
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

4.1. nagrinėja okupacinių režimų represuotų asmenų ir pasipriešinimo okupaciniams 

režimams dalyvių gyvenimo ir veiklos duomenis teikiančią istoriografiją, skelbtus ir neskelbtus 

šių sričių pažinimo šaltinius; renka, kaupia, tiria ir sistemina atitinkamus duomenis; 

4.2. tiria LSSR KGB nusikalstamą žmoniškumui veiklą, pasipriešinimo režimams dalyvių 

gyvenimą ir veiklą; 

4.3. šio pareigybės aprašymo 4.1 ir 4.2 skirsniais nurodyto darbo pagrindu teikia 

atitinkamus duomenis Skyriaus ruošiamiems vardynams; sudaro archyvinių dokumentų, 

atskleidžiančių LSSR KGB veiklą, teminius rinkinius, ruošia juos viešinimui per svetainę 

www.kgbveikla.lt; 

4.4. šio pareigybės aprašymo 4.1 ir 4.2 skirsniais nurodyto darbo pagrindu rašo istorines-

archyvines bei istorines-analitines pažymas, ruošia pranešimus minėjimams ir konferencijoms, 

rašo nukentėjusių asmenų ir pasipriešinimo dalyvių biogramas ir biografijas Skyriaus 

sudaromiems vardynams ir Centro svetainės rubrikai Atmintinos datos, taip pat rašo populiarius ir 

mokslinius straipsnius; 

4.5. pagal kompetenciją ir Centro bei Skyriaus vadovų nurodymus konsultuoja Valstybės 

institucijų ir visuomenės organizacijų atstovus bei piliečius; 

4.6. pagal Skyriaus funkcijas ir uždavinius dalyvauja kaip prelegentas mokslinėse 

konferencijose ir seminaruose; 

4.7. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui Skyriaus veiklos klausimais; 

4.8. vykdo su Centro funkcijomis ir uždaviniais susijusius kitus nenuolatinio pobūdžio 

Centro vadovybės bei Skyriaus vedėjo pavedimus. 

5. Vyriausiasis istorikas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui. 

6. Už funkcijų ir pareigų, nurodytų šiuo pareigybės aprašymu, nevykdymą ar netinkamą 

vykdymą, už Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimus darbuotojas atsako centro Vidaus 

tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

                                                            

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu 

laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą; 

3.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų istoriko darbo patirtį, tiriant Lietuvos gyventojų 

genocidą ir represavimą, taip pat jų rezistenciją; 

3.3. mokėti rusų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu (pagal Europos standarto kalbų 

mokėjimo lygį); 

3.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos gyventojų genocido ir 

rezistencijos tyrimo centro (toliau – Centras) ir archyvų veiklą; 

3.5. žinoti 1939-1990 metų Lietuvos istorijos temas, susijusias su LGGRTC funkcijomis 

bei uždaviniais; 

3.6. išmanyti Lietuvos archyvų sistemą, žinoti saugyklų, kuriuose saugomi XX amžiaus 

dokumentai, fondų struktūrą bei specifiką, mokėti naudotis istorinės informacijos ištekliais 

internete; 

3.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar 

susipažinti su įslaptinta informacija; 

3.8. žinoti dokumentų rengimo taisykles ir jomis vadovautis; 

3.9. mokėti dirbti MS Office programiniu paketu; 

3.10. mokėti planuoti bei organizuoti savo veiklą, taip pat mokėti kaupti, sisteminti ir 

apibendrinti informaciją; 

3.11. turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. 

http://www.kgbveikla.lt/

