
RASEINIŲ KRAŠTO ISTORIJOS MUZIEJAUS MUZIEJININKĖS 

RŪTOS GINIŪNAITĖS  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. Projektas ,,Virtualus Šiluvos 

šventovės gidas“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sudaryti virtualaus turo 

Šiluvos šventovėje maršrutą ir 

svarbiausius taškus. 

1.1. Iki kovo 30 d. parengta 

medžiaga (bazilikos, koplyčios ir 

aikštės) virtualiam turui. 

2. Aprašyti svarbiausias turo 

vietas ir objektus, pasirūpinti 

video įrašais ir vaizdine 

medžiaga. 

2.1. Iki kovo 30 d. projektas 

įgyvendintas. 

 

 

3. Koordinuoti projekto 

techninės dalies įgyvendinimą 

bei turo patalpinimu 

internetinėje Šiluvos 

svetainėje. 

1.3. Iki balandžio 30 d. virtualaus 

gido prieiga Šiluvos šventovės 

internetinėje svetainėje, projekto 

komunikacija: 1 straipsnis ir 1 radijo 

laida. 

2. Leidinių serija ,,Šiluvos 

šventovės dvasinės meno 

lavybos“. 

 

 

 

 

 

1. Parengti vieną 10-15 psl. 

tekstą su iliustracijomis (apie 

bazilikos skulptūras) 

redagavimui ir maketavimui. 

1.1. Iki liepos 30 d. tekstas parengtas 

leidybai  

 

 

2. Koordinuoti leidybos 

procesą. 

2.1. Iki rugpjūčio 30 d. leidinys 

parengtas spausdinimui. 

3. Rengti leidinio pristatymus ir 

sklaidą. 

 

 

 

 

3.1. Iki rugsėjo 30 d. surengtas 

leidinio pristatymas visuomenei, 

pristatytas Šiluvos šventovės, RKIM  

internetinėse svetainėse, 

socialiniuose tinkluose (ne mažiau 

kaip 4 žinutės) 

3. Apsireiškimo koplyčios 

archyvinės medžiagos 

sisteminimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sukaupti Apsireiškimo 

koplyčios medinių prieangių 

vaizdinę medžiagą Lietuvos 

archyvuose. 

1.1. Iki spalio 30 d. surinkta visos 

Apsireiškimo koplyčios medinių 

prieangių vaizdinė medžiaga 

Lietuvos archyvuose, parengti 

aprašai. 

2. Sukaupti Apsireiškimo 

koplyčios medinių prieangių 

tekstinę medžiagą Lietuvos 

archyvuose. 

2.1. Iki lapkričio 30 d. surinkta 

tekstinė medžiaga Lietuvos 

archyvuose ir parengti aprašai. 

3. Paruošti visos medžiagos 

sąrašą ir aprašus. 

3.1. Iki gruodžio 25 d. surinkta 

archyvinė medžiaga pateikiama 

Šiluvos šventovės internetinėje 

svetainėje. 

4. Istorinių artefaktų paroda ir 

renginys ,,Lietuvos katalikų 

Bažnyčios kronika ir Šiluva“, 

skirta Lietuvos katalikų 

Bažnyčios kronikos 50-metų 

jubiliejui. 

 

 

1. Parengti parodos medžiagą ir 

eksponatus kartu su s. Edita 

Regina Teresiūte, SJE. 

1.1. Iki vasario 28 d. parengta 

parodos medžiaga ir parodos 

apipavidalinimas  

2. Suorganizuoti parodos 

apipavidalinimą. 
2. 1. Kovo 13 d. surengtas parodos 

atidarymas. 

3.2. Iki kovo 30 d. parodos sklaidos 

rezultatai: radijo laida ir straipsnis. 

3. Parengti tekstus apie parodą 

ir interviu su renginio 

dalyviais. 

 


