
 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI 

 

turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir /ar įgytą profesinę kvalifikaciją (privalumas – 

kvalifikacijos pažymėjimo, suteikiančio teisę dirbti krautuvo vairuotoju, aukštalipiu, staliumi, 

santechniku, elektriku ar pan. turėjimas); 

mokėti lietuvių kalbą antrosios 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 analogiško profesinio darbo patirtį; 

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

išmanyti saugos darbe su elektros įrenginiais ir prietaisais, darbo su pavojingomis cheminėmis 

medžiagomis ir krovinių kėlimo rankomis taisyklių reikalavimus; 

mokėti skaityti techninius brėžinius ir schemas; 

turėti automobilio vairuotojo teises (B kategorija); 

gebėti suteikti pirmąją pagalbą; 

išmanyti Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, Statybos techninius reglamentus, Kilnojamųjų 

kultūros vertybių apsaugos įstatymą, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą, 

Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukciją, saugos darbe, 

priešgaisrinės saugos bei elektrosaugos taisyklių reikalavimus ir gebėti juos pritaikyti praktikoje. 

 

DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

įgyvendina ekspozicijos ir laikinųjų parodų techninį įrengimą; 

esant poreikiui, transportuoja vertybes, padeda rinkinių saugotojams bei restauratoriams 

pakuojant ir išpakuojant eksponatus; 

vykdo Muziejaus turimų patalpų, pastatų ir jų teritorijos priežiūrą; 

užtikrina tvarkingą naudojamų įrankių bei įrenginių eksploataciją, jų gerą techninę būklę; 

atlieka nesudėtingus statybos einamojo remonto darbus lauke ir viduje; 

paruošia patalpas (atveža ir sustato kėdes, sumontuoja sceną ir pan.) valymo darbams ir prieš 

renginius, sutvarko patalpas įvykus renginiams; 

esant poreikiui, prijungia elektros prietaisus; 

saugo ir tinkamai naudoja Muziejaus turtą, administruoja ir prižiūri jam priskirtą turtą; 

sudaro sąlygas ir įgyvendina taupų ir ekonomišką darbo medžiagų, Muziejaus inventoriaus, 

įrankių ir įrengimų naudojimą; 

informuoja darbdavį pakitus darbo procesui apie pavojingus, kenksmingus ir kitus rizikos 

veiksnius darbo vietose ir jų poveikį sveikatai; 

įvykus nelaimingam atsitikimui darbe, suteikia pirmąją medicinos pagalbą nukentėjusiems ir apie 

tai praneša Ūkio tarnybos vedėjui; 

laikosi darbo drausmės, darbų saugos, gaisrinės saugos ir elektrosaugos reikalavimų; 

vykdo kitus Muziejaus direktoriaus ir Ūkio tarnybos vedėjo nurodymus. 
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