
 

 

PATVIRTINTA 

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos  

tyrimo centro generalinio direktoriaus 

2022 m. balandžio    d. įsakymu Nr. 1VE- 

 

MEMORIALINIO DEPARTAMENTO OKUPACIJŲ IR LAISVĖS KOVŲ MUZIEJAUS 

VYRESNIOJO PATARĖJO MUZIEJINEI VEIKLAI  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus vyresniojo patarėjo muziejinei veiklai pareigybė yra  

struktūrinių padalinių vadovų ir jų pavaduotojų grupės pareigybė. 

2. Pareigybės lygis – A1. 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį humanitarinės (istorijos) krypties 

išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą; 

3.2. gerai žinoti 1940–1990 m. Lietuvos istorijos įvykius, susijusius su pirmosios (1940–

1941) ir antrosios (1944–1990) sovietinės ir nacistinės (1941–1944) okupacijos laikotarpiais; 

3.3. turėti ne mažesnę kaip 5 metų muziejinio darbo ir 5 metų vadovavimo muziejaus 

padaliniui arba skyriui patirtį; 

3.4. mokėti rusų ir anglų kalbas pažengusio vartotojo B1 lygiu (pagal Europos kalbų 

mokėjimo lygį); 

3.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos 

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

rezistencijos tyrimo centro, muziejų veiklą, darbo santykius; 

3.6. mokėti dirbti MS Office programiniu paketu, Internet Explorer, kompiuterinėmis 

duomenų paieškos sistemomis; 

3.7. mokėti dirbti su Centro duomenų bazėmis; 

3.8. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles; 

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

analitiškai įvertinti, sisteminti ir apibendrinti informaciją; 

3.10. turėti gerus bendravimo bei bendradarbiavimo įgūdžius.  

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

4.1. dalyvauja įgyvendinant valstybės istorinės atminties politiką tremties ir rezistencijos 

muziejų srityje: konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą savivaldybėms, valstybinėms bei 

visuomeninėms organizacijoms dėl muziejų ekspozicijų įrengimo, kilnojamųjų parodų rengimo, 

edukacinių programų organizavimo tremties ir rezistencijos tematika; 
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4.2. sudaro sąlygas Muziejuje saugomų muziejinių vertybių viešinimui: rengia nuolatines ir 

laikinas ekspozicijas, virtualias bei kilnojamąsias parodas, istorinės atminties įamžinimo leidinius, 

publikacijas; dalyvauja parodų atidarymuose ir leidinių pristatymuose;  

4.3. Muziejaus direktoriaus pavedimu atstovauja Muziejui santykiuose su kitomis 

įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenims kompetencijos ribose Lietuvoje ir užsienyje; 

4.4. teikia siūlymus Muziejaus direktoriui muziejinės veiklos klausimais;  

4.5. dalyvauja Muziejaus Rinkinių komisijos darbe; 

4.6. Muziejaus direktoriaus pavedimu dalyvauja Lietuvos muziejų asociacijos, kitų kultūros 

ir švietimo įstaigų organizuojamuose seminaruose, konferencijose ir renginiuose, susijusiuose su 

muziejine veikla; 

4.7. bendradarbiauja su kitais LGGRT Centro padaliniais; 

4.8. vykdo kitus su muziejine veikla susijusius tiesioginio vadovo ir LGGRT Centro 

generalinio direktoriaus pavedimus; 

4.9. turi teisę dirbti su Centro informacinėmis duomenų bazėmis; 

5. Vyresnysis patarėjas muziejinei veiklai yra tiesiogiai pavaldus Okupacijų ir laisvės kovų 

muziejaus direktoriui. 

6. Už funkcijų ir pareigų, numatytų šiame pareigybės aprašyme, nevykdymą ar netinkamą 

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

taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

_________________ 

 

 

 

 

 


