
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai ieško  
gido (-ės) 

 
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 bei 
nematerialaus kultūros paveldo fenomenus, 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 Ekskursijos įvairaus amžiaus grupių lankytojams 
 

Siūlomo 
darbo 
pobūdis 

• Kuria ir veda apžvalgines ir temines ekskursijas po Muziejaus ekspozicijas ir 
laikinąsias parodas; 

• rengia informacinę ir metodinę medžiagą ekskursijoms; 
• esant poreikiui, veda edukacinius užsiėmimus universalaus pobūdžio 

temomis; 
• rengia bei įgyvendina projektus, susijusius su Muziejaus veiklos ekskursijų 

srityje tobulinimu bei kita Skyriaus veikla bei darbuotojo kvalifikacijos 
kėlimu; 

• prisideda prie Muziejaus pažintinių ir kultūros renginių integruotų programų 
rengimo ir įgyvendinimo; 

• priima užsakymus ekskursijoms; 
• Informacijos centre Lankytojų vestibiulyje teikia su Muziejaus veikla 

susijusią objektyvią informaciją. 
 

Minimalūs 
reikalavimai  

• turėti aukštąjį universitetinį humanitarinį (pageidautina – istorijos krypties) 
arba socialinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam 
prilygintą išsilavinimą; 

• mokėti dvi užsienio kalbas, iš kurių bent viena Europos Sąjungos oficiali 
kalba, B2 lygiu. Anglų kalbos mokėjimas būtinas; lenkų k. mokėjimas būtų 
privalumas; 

• turėti gido kvalifikaciją liudijantį dokumentą; 
• turėti ne mažesnę kaip 1 metų gido darbo patirtį; 
•  būti gerai susipažinęs (-usi) su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų 

rūmų raida, išmanyti Lietuvos istoriją ir kultūros paveldą; 
• gebėti savarankiškai planuoti bei organizuoti priskirtą veiklos sritį; 
• turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius – mokėti dirbti Microsoft Office ar 

analogišku programų paketu. 
 



Kontaktai Laukiame Jūsų CV ir motyvacinio laiško su nuoroda „Gidas“ el. paštu 
b.sulinskiene@valdovurumai.lt iki 2018 m. vasario 28 d.  
Pokalbiui bus kviečiami tik atrinkti kandidatai. 
 
Kontaktinis asmuo: Birutė Šulinskienė, tel. (8 5) 262 0007 
 

____________________________ 
 


