
PATVIRTINTA 
Kauno miesto muziejaus direktoriaus  
2018-11-16 d. įsakymu Nr. (1.6)-186 

 

SKELBIMAS DĖL KONKURSO KAUNO MIESTO MUZIEJAUS INOVACIJŲ VADOVO 
 PAREIGOMS UŽIMTI 

 

Įstaigos pavadinimas 
Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno miesto muziejus, 300154670,                       
L. Zamenhofo g. 8, Kaunas.  
 
Darbo vietos adresas – L. Zamenhofo g. 8, Kaunas. 
 

Pareigybė 
 
Kauno miesto muziejaus inovacijų vadovas, pareigybės grupė – pavaduotojas, pareigybės 
lygis – A2.  
 
Darbo pobūdis  
 
Darbuotojas atsakingas už inovacijų muziejaus veikloje diegimą ir vadovavimą Inovacijų skyriui. 
Padeda muziejaus direktoriui formuoti muziejaus strategiją ir formuoja strateginių veiksmų 
planus, atsako už savo srities strateginių planų įgyvendinimą. Remdamasis geriausia europinio 
bei pasaulinio lygmens praktika, atsako už muziejinės veiklos standartų ir inovacinių gairių 
formavimą bei konsultuoja kitus darbuotojus jų įgyvendinimo klausimais. atsako už sutartų 
muziejaus ar jo padalinių atnaujinimo projektų įgyvendinimą. Atsako už lankytojų poreikių 
tyrimų planavimą ir įgyvendinimą bei teikia pasiūlymus kitiems muziejaus darbuotojams dėl 
tyrimų rezultatų panaudojimo. Esant poreikiui, konsultuoja muziejaus darbuotojus planuojant, 
testuojant, tobulinant ir įgyvendinant muziejaus kuriamas parodas, ekskursijas, edukacinius 
užsiėmimus ir kitas paslaugas. Atsako už bendradarbiavimo su akademine bendruomene bei, 
esant poreikiui, kitomis organizacijomis priemonių planavimą ir konsultuoja muziejaus 
darbuotojus šių priemonių įgyvendinimo klausimais; 
 
 

Kvalifikaciniai reikalavimai 
 

 Turėti humanitarinių arba socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį išsilavinimą su 
bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį 
išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu; 

 Turėti ne mažesnę kaip 2 metų institucinio darbo ir 1 metų vadovaujamo darbo patirtį; 

 Turėti darbo muziejuje patirties; 

 Išmanyti bendrą kultūros politiką, gebėti sutelkti žmones ir efektyviai dirbti komandoje, 
mokėti bendradarbiauti, moderuoti diskusijas; 

 Be gimtosios kalbos mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu; 

 Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 

 Būti susipažinus su Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Muziejuose esančių rinkinių 
apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija ir kitais norminiais aktais, 
reglamentuojančiais muziejų sistemą, Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) 
rekomendacijomis bei profesinės etikos kodeksu. 

 
 



Dokumentai, kuriuos turi pateikti pretendentai:  

 Prašymas leisti dalyvauti konkurse (pridedama); 

 Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija; 

 Aukštąjį universitetinį išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija; 

 Anglų kalbos mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopija; 

 Vadovaujamąją ir kitą darbinę patirtį patvirtinančių dokumentų kopijos; 

 Gyvenimo aprašymas (pildomas Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje 
adresu http://www.testavimas.vtd.lt); 

 Užpildyta pretendento anketa  (pagal Aprašo patvirtinto 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496 1 priedą, pridedama). 

Dokumentų pateikimas 

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. 

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės 
tarnybos valdymo informacinėje sistemoje. 

Kilus pagrįstoms abejonėms dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems 
kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, muziejaus 
vadovas gali priimti sprendimą dėl dokumentų pateikimo termino pratęsimo 5 kalendorinėms 
dienoms. 
 

Pretendentų atrankos būdas 
 
Testas žodžiu (pokalbis). 
 

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai 
 
Tel.:  837 207947, 861427827 arba elektroniniu paštu muziejus@kaunomuziejus.lt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.testavimas.vtd.lt/
mailto:muziejus@kaunomuziejus.lt


 

 

________________________________________________ 

(pretendento vardas, pavardė) 

_______________________________________________________________ 

(gyvenamoji vieta, tel.nr. ) 

 

  

Kauno miesto muziejaus direktoriui 
Gabrieliui Sužiedėliui 
  

P R A Š Y M A S 

 

DĖL LEIDIMO DALYVAUTI KONKURSE  

2018 m. ______________ 

Kaunas 

 

  

   

                Prašau leisti dalyvauti Jūsų organizuojamame konkurse į 

_________________________________________________________________________  pareigas. 

(pareigybės pavadinimas, pareigybės lygis) 

 

 

 

 

________________  _______________________________ 

         (parašas)   (vardas, pavardė) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRETENDENTO ANKETA 

 

__________________ 

(data) 

__________________ 

(sudarymo vieta) 

 

1. Pretendentas  _________________________________________________________  

(vardas ir pavardė, gimimo data) 

 

2. Valstybės ar savivaldybės įmonės, įstaigos (toliau – įmonė, įstaiga) savininko teises ir pareigas 

įgyvendinanti institucija arba įmonė, įstaiga, kuriai pateikiama anketa  _____________________  

 

 ____________________________________________________________________________  

 

3. Įmonės, įstaigos pavadinimas ir pareigybė įmonėje, įstaigoje, į kurią pretenduojama  

 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Ar šios anketos 3 punkte nurodytoje įmonėje, įstaigoje dirba asmenys, su kuriais Jus sieja 

artimi giminystės ar svainystės ryšiai (tėvai, įtėviai, broliai, seserys ir jų vaikai, seneliai, sutuoktinis, 

vaikai, įvaikiai, jų sutuoktiniai ir jų vaikai, taip pat sutuoktinių tėvai, broliai, seserys ir jų vaikai), ar kurio 

nors iš šių asmenų ir Jūsų darbas įmonėje, įstaigoje taptų susijęs su vieno tiesioginiu pavaldumu kitam 

arba su vieno teise kontroliuoti kitą?  _______________________________________________  

 

 ____________________________________________________________________________  

(jeigu taip, nurodykite tokio asmens pareigas, vardą ir pavardę) 

 

5. Ar įstatymai draudžia arba Jums atimta teisė užimti pareigybę, nurodytą šios anketos 3 

punkte?  _____________________________________________________________________  

 

6. Ar esate pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, nusikaltimo valstybės 

tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikaltimo, nusikaltimo, kuriuo padaryta 

turtinė žala valstybei, padarymo ir turite neišnykusį ar nepanaikintą teistumą?  ______________  



 

 ____________________________________________________________________________  

(jeigu taip, nurodykite, kada ir už ką nuteistas) 

 

7. Ar esate pripažintas kaltu dėl baudžiamojo nusižengimo valstybės tarnybai ir viešiesiems 

interesams ar korupcinio pobūdžio baudžiamojo nusižengimo padarymo ir nuo apkaltinamojo 

nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nepraėjo 3 metai?  __________________________________  

 

 ____________________________________________________________________________  

(jeigu taip, nurodykite, kada ir už ką nuteistas) 

 

8. Ar esate uždraustos organizacijos narys?  __________________________________  

 

9. Ar buvote atleistas iš skiriamų arba renkamų pareigybių dėl priesaikos ar pasižadėjimo 

sulaužymo, pareigūno vardo pažeminimo ir nuo atleidimo iš pareigybių dienos nepraėjo 3 metai?

 ____________________________________________________________________________  

 

 ____________________________________________________________________________  

 

10. Ar esate pripažintas neveiksniu ar neveiksniu tam tikroje srityje (ribotai veiksniu)? __  

 

 ____________________________________________________________________________  

(jeigu taip, nurodykite kokioje srityje esate pripažintas neveiksniu (ribotai veiksniu) 

 

11. Ar esate kito juridinio asmens valdymo organo narys (į šį klausimą privalo atsakyti tik 

pretendentas į įmonės, įstaigos vadovo pareigybę)? ___________________________________  

 

 ____________________________________________________________________________  

(jeigu taip, nurodykite kito juridinio asmens pavadinimą ir jo ryšį su įmone, įstaiga, nurodyta šios 

anketos 3 punkte) 

 

Patvirtinu, kad pateikta informacija surašyta asmeniškai ir yra teisinga. Sutinku, kad visi šioje 

anketoje nurodyti asmens duomenys būtų tvarkomi priėmimo į šios anketos 3 punkte nurodytą pareigybę 

tikslais, taip pat kad bus tikrinama, ar jie teisingi. 

 



Man paaiškinta, kad paaiškėjus bent vienai aplinkybei, dėl kurios negaliu būti priimtas į šios 

anketos 3 punkte nurodytą pareigybę, mane gali būti atsisakoma priimti į pareigas arba galiu būti 

atleistas iš jų. 

 

 

Pretendentas (Parašas)   (Vardas ir pavardė)  

 

  

(Data) 

 


