
         ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

 prižiūri ir administruoja Centro interneto svetaines, įskaitant struktūrinių padalinių 

teikiamos informaciją apdorojimą, ruošia Centro medžiagą viešinimui internete, 

naudojant įvairius būdus ir metodus (galerijos, virtualios parodos, animaciniai klipai 

ir pan.; 

 analizuoja, rengia dokumentaciją, susijusią su interneto svetainių veikimu, tobulinimu 

ir administravimų, teikia siūlymus, derinant meniškumą ir kūrybiškumą su programine 

įranga, ir scenarijų kalba, taip pat sąsają su operacine aplinka; 

 siekiant gerinti interneto svetainių turinio valdymo sistemų veikimą, analizuoja ir 

rekomenduoja saugumo aparatines ir programines priemones esamų sistemų 

atnaujinimui ir naujų sistemų įsigijimui; 

 palaiko ryšius su tinklo specialistais tokiais saityno klausimais, kaip saugumas ir 

interneto svetainių priegloba, siekiant kontroliuoti ir užtikrinti interneto ir saityno 

serverio saugumą, erdvės paskyrimą, naudotojų prieigą, veiklos tęstinumą, saityno 

atsarginę kopiją ir avarinio atkūrimo planą; 

 teikia pagalbą, analizuojant, nustatant ir rengiant interneto strategijas, saitynu pagrįstą 

metodiką ir tobulinimo planus; 

 skelbia  buvusios SSRS specialiųjų tarnybų archyvinius dokumentus, užtikrina 

dokumentų prieinamumą lankytojams; 

 teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui Skyriaus veiklos klausimais; 

 vykdo su Centro funkcijomis ir uždaviniais susijusius kitus nenuolatinio pobūdžio 

Centro vadovybės bei Skyriaus vedėjo pavedimus. 

 Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui. 

 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 

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

 turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu 

laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą; 

 turėti ne mažesnę kaip 1 metų interneto svetainių administravimo darbo patirtį; 

 mokėti rusų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu ir anglų kalbą pažengusio 

vartotojo lygmens B1 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) veiklą; 

 išmanyti šiuolaikines kompiuterines technologijas, programas, būti susipažinusiam su 

HTML ir CSS technologijomis, įvairių turinio valdymo sistemų veikimo principais, 

multimedijos programinę įranga, pagrindinėmis SEO ir kibernetinio saugumo 

sąvokomis įrankiais ir priemonėmis, gebėti greitai išmokti ir įsisavinti naujas 

technologines koncepcijas; 

 turi atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti 

ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“; 

 mokėti savarankiškai planuoti, racionaliai organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, 

analitiškai įvertinti, sisteminti ir apibendrinti informaciją; 

 mokėti greitai, analitiškai įvertinti iškilusias problemas, spręsti kompiuterinių sistemų, 

taikomųjų programų problemas.    


