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GARGŽDŲ KRAŠTO MUZIEJUS SKELBIA KONKURSĄ FILIALO I. SIMONAITYTĖS
MEMORIALINIO MUZIEJAUS VADOVO PAREIGOMS UŽIMTI

2019-05-30

BĮ Gargždų krašto muziejus skelbia konkursą Gargždų krašto muziejaus filialo I.
Simonaitytės memorialiniame muziejuje vadovo pareigoms užimti.

Informacija:
1. Duomenys apie įstaigą: Gargždų krašto muziejus, biudžetinė įstaiga, buveinė: Sodo g. 5,
Gargždai, LT-96136, kodas 300112970.

2. Pareigybės pavadinimas: Gargždų krašto muziejaus I. Simonaitytės memorialinio muziejaus
vadovas, pareigybės lygis – A2.

3. Darbo pobūdis, pareigybės aprašymas: užtikrinti Gargždų krašto muziejaus filialų (toliau –
Filialas) veiklą, nuosekliai vykdant filiale pristatomos tematikos ir jos potemių tyrinėjimą,
medžiagos bei eksponatų rinkimą, maksimalų įveiklinimą bei veiklų viešinimą. Filialo vadovas
atsakingas už ryšių su švietimo, kultūros, verslo, vietos bendruomenės ir kitų organizacijų nariais
mezgimą bei palaikymą. Edukacinių programų kūrimą bei vedimą, savalaikį pasiūlos atnaujinimą.

4. Darbuotojo pareigos: organizuoja ir vadovauja filialo veiklai ir atsako už jo tikslų ir funkcijų
įgyvendinimą. Rengia filialo veiklos programą, organizuoja jos svarstymą ir teikia tvirtinti
Muziejaus direktoriui. Teikia metų veiklos ataskaitas bei darbo planus Muziejaus direktoriui.
Rūpinasi tinkamu filialo turto, įskaitant ir filialo pastatus, valdymu, naudojimu, priežiūra. Teikia
siūlymus Muziejaus direktoriui filialo plėtojimo klausimais. Inicijuoja filialo programų, projektų
rengimą, organizuoja jų svarstymą ir teikia Muziejaus direktoriui tvirtinti. Prižiūri, kaip vykdomas
filialo patalpų ir aplinkos valymas, tvarkymas ir šildymas. Atstovauja filialui renginiuose, projektų
veiklose, palaiko ryšius su filialo rėmėjais, vietos bendruomene. Sprendžia operatyvius valdymo
klausimus ir priima sprendimus savo kompetencijos ribose. Renka eksponatus, rašo eksponatų
perdavimo-priėmimo aktus. Inventorina filialui paskirtus rinkinius, užtikrina tinkamą jų apsaugą,
būklės priežiūrą, pirminį konservavimą. Rengia filialo ekspozicijas ir parodas, įgyvendina
edukacines moksleivių ugdymo programas. Nuosekliai dirba viešinant turimas edukacines
programas, organizuoja ir veda temines ekskursijas po muziejinę ekspoziciją, Klaipėdos rajono
kultūros objektus. Rengia ir dalyvauja lauko tyrimuose, renka archyvinę, bibliografinę medžiagą.
Organizuoja su filialo veikla susijusius edukacinius, kultūrinius, mokslinius renginius ir rūpinasi
filialo teikiamų kultūrinių paslaugų kokybe. Visapusiškai propaguoja ir tyrinėja savo muziejinius
rinkinius, darbo rezultatus fiksuoja ataskaitose, monografijose, straipsniuose, kataloguose ir
kartotekose.
5. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:
5.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam
prilygintą humanitarinių, socialinių, vadybos ir menų studijų krypties išsilavinimą.
5.2. Atitikti bent tris iš šių reikalavimų:
5.2.1. Gerai mokėti valstybinę kalbą.
5.2.2. Mokėti vieną užsienio kalbą.



5.2.3. Išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti organizuoti dokumentų tvarkymą.
5.2.4. Dirbti kompiuteriu, organizuoti kitų darbą.
5.3. Žinoti, išmanyti ir gebėti savo darbe taikyti: Lietuvos Respublikos konstituciją, Lietuvos
Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimus,
administracijos direktoriaus įsakymus, Gargždų krašto muziejaus direktoriaus įsakymus, muziejaus
darbą reglamentuojančius dokumentus.
6. Pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus:
6.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus
dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
6.2. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą,
telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą.
6.3. užpildytą pretendento anketą (1 priedas);
6.4. savo, kaip filialo vadovo, veiklos programą;
6.5. pretendentas gali pateikti šiuos papildomus dokumentus: kandidato privalumus patvirtinančius
dokumentus, pavyzdžiui: darbo stažą muziejinėje veikloje (jeigu toks yra) patvirtinančių dokumentų
kopijas, buvusių darbdavių rekomendacijas ir t.t.
7. Dokumentų pateikimas:
7.1. Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.
7.2. pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės
tarnybos valdymo informacinę sistemoje ir Gargždų krašto muziejaus internetinėje svetainėje.
7.3. Dokumentus pretendentai teikia iki 2019 m. birželio 13 d. įskaitytinai.
7.4. pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso
skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar
papildymo (sprendimą priima Gargždų krašto muziejaus vadovas), terminas gali būti pratęstas 5
kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų
pateikimo.
8. Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu.
9. Išsamesnė informacija apie konkursą: Sigita Bučnytė, Gargždų krašto muziejaus direktorė, tel.
(8 46) 45 22 14 , mob. tel. (8 670) 37145.



Konkursų valstybės ir savivaldybių
įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir
Valstybinio socialinio draudimo fondo
biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų
fondų lėšų finansuojamose valstybės ir
savivaldybių įstaigose ir viešosiose
įstaigose, kurių savininkė yra valstybė
ar savivaldybė, organizavimo ir
vykdymo tvarkos aprašo
1 priedas

(Anketos pavyzdinė forma)

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)

––––––––––––––––––––


