
 

 

 

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai ieško  

apsaugos darbuotojo(-os) (1,0 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 Muziejaus turto saugojimas ir tvarkos užtikrinimas 

Pareigybės lygis  Pareigybė yra C lygio  

Funkcijos  kontroliuoja lankytojų patekimą į Muziejaus teritoriją ir patalpas; 

 tikrina bilietus ir įleidžia lankytojus į Muziejaus ekspozicijas ir/ar renginius; 

 stebi tvarką Muziejaus teritorijoje ir vidaus patalpose, įspėja netinkamai 

besielgiančius asmenis ir reaguoja į pastebėtus teisės ar Muziejaus lankytojų 

aptarnavimo taisyklių pažeidimus; 

 prieš atidarant Muziejų lankytojų priėmimui, patikrina ir atidaro patalpas, 

o pasibaigus Muziejaus lankytojų priėmimo laikui, nustatyta tvarka patikrina 

ir uždaro Muziejaus patalpas; 

 padeda neįgaliesiems naudotis keltuvais. 

Minimalūs 

reikalavimai  
 turėti vidurinį išsilavinimą ir / ar įgytą profesinę kvalifikaciją; 

 mokėti lietuvių kalbą (gimtoji arba C1 lygis); 

 mokėti bent vieną užsienio kalbą A2 lygiu; 

 turėti gerus bendravimo įgūdžius; 

 mokėti naudotis ryšio priemonėmis; 

 būti nepriekaištingos reputacijos; 

 išmanyti turto apsaugą ir viešąją tvarką reglamentuojančius teisės aktus. 

Kita  terminuota darbo sutartis nuo 2021-06-01 iki 2021-08-31.  

 taikoma suminė darbo laiko apskaita. 

 5 darbo dienų savaitė pagal muziejaus darbo laiką ir vykstančius jame 

renginius. 

Atlyginimas nuo 740 Eur (iki mokesčių išskaičiavimo), atsižvelgiant į turimą analogiško 

darbo patirtį. 

Kontaktai Kontaktinis asmuo: Stasys Avižinis. Laukiame Jūsų CV ir motyvacinio laiško  
su nuoroda „Apsaugos darbuotojas“ el. paštu s.avizinis@valdovurumai.lt iki 

2021 m. gegužės 20 d. Į pokalbį bus kviečiami tik atrinkti kandidatai. 
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