
  

 
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai 

skelbia konkursą Pastatų ir technologinių įrenginių skyriaus vedėjo pareigoms eiti  

 

 

 

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 bei archeologijos vertybės. Svarbiausi muziejaus tikslai – 

visuomenei pristatyti Lietuvos valstybės bei jos valdovų istorijos ir kultūros 

paveldą, unikalius archeologijos rinkinius, 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 

 

 

Pastatų ir technologinių įrenginių skyriaus darbo organizavimas bei 

koordinavimas, muziejaus pastatų (patalpų) ir jų teritorijos priežiūros 

užtikrinimas, pastatų inžinerinių sistemų priežiūros užtikrinimas. 

 

 

Siūlomo darbo 

pobūdis 

 

- Vadovavimas Pastatų ir technologinių įrenginių skyriui. 

- Muziejaus pastatų (patalpų) ir jų teritorijos priežiūros užtikrinimas. 

- Pastatų inžinerinių sistemų priežiūros užtikrinimas. 

- Rūpinimasis liftų, apšvietimo, šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, 

vėdinimo ir kitų sistemų eksploatavimu bei remontu. 

- Rūpinimasis ekspozicijų techniniu aprūpinimu, technologinės įrangos 

tinkama priežiūra, mikroklimato palaikymu. 

- Dokumentacijos, susijusios su Pastatų ir technologinių įrenginių skyriaus 

atliekamomis funkcijomis, rengimas. 

 

Reikalavimai 

pretendentui 

 

 

- Aukštasis universitetinis išsilavinimas. 

- Ne mažesnis kaip trejų metų darbo stažas kultūros srities institucijose. 

- Ne mažesnis kaip vienų metų darbo stažas pastatų priežiūros srityje. 

- Vadovaujamojo darbo patirtis. 

- Puikūs organizaciniai ir vadybiniai sugebėjimai, iniciatyvumas, gebėjimas 

savarankiškai priimti sprendimus. 

- Puikios lietuvių kalbos žinios. 

- Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai. 

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

pareigas. 

- Mokėti skaityti techninius brėžinius. 

- Būti susipažinus su Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Lietuvos 

Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų 

įstatymu, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimo ir 

paskirties įstatymu bei koncepcija. 

Pretendentas 

privalo pateikti 

 

- Prašymą leisti dalyvauti konkurse (laisva forma). 



  

- Užpildytą pretendento anketą (galima užpildyti pateikiant dokumentus). 

- Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį 

dokumentą ir šių dokumentų kopijas (kopijos negrąžinamos). 

- Gyvenimo aprašymą. 

- Savo pranašumų sąrašą, kartu nurodyti dalykines savybes. 

 

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. rugpjūčio 21 d. 

Pretendentus, kurie atitiks visus keliamus reikalavimus, informuosime 

asmeniškai ir pakviesime į atranką. 

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu. 

Dėl išsamesnės informacijos apie skelbiamą konkursą galima kreiptis tel. (8 5) 

212 7476 arba el. paštu info@valdovurumai.lt. 

 

Kontaktinis asmuo – Ernesta Sargūnaitė, tel. (8 5) 212 7476 

 

 


