
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras 
 

Okupacijų ir laisvės kovų muziejus ieško  

vyriausiojo edukologo 
 

Apie įstaigą Muziejus įrengtas pastate, kuriame beveik penkiasdešimt metų veikė sovietinės 

saugumo tarnybos, pasauliui geriausiai žinomos kaip KGB. Lietuvos žmonėms šis 

pastatas yra sovietinės okupacijos simbolis, todėl labai svarbu, kad kaip tik jame 

įkurtas muziejus, turintis dabartinei kartai priminti, o ateinančioms – papasakoti apie 

sunkius ir tragiškus Lietuvai ir jos žmonėms 1940–1991 m.  

Įamžinant svarbiausius istorinius įvykius ir asmenis Okupacijų ir laisvės kovų 

muziejuje organizuojami teminiai renginiai, minėjimai, atvirų durų dienos, 

konferencijos ir seminarai, ekskursijos, dokumentinių ir meninių filmų peržiūros, 

eksponuojamos parodos. Vykdoma edukacinė pilietinio ir tautinio ugdymo programa 

„Atverta istorija“.  

 

Veiklos sritis organizuoti ir vykdyti edukacinę veiklą: rengti edukacines programas ir palaikyti ryšius 

su švietimo įstaigomis. 

 

Pareigybės 

lygis 

Pareigybė A2 lygio 

Funkcijos  rengia ir įgyvendina edukacines programas (rengiant ir vedant edukacinius 

užsiėmimus, organizuojant konkursus, viktorinas, šeimos popietes ir t.t.). Vykdo  

išankstinę lankytojų registraciją ir teikia informaciją telefonu ir elektroniniu paštu; 

 vykdo edukacinių programų pristatymus mokyklose ir stovyklose, veda edukacinius 

užsiėmimus išvykose; 

 rūpinasi edukacinių programų informacine sklaida, rengia publikacijas; 

 veda seminarus mokytojams, supažindina juos su muziejaus edukacinės veiklos 

galimybėmis; 

 rengia metodinę medžiagą, aptarnauja lankytojus ir teikia konsultacijas savo 

kompetencijos ribose; 

 kelia savo profesinę kvalifikaciją: studijuoja profesinę literatūrą, dalyvauja stažuotėse, 

seminaruose ir konferencijose; 

 sistemina ir kaupia dokumentaciją, teisės aktų nustatyta tvarka perduoda archyvui; 

 turi teisę dirbti su Centro informacinėmis duomenų bazėmis; 

 vykdo kitus su Centro uždaviniais ir funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio 

Centro vadovybės pavedimus. 

Minimalūs 

reikalavimai 
 turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu 

laipsniu ar jam prilygintą istorijos arba švietimo ir ugdymo (istorijos) krypties 

išsilavinimą; 

 turėti 1 metų edukacinio ar muziejinio darbo patirtį; 

 mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (pagal Europos standarto 

kalbų mokėjimo lygį); 

 būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos gyventojų 

genocido ir rezistencijos tyrimo centro (toliau – Centras), Okupacijų ir laisvės kovų 

muziejaus veiklą;  

 mokėti dirbti su pagrindinėmis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, 

Internet Explorer, MS Outlook; 

 mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, ją analizuoti bei rengti išvadas.  

 



Kita  neterminuota darbo sutartis;  

 komandinis darbas;  

 pilnas etato, t. y. 40 val. per savaitę;  

 5 darbo dienų savaitė;  

 darbo laikas nuo 8 val. iki 17 val.;   

 
 

Atlyginimo 

dydis 

Atlyginimo dydis nuo 885,00 iki 938,10 Eur (iki mokesčių išskaitymo). Atlyginimo 

dydis priklauso nuo turimo profesinio stažo.  

 
 

Kontaktai Kontaktinis asmuo – Gintarė Marija Vapšienė, tel.  8 611 74752 

 


