
 
 

 

 

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai ieško kultūros 

paveldo objektų skaitmeninimo projektui „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios 

kultūrinės erdvės plėtra“ metaduomenų kūrėjo (1,5 etato) 

 

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. 

 

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai 

kartu su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka dalyvauja kultūros 

paveldo objektų skaitmeninimo projekte „Visuomenės poreikius atitinkančios 

virtualios kultūrinės erdvės plėtra“ (VEPIS). 

Veiklos sritis Metaduomenų kūrėjas atlieka kultūros paveldo objektų (eksponatų) aprašomųjų 

metaduomenų kūrimą, sukurtų metaduomenų tikslinimą, jų kalbinį ir/ar techninį 

redagavimą lietuvių kalba Muziejaus ir VEPIS informacinėse sistemose 

įgyvendinant VEPIS projektą. 

Funkcijos  atlieka su VEPIS projektu susijusių suskaitmenintų objektų (Muziejaus 

archyve saugomų Vilniaus žemutinės pilies kunigaikščių rūmų teritorijos 

archeologinių tyrimų vaizdų, archeologinių radinių/eksponatų) aprašomųjų 

metaduomenų kūrimą, sukurtų metaduomenų tikslinimą bei kalbinį ir/ar 

techninį redagavimą Muziejaus informacinėje sistemoje; 

 realizavus sąsają su VEPIS sistema tikslina ir redaguoja papildomus 

duomenis pagal projekto poreikius VEPIS informacinėje sistemoje; 

 užtikrina numatytų objektų metaduomenų sukūrimo ir/ar redagavimo 

terminų laikymąsi; 

 kaupia ir analizuoja duomenis apie VEPIS projekto objektų metaduomenų 

sukūrimo situaciją įstaigoje, teikia informaciją; 

 konsultuoja darbuotojus ar paslaugų teikėjus, dalyvaujančius įstaigos 

skaitmeninimo veikloje dėl objektų metaduomenų įgyvendinant VEPIS 

projektą, formuluoja probleminius klausimus; 

 rengia ir teikia ataskaitas apie savo veiklą; 

 pagal kompetenciją rengia, kaupia ir saugo dokumentus VEPIS projekto 

veiklos klausimais; 

 bendradarbiauja ir komunikuoja su VEPIS projekto partneriais; 

 Muziejaus direktoriaus pavedimu pagal savo kompetenciją atlieka kitas su 

VEPIS projekto įgyvendinimu susijusias funkcijas. 



 

  

Minimalūs 

reikalavimai  
 turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro 

kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį 

išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu 

išsilavinimu humanitarinių mokslų sityje; 

 mokėti lietuvių kalbą trečiosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos 

lygiu (LR Vyriausybės 2003-12-24 nutarimas Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos 

mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“); 

 turėti ne mažesnę kaip 1 metų profesinio darbo patirties kultūros paveldo 

objektų metaduomenų kūrimo ir kalbinio bei techninio redagavimo srityse; 

 mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu. 

Kita  Projektinio darbo sutartis iki 2021 m. gegužės 31 d. 

Atlyginimas  1566 Eur prieš mokesčių išskaitymą. 
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