
 
 

 

 

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai ieško  

Parodų ir leidybos skyriaus koordinatoriaus (-ės) 

 

Apie įstaigą Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai – 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 darbus bei 

nematerialaus kultūros paveldo fenomenus, lituanistinę medžiagą, taip pat vykdyti 

aktyvią edukacinę, kultūrinę, turizmo informacijos sklaidos veiklą, sudaryti sąlygas 

valstybės reprezentaciniams renginiams, tenkinti visuomenės kultūros poreikius. 

 

Veiklos sritis Nacionalinių ir tarptautinių parodų organizavimas. 

 

Pareigybės 

lygis 

A2 

Pareigos - dalyvauja tarptautinių ir nacionalinių parodų planų ir koncepcijų rengime bei 

įgyvendinime; 

- rengia nuolatines ir laikinas ekspozicijas; 

- rengia ir įgyvendina nacionalinius ir tarptautinius parodinius projektus; 
- koordinuoja ir vykdo tarptautinėms ir nacionalinėms parodoms reikalingų 

eksponatų atranką, rengia atitinkamas sutartis; 

- koordinuoja ekspozicijų ir parodų įrengimo (eksponatų kabinimo, išdėstymo, 

parodinės įrangos montavimo) darbus; 

- koordinuoja eksponatų parengimo eksponavimui ir parodų apipavidalinimo darbus; 
- dalyvauja įgyvendinant tarptautinius dvišalio ir daugiašalio kultūrinio 

bendradarbiavimo projektus; 
- rengia projektų paraiškas ir įgyvendina projektus. 

 

Reikalavimai  - turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam 

lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus humanitarinių mokslų srities 

istorijos ir archeologijos ar menotyros krypties studijas; 

- mokėti lietuvių kalbą trečiosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos lygiu; 

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

ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu ir rusų ar lenkų kalbą ne žemesniu kaip 

A2 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą 

ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą); 

- mokėti dirbti Microsoft Office ar lygiaverčiu programų paketu; 

- gebėti savarankiškai planuoti bei organizuoti priskirtą veiklos sritį. 

 

Atlyginimo 

dydis 

 

Nuo 1200 Eur (iki mokesčių išskaitymo), atsižvelgiant į turimą analogiško profesinio 

darbo patirtį. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų ribos: nuo 6,5 iki 13 

bazinio dydžio, atsižvelgiant į turimą analogiško profesinio darbo patirtį. Gali būti 

skiriama iki 20 procentų kintamoji dalis. 



 

  

Papildomos 

naudos 

- neterminuota darbo sutartis; 

- pilno krūvio pareigybė; 

- nemokamas lankymasis visuose Lietuvos muziejuose ir daugelyje Europos muziejų; 

- darbo vieta miesto centre; 

- stažuotės užsienio muziejuose; 

- draugiškas profesionalų kolektyvas; 

- galimybė derinti mokslus su darbu; 

- galimybė dalyvauti muziejaus kultūros renginiuose. 

 

Kontaktai Laukiame Jūsų CV ir motyvacinio laiško su nuoroda „Parodų koordinatorius (-ė)“  el. 

paštu Marijus.Uzorka@valdovurumai.lt 

Paraiškos priimamos iki 2023 m. kovo 22 d. 

Pokalbiui bus kviečiami tik atrinkti kandidatai. 

Konfidencialumą garantuojame. 

 

____________________________ 


