
 
 

 

 

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai ieško  

parodų koordinatoriaus (-ės) (1 etatas) 

 

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 Nacionalinių ir tarptautinių parodų organizavimas 

Pareigybės 

lygis  

Pareigybė A lygio (LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo 

apmokėjimo įstatymo 2 straipsnio 1 punktas) 

 

Funkcijos • dalyvauja tarptautinių ir nacionalinių parodų planų ir koncepcijų rengime, 

nuolatinių ir laikinų ekspozicijų rengime; 

• rengia ir įgyvendina nacionalinius ir tarptautinius parodinius projektus; 

• koordinuoja ir vykdo tarptautinėms ir nacionalinėms parodoms reikalingų 

eksponatų atranką; 

• rengia sutartis su Lietuvos bei užsienio muziejais ir kitomis kultūros 

įstaigomis dėl tarptautinių ir nacionalinių parodų surengimo; 

• koordinuoja ekspozicijų ir parodų įrengimo darbus (eksponatų kabinimas ir 

išdėstymas, parodinės įrangos – vitrinų, pakylų montavimas bei kiti darbai); 

• dalyvauja įgyvendinant tarptautinius dvišalio ir daugiašalio kultūrinio 

bendradarbiavimo projektus; 

• rengia projektų paraiškas ir įgyvendina projektus. 

 

Minimalūs 

reikalavimai  
• turėti aukštąjį universitetinį humanitarinių mokslų studijų srities (pageidautina 

– istorijos krypties) arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą su 

bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą; 

• mokėti anglų kalbą B2 lygiu ir dar vieną užsienio kalbą B2 lygiu (privalumas 

– lenkų, rusų, vokiečių ar prancūzų k.); 

• projektų valdymo patirtis – privalumas;  

• 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; 

• B kategorijos vairuotojo pažymėjimas – privalumas. 

Kontaktai Kontaktinis asmuo: Marijus Uzorka  



 

  

Laukiame Jūsų CV ir motyvacinio laiško su nuoroda „Parodų koordinatorius“ 

el. paštu m.uzorka@valdovurumai.lt iki 2018 m. balandžio 3 d.  

Pokalbiui bus kviečiami tik atrinkti kandidatai. 
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