
 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI 

 

turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę 

aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus gamtos mokslų srities fizinės geografijos, biologijos, 

ekologijos ir aplinkotyros krypties arba žemės ūkio mokslų srities miškotyros krypties studijas; 

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“); 

mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų) ne žemesniu 

kaip B2 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir 

apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą); 

neturėti galiojančių draudimų (medicininių ar pan.) eiti šias pareigas; 

žinoti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos pagrindus; 

išmanyti krovinių kėlimo rankomis taisyklių reikalavimus; 

mokėti dirbti Microsoft Office ar lygiaverčiu programų paketu; 

išmanyti Lietuvos Respublikos muziejų įstatymą, Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, 

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą, Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, 

Viešųjų pirkimų įstatymą, Muziejaus nuostatus, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir 

saugojimo instrukciją ir gebėti juos pritaikyti praktikoje. 

 

DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

tiria medinių elementų turinčias nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamąsias kultūros vertybes 

dendrochronologiniais, mikrostruktūros ir kitais tiksliųjų mokslų metodais, išryškinant jose 

glūdinčią chronologinę, technologinę ir kitą mokslinę informaciją; 

sistemina ir apibendrina gautą mokslinę informaciją ir naudoja ją Lietuvos didžiųjų kunigaikščių 

rezidencijos Vilniaus Žemutinėje pilyje rūmų raidos, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 

ekonominės ir ūkio istorijos aspektų rekonstrukcijoms; 

bendradarbiauja su tarptautine mokslo ir specialistų bendruomene keičiantis tarptautiniu lygiu 

reikšmingais tyrimų rezultatais ir darant sisteminius apibendrinimus; 

dokumentuoja visų tyrimų procesų eigą ir rezultatus; 

dalyvauja įgyvendinant numatytą metų veiklos planą; 

rengia mokslinius straipsnius ir publikuoja tyrimų rezultatus Muziejaus bei kituose leidiniuose; 

dalyvauja organizuojant nacionalines bei tarptautines konferencijas, seminarus, kitus kultūros 

paveldo tyrimo ir aktualizavimo projektus; 

dalyvauja rengiant Muziejaus nuolatines ekspozicijas, laikinas parodas bei kitus kultūros ir 

švietimo renginius Lietuvoje ir užsienyje; 

konsultuoja Muziejaus darbuotojus, kitų kultūros ir mokslo įstaigų specialistus 

dendrochronologinių ir kitų laboratorinių tyrimo metodų, mokslinių medienos pavyzdžių kaupimo 

bei Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų raidos chronologijos klausimais, taip pat apie 

paveldo vertybių, turinčių medinių elementų, medienos savybes; 

viešina sukauptą ir išanalizuotą informaciją Lietuvos ir tarptautinei specialistų ir mokslininkų 

bendruomenei bei Lietuvos visuomenei, rengiant mokslinius, informacinius ir edukacinius 

leidinius, konferencijų pranešimus, paskaitas, seminarus, kitus renginius; 

inicijuoja ir vykdo darbui reikalingos literatūros, techninės ir programinės įrangos bei medžiagų 

pirkimus; 

bendradarbiauja su visais Muziejaus darbuotojais, gaudamas tyrimams reikalingą informaciją ir 

teikdamas informaciją apie savo tyrimų rezultatus; 

garantuoja teikiamų ataskaitų ir informacijos objektyvumą ir operatyvumą; 

rengia ir teikia Mokslinių tyrimų skyriaus vedėjui metinius darbo planus ir veiklos ataskaitas; 

vykdo kitus Muziejaus direktoriaus ir Mokslinių tyrimų skyriaus vedėjo nurodymus. 

___________ 


