
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras 

Tuskulėnų rimties parko memorialinis kompleksas ieško  

vyresniojo  muziejininko (gido) 

Apie įstaigą Tuskulėnų rimties parko memorialinis kompleksas yra unikali vieta, jungianti kelias 

visiškai skirtingas epochas – didingą praeitį ir vykdytų nusikaltimų pėdsakus. Šioje 

vietoje XVI a. įkurtas  Tuskulėnų dvaras turėjo karališkąjį statusą. Iki XIX a. vidurio 

nepaprastai puošnūs klasicizmo stiliaus dvaro rūmai klestėjo kaip vienas iš Vilniaus 

kultūros židinių. XX a. istorijos puslapiai pasikeitė. Čia 1944–1947 m. buvo slapta 

užkasami NKGB (MGB) vidaus kalėjime Vilniuje kankinti ir nužudyti asmenys, 

kuriems SSRS karo tribunolai skyrė mirties bausmę. Daugelį nužudytųjų okupantai 

apkaltino ir nuteisė už „Tėvynės išdavimą“ pagal RSFSR baudžiamojo kodekso 58-ąjį 

straipsnį. Per minėtą laikotarpį buvo nužudyti 767 asmenys. 

2011 m. Baltojo dvarelio rūsyje įrengta muziejinė ekspozicija „Tuskulėnų dvaro 

paslaptys“, kuri lankytojams atskleidžia sovietinio totalitarinio režimo sukurtą mirties 

nuosprendžių priėmimo ir vykdymo mechanizmą. Eksponuojamuose archyviniuose 

dokumentuose pateikiama informacija apie nužudytuosius ir egzekucijų vykdytojus, o 

Tuskulėnų dvaro istoriją pristato archeologiniai radiniai ir ikonografinė medžiaga. 

2021 m. Tuskulėnų dvaro rūmuose įrengta muziejinė ekspozicija „Projektas – HOMO 

SOVIETICUS“, kuria siekiama atskleisti sovietinio totalitarinio režimo pastangas ir 

priemones kurti naują socialinę, kultūrinę ir politinę aplinką. Ši ekspozicija – bandymas 

suprasti Sovietų Sąjungoje ir sovietinėje Lietuvoje gyvenusį žmogų, kartais dar 

vadinamą homo sovieticus, ir kartu parodyti, kokiomis sąlygomis jis gyveno ir koks jis 

buvo. Per daiktus, tekstus, atsiminimų fragmentus ir kitus tą pasaulį atspindinčius 

eksponatus siekiama atskleisti to laikmečio dvasią ir bendras sovietinės epochos 

ypatybes. 

Įamžinant svarbiausius istorinius įvykius ir asmenis Tuskulėnų rimties parko 

memorialiniame komplekse 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 Vykdyti edukacinę veiklą: vesti ekskursijas, supažindinant lankytojus su XX amžiaus 

Lietuvos istorija ir sovietinėmis represijomis, skatinant pilietinį sąmoningumą. 

Aptarnauti pavienius lankytojus – suteikti informaciją apie Tuskulėnų rimties parko 

memorialinį kompleksą, užtikrinti koplyčios-kolumbariumo lankomumą. 

 

Pareigybės 

lygis 

Pareigybė A2 lygio 

Funkcijos  veda apžvalgines ir temines ekskursijas lankytojams nuolatinėse ekspozicijose ir 

Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso teritorijoje; 

 rengia naujas apžvalgines ir temines ekskursijas; 

 vykdo išankstinę lankytojų registraciją ir pildo ekskursijų registracijos žurnalą; 

 aptarnauja lankytojus, teikia informaciją telefonu ir elektroniniu paštu; 

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

 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 krypties išsilavinimą; 

 turėti ne mažesnę kaip 1 metų muziejinio darbo patirtį; 

 mokėti anglų arba rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (pagal Europos 

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, darbo santykius;  

 būti susipažinusiam su Dokumentų rengimo taisyklėmis; 

 sklandžiai ir aiškiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, turėti gerus bendravimo įgūdžius; 

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

Internet Explorer, MS Outlook; 

 

Kita  neterminuota darbo sutartis;  

 komandinis darbas;  

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

 5 darbo dienų savaitė;  

 darbo laikas nuo 10 val. iki 18 val.;  

 pirmadieniais–antradieniais poilsio dienos.  

 
 

Atlyginimo 

dydis 

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

dydis priklauso nuo turimo profesinio stažo.   

 
 

Kontaktai Kontaktinis asmuo – Dovilė Lauraitienė, tel.  8 615 54087 

 


