
 

 

RASEINIŲ KRAŠTO ISTORIJOS MUZIEJAUS MUZIEJININKĖS VITOS 

TARVYDIENĖS 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. Įgyvendinti projekto 

„Žemaitiškas vyriškas 

tautinis kostiumas“ dalį 

veiklų. Projektą viešinti, 

pristatyti visuomenei. 

1. Surasti tautinių rūbų 

siuvimo meistrus-

tautodailininkus amato 

(siuvimas).praktiniams 

mokymams  

1.1. Iki birželio 1 d. surasti tautinių 

rūbų siuvimo meistrai-

tautodailininkai amato (siuvimas) 

praktiniams mokymams  

 

2. Surengti 16 siuvimo (kelnių, 

marškinių, liemenės, 

kaklaskarių) praktinių 

mokymų. 

2.1. Iki rugsėjo 30 d. surengta 16 

siuvimo (kelnių, marškinių, liemenės, 

kaklaskarių) praktiniai mokymai. 

 

3. Paruošti skaitmeninius 

vaizdus, sukurti virtualią 

parodą ,,Žemaitiškas vyriškas 

tautinis kostiumas“ ir įkelti į 

RKIM, Lietuvos muziejai 

tinklapius, Facebook, You 

Tube platformas. 

3.1. Iki lapkričio 7 d. paruošti 

skaitmeniniai vaizdai, sukurta virtuali 

paroda ,,Žemaitiškas vyriškas tautinis 

kostiumas“ paroda įkelta į RKIM, 

Lietuvos muziejai tinklapius, 

Facebook, You Tube platformas. 

 

4. Surengti projekto 

„Žemaitiškas vyriškas tautinis 

kostiumas“ pristatymą. 

4.1. Iki lapkričio 18 d. surengtas 

projekto „Žemaitiškas vyriškas 

tautinis kostiumas“ pristatymas 

visuomenei. 

2. Sukurti virtualią parodą 

,,Jūs – mūsų atminty“. Sausio 

13-oji. 

1. Sukurti virtualią parodą ,,Jūs 

– mūsų atminty“. Sausio 13-oji 

ir įkelti į RKIM, Lietuvos 

muziejai tinklapius, Facebook, 

You Tube platformas. 

1.1. Iki sausio 10 d. paruošti 

skaitmeninius vaizdus, garso takelį, 

sukurti virtualią parodą ,,Jūs – mūsų 

atminty“. Sausio 13-oji. Parodą įkelti 

sausio 12 d. į RKIM, Lietuvos 

muziejai tinklapius, Facebook, You 

Tube platformas. 

3. RKIM FL-Filatelijos 

rinkinio eksponatų mokslinė 

inventorizacija.  

1. Moksliškai inventorizuoti 

30 FL–Filatelijos rinkinio 

eksponatų. 

1.1. Iki gruodžio 9 d. moksliškai 

inventorizuota 20 vnt. FL-Filatelijos 

rinkinio eksponatų (GEK Nr.1295–

1325). 

4. Įtraukti į pirminę apskaitą 

Romualdos Šagždavičienės 

archyvą. 

1. Atrinkti, sugrupuoti archyvo 

medžiagą. Surašyti atrinktų 

objektų iš visuomenininkės, 

kraštotyrininkės Romualdos 

Šagždavičienės pirminės 

apskaitos aktą (100 vnt.). 

1.1. Iki gruodžio 1 d. atrinkta, 

sugrupuota archyvo medžiaga ir 

surašyta 100 vnt. RKIM Eksponatų 

priėmimo nuolatiniam saugojimui 

akte (objektai iš visuomenininkės, 

kraštotyrininkės Romualdos 

Šagždavičienės archyvo). 

5. Sukurti virtualią parodą 

,,Atminties archyvas. 

Nemakščiai“.  
(Partnerystė programoje 

„Nemakščiai – mažoji Lietuvos 

kultūros sostinė 2022 m.“). 

1. Sukurti virtualią parodą 

,,Atminties archyvas. 

Nemakščiai“ ir įkelti į RKIM, 

Lietuvos muziejai tinklapius, 

Facebook, You Tube 

platformas. 

1.1. Iki vasario 7 d. paruošti 

skaitmeninius vaizdus, sukurti 

virtualią parodą ,,Atminties archyvas. 

Nemakščiai“. Parodą įkelti vasario 

21 d. į RKIM, Lietuvos muziejai 

tinklapius, Facebook, You Tube 

platformas. 

 


