
  

 
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai 

skelbia konkursą Apsaugos tarnybos vedėjo pareigoms užimti  

 

 

 

Apie įstaigą 

 

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai 

įkurtas 2009 metais. Tai istorinės rezidencijos pobūdžio muziejus. Jame 

kaupiamos, saugomos, tiriamos, konservuojamos ir restauruojamos kultūros, 

meno, istorijos ir archeologijos vertybės. Svarbiausi muziejaus tikslai – 

visuomenei pristatyti Lietuvos valstybės bei jos valdovų istorijos ir kultūros 

paveldą, unikalius archeologijos rinkinius bei Europos Gotikos, Renesanso, 

Baroko epochų taikomosios ir vaizduojamosios dailės kolekcijas, vertingą 

lituanistinę medžiagą, taip pat vykdyti aktyvią edukacinę, kultūrinę, turizmo 

informacijos sklaidos veiklą, sudaryti sąlygas valstybės reprezentaciniams 

renginiams organizuoti, tenkinti visuomenės kultūros poreikius. 

 

 

Veiklos sritis 

 

 

Apsaugos tarnybos darbo organizavimas bei koordinavimas, Muziejaus turto 

priežiūros ir apsaugos užtikrinimas 

 

 

]Siūlomo 

darbo pobūdis 

 

- Vadovavimas Muziejaus Apsaugos tarnybai 

- Muziejaus turto priežiūros ir apsaugos užtikrinimas 

- Dokumentacijos, susijusios su Apsaugos tarnybos atliekamomis 

funkcijomis, ruošimas 

- Bendradarbiavimas su teritorine policijos įstaiga dėl teisės pažeidimų 

prevencijos Muziejaus prieigose bei reagavimo į teisės  pažeidimus  

 

 

Reikalavimai 

pretendentui 

 

 

- Aukštasis universitetinis išsilavinimas  

- Ne mažesnis kaip trejų metų panašaus darbo stažas 

- Vadovaujamo darbo patirtis 

- Puikios lietuvių kalbos žinios 

- Dviejų užsienio kalbų pagrindai 

- Neturėti galiojančių draudimų (medicininių ar pan.) eiti šio pobūdžio 

pareigas 

- Mokėti skaityti techninius brėžinius, išmanyti kilnojamojo ir nekilnojamojo 

turto apsaugos reikalavimus 

- Būti susipažinus su Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Lietuvos 

Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų 

įstatymu, Lietuvos respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, 

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimo ir paskirties 

įstatymu bei koncepcija 

- Puikūs organizaciniai bei vadybiniai sugebėjimai, iniciatyvumas, gebėjimas 

savarankiškai priimti sprendimus 

Pretendentas 

privalo pateikti 

 

- Prašymas leisti dalyvauti konkurse (laisva forma) 

- Užpildyta pretendento anketa (galima užpildyti pateikiant dokumentus) 

- Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį 



  

dokumentą ir šių dokumentų kopijas (kopijos negrąžinamos) 

- gyvenimo aprašymą 

- motyvacinį laišką 

 

Kita 

informacija 

Pretendentas dokumentus gali pateikti asmeniškai arba juos atsiųsti registruotu 

paštu. 

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso 

paskelbimo, t.y. iki 2014 m. vasario 2 d. 

 

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu. 

Dėl išsamesnės informacijos apie skelbiamą konkursą galima kreiptis telefonu 

255 9163 ir el. paštu j.buraciene@valdovurumai.lt 

 

Kontaktinis asmuo: Jolita Buračienė, tel. (8 5)  2559163 

 

 

 

 


