
                                                     

MEMORIALINIO DEPARTAMENTO MEMORIALINIO MENO IR EKSPERTIZĖS

SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SKULPTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖ

1.  Memorialinio meno ir ekspertizės skyriaus vyriausiasis skulptorius yra specialistų grupės
pareigybė.    

2. Pareigybės lygis – A2.
            3. Pareigybės paskirtis - dalyvauti Atminimo ženklų, simbolių ir paminklų genocido aukoms
ir  asmenims,  represuotiems  už  pasipriešinimą  okupaciniams  režimams  kūrimo  programoje,
projektuoti paminklus, atminimo ženklus ir simbolius genocido aukoms, rezistencijos kovoms ir jų
dalyviams.

4. Vyriausiasis skulptorius yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu
laipsniu  arba  jam  prilygintą  išsilavinimą  dailės  mokslų  studijų  srityje  arba  profesinį
bakalaurą;
5.2.  Mokėti  rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmens  B1 lygiu  (pagal  Europos standarto
kalbų mokėjimo lygį);
5.3.  Būti  susipažinusiam  su  Lietuvos  Respublikos  įstatymais,  Lietuvos  Respublikos
Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius, Lietuvos
gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (toliau – Centro) veiklą;
5.4. Būti susipažinusiam su Dokumentų rengimo ir apskaitos taisyklėmis;
5.5. Mokėti  dirbti  su MS Office programiniu paketu,  kompiuterinėmis duomenų paieškos
sistemomis;
5.6.  Mokėti  savarankiškai  planuoti,  racionaliai  organizuoti  savo  veiklą,  mokėti  kaupti,
analitiškai įvertinti, sisteminti ir apibendrinti informaciją.

      III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1.  Dalyvauja  Atminimo  ženklų,  simbolių  ir  paminklų  genocido  aukoms  ir  asmenims,

represuotiems už pasipriešinimą okupaciniams režimams kūrimo programoje.
6.2. Projektuoja paminklus, atminimo ženklus ir simbolius genocido aukoms, rezistencijos

kovoms ir jų dalyviams.
6.3. Derina projektus su atitinkamomis institucijomis teisės aktų nustatyta tvarka.
6.4. Vykdo paminklų, atminimo ženklų ir simbolių genocido aukoms, rezistencijos kovoms

ir jų dalyviams statybos priežiūrą.
6.5.  Ekspertuoja  paminklų,  atminimo  ženklų  ir  simbolių  projektus  genocido  aukoms,

rezistencijos kovoms ir jų dalyviams.
6.6. Dalyvauja rengiant parodas, ekspozicijas, atlieka jų meninį apipavidalinimą.
6.7. Rengia tikslinius užsakymus centro padaliniams.



6.8. Rengia straipsnius internetui, spaudai, renginiams ir kt. apie paminklų, atminimo ženklų
ir simbolių projektavimą ir statybą.

6.9.  Sistemina  ir  saugo  su  darbine  veikla  susijusią  dokumentaciją  teisės  aktų  nustatyta
tvarka.

6.10.  Prisideda prie  Lietuvos  gyventojų  genocido  aukų,  rezistencijos  kovų ir  jų  dalyvių
atminimo įamžinimo sklaidos, inicijavimo ir skatinimo.

6.11.  Vykdo  kitus  su  Centro  uždaviniais  ir  funkcijomis  susijusius  Centro  vadovybės
pavedimus.


