – 09-31). 

Išanalizuoti duomenys, parengta 

ataskaita. Tyrimo duomenys 

pristatyti visuomenei (2022 spalio 

mėnuo). 

 

2. Rizika, kuriai esant nustatytos einamųjų metų užduotys gali būti neįvykdytos 

(aplinkybės, kurios gali turėti neigiamą įtaką šių užduočių įvykdymui) 

(pildoma suderinus su darbuotoju / biudžetinės įstaigos vadovu) 
 

2.1. Dėl COVID-19 karantino pablogėjus ekonominei padėčiai gali būti sumažintas biudžetas, 

mažiau finansuojami projektai. 

 

_______________________________ 


