
 

 

RASEINIŲ KRAŠTO ISTORIJOS MUZIEJAUS MUZIEJININKĖS LINOS 

VAPSEVIČIENĖS 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 „Inovacijos istorinėje 

ekspozicijoje „Miesto praeities 

vaizdai“ įgyvendinimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sukurti kino projekcijos 

(K. Lukšio kino teatro 

„Romuva“ imitaciją 

ilgalaikėje ekspozicijoje 

Raseinių kraštas Vasario 

16-osios Lietuvoje“) 

koncepciją ir scenarijų. 

1.1. Iki balandžio 29 d. sukurta  

kino projekcijai (filmas 10 

min.) koncepcija ir scenarijus. 

 

 

 

 

2. Paruošti vaizdus ir 

tekstus kino projekcijos 

turiniui, bendradarbiaujant 

su IT specialistais. 

 

2.1. Iki gegužės 31 d. paruošti 

vaizdai (20 vnt.) ir tekstai (5 

vnt.) kino projekcijos (filmo) 

turiniui ir perduoti IT 

specialistams. 

3. Sukurti turinį, parengti 

medžiagą ir ją IT specialistų 

pagalba įdiegti išmaniajame 

suolelyje (muziejaus kiemo 

ekspozicija). 

3.1. Iki birželio 30 d sukurtas 

turinys (garso takelis–klasikinė 

muzika, apimtis 5 min.). 

Parengta medžiaga perduota IT 

specialistams. 

4. Pildyti F-Fotografijos 

rinkinį K. Lukšio atvirukais 

su Raseinių miesto ir 

Raseinių rajono miestelių 

vaizdais, paruošti jų 

skaitmeninius vaizdus 

spaudai.  

 

 

 

 

 

 

4.1. Iki lapkričio 7 d. 

papildytas F-Fotografijos 

rinkinys 10 vnt. – K. Lukšio 

atvirukai. 

4.2. Iki gruodžio 12 d. 

suskaitmeninti, paruošti 

spaudai, atspausdinti ir 

viešinami (nemokamai 

dovanojami RKIM 

lankytojams ir turistams) 10 K. 

Lukšio atvirukų su Raseinių 

miesto ir Raseinių rajono 

miestelių vaizdais. 

2. Įgyvendinti projekto „Vyriškas 

tautinis kostiumas“ dalį veiklų. 

1. Surasti dviejų amatų 

meistrus(-es) edukaciniams 

mokymams. 

 

1.1. Iki gegužės 2 d. surasti 

dviejų amatų (audimas ir 

batsiuvystė) meistrai (-ės) 

edukaciniams mokymams. 

2. Surengti 8 audimo 

praktinius mokymus.  

 

2.1. Iki birželio 30 d. surengti 

8 praktiniai mokymai: 

„Audinys kelnėms“(4), 

„Audinys liemenei“(4). 

3. Surengti 4 vyriškų batų 

siuvimo praktinius 

mokymus.  

3.1. Iki rugpjūčio 31 d. 

surengti 4 praktiniai mokymai 

„Tautiniai vyriški batai“ (4). 

3. RKIM Raštijos ir Numizmatikos 

rinkinių mokslinė inventorizacija. 

1. Moksliškai inventorizuoti  

100 R-Raštijos rinkinio 

eksponatų. 

 

 

1.1. Iki lapkričio 28 d. 

moksliškai inventorizuota 

100 R-Raštijos rinkinio 

eksponatų (GEK Nr. 5966–

6065). 

1. Moksliškai inventorizuoti  1.1. Iki gruodžio 20 d. 

moksliškai inventorizuota 50 
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50 N-Numizmatikos 

rinkinio eksponatų. 

 

N-Numizmatikos rinkinio 

eksponatų (GEK Nr. 2875–

2925). 

4. Įtraukti į pirminę apskaitą 

menotyrininko, visuomenininko, 

tautodailininko V. Vitkaus 

asmeninį archyvą (IV dalis). 

1. Atrinkti, sugrupuoti 

archyvo medžiagą. 

 

1.1. Iki spalio 24 d. atrinkta ir 

sugrupuota 120 objektų. 

2. Iki lapkričio 30 d. 

surašyti atrinktų objektų 

pirminės apskaitos aktą. 

 

2.1. Iki lapkričio 30 d. 120 

objektų aprašyta RKIM 

Eksponatų priėmimo 

nuolatiniam saugojimui akte. 

 


