
 

 

RASEINIŲ KRAŠTO ISTORIJOS MUZIEJAUS MUZIEJININKĖS  

LORETOS KORDUŠIENĖS 2022 M. METINĖS UŽDUOTYS, SIEKTINI 

REZULTATAI IR JŲ VERTINIMO RODIKLIAI 

 
 

Užduotys Siektini rezultatai 

Nustatyti rezultatų vertinimo 

rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, 

laiko ir kiti rodikliai, kuriais 

vadovaudamasis vadovas vertins, 

ar nustatytos užduotys yra 

įvykdytos) 

1. Projekto „Interaktyvi Raseinių 

muziejaus komunikacija – Laisvės 

archyvams“ (LRV Istorinės 

atminties ir su Lietuvos pristatymu 

užsienyje susijusių projektų 

finansavimo konkursas) paraiškos 

parengimas ir I projekto etapo 

(2022 m.) įgyvendinimas. 

1. Sukurti virtualios 

parodos „Laisvės 

archyvams“ koncepciją, 

paruošti ir pateikti projekto 

paraišką LR Vyriausybės 

Istorinės atminties ir su 

Lietuvos pristatymu 

užsienyje susijusių projektų 

finansavimo konkursui. 

1. Iki balandžio 1 d. paruošti ir 

pateikti projekto „Interaktyvi 

Raseinių muziejaus komunikacija – 

Laisvės archyvams“ paraišką LR 

Vyriausybės Istorinės atminties ir su 

Lietuvos pristatymu užsienyje 

susijusių projektų finansavimo 

konkursui.  

 

2. Iki lapkričio 30 d. 

įgyvendinti projekto I etapo 

veiklas – atrinkti, 

suskaitmeninti ir paruošti 

publikavimui visą vaizdinę 

medžiagą, žodinius ir 

įgarsintus aprašymus 

lietuvių-anglų kalbomis.  

2.1. Iki birželio 31 d. peržiūrėti ir 

atrinkti parodai iš RKIM fondų 

fotografijas, dokumentus, daiktus, 

filmuotą medžiagą.  

2.2. Iki rugsėjo 30 d. atrinktas 

fotografijas, dokumentus (ne mažiau 

100 vnt.) suskaitmeninti, vaizdus 

sutvarkyti ir paruošti publikavimui, 

paruošti trumpus aprašymus ir 

komentarus. 

2.3. Iki rugsėjo 30 d. suskaitmeninti 

filmuotą medžiagą (ne mažiau 5 vnt.), 

sukurti skaitmeninius vaizdo siužetus, 

paruošti aprašymus. ir lietuvių-anglų 

k. 

2.4. Iki spalio 1 d. aprašymus, 

komentarus ir kitą tekstinę 

informaciją suredaguoti, išversti į 

anglų kabą, paruoštus tekstus 

įgarsinti lietuvių ir anglų kabomis. 

2. Projekto „XX amžiaus pirmos 

pusės baldai. Istoriniai atradimai, 

sąsajos.“ (LKT Atminties 

institucijos: restauravimas ir 

konservavimas) įgyvendinimas 

sutvarkant ir atnaujintoje 

ekspozicijoje pristatant eksponatus. 

1. Iki 2022 m. gruodžio 20 

d. įgyvendinti projekto 

veiklas. 

1.1. Iki kovo 31 d. sutvarkyti 

projektinę dokumentaciją dėl 

eksponatų (baldų) restauravimo ir 

eksponatus perduoti restauratoriams. 

1.2. Iki lapkričio 30 d. restauruotus 

eksponatus eksponuoti nuolatinėje 

ekspozicijoje „Raseinių kraštas 

Vasario 16-osios Lietuvoje“.  

1.3. Iki gruodžio 20 d. restauruotų 

eksponatų skaitmeninius vaizdus ir jų 

metaduomenis pateikti į LIMIS 

platformą.  



 

 

2 

1.4. Projekto įgyvendinimo procesą 

viešinti RKIM tinklapyje, facebook 

paskyroje ir kt. (ne mažiau 4 

informacinės žinutės).  

3. RKIM R-Raštijos rinkinio 

eksponatų mokslinė 

inventorizacija.  

3. Moksliškai inventorizuoti 

150 R-Raštijos rinkinio 

eksponatų. 

3. Iki gruodžio 20 d. moksliškai 

inventorizuota 150 vnt. R-Raštijos 

rinkinio eksponatų (GEK Nr. 5815 iki 

5965). 

 


