
  FUNKCIJOS 

 

 1. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, 

organizacijomis bei fiziniais asmenimis. 

2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais. 

3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus. 

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais. 

5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba 

prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualią informaciją. 

6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio 

padalinio veiklas. 

7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba 

prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją. 

8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus 

rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus. 

9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka. 
 

 10. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą, rengia, koordinuoja rengimą pažymų dėl 

kapinėse, kapuose ir palaidojimo vietose naujų (patikslintų) užrašų įrengimo, informacijos 

pateikimo ar  duomenų pašalinimo. 

11. Fiksuoja genocido ir Lietuvos gyventojų persekiojimo faktus ir represijų vykdytojus, teikia 

medžiagą apie konkrečius genocido vykdytojus valstybės teisėsaugos institucijoms. 

12. Bendradarbiauja su teisėsaugos institucijomis, tiriančiomis kitų valstybių specialiųjų 

tarnybų ardomąją veiklą Lietuvos Respublikos teritorijoje, teikdamas archyvuose surinktą 

medžiagą ir nustatytus faktus. 

13. Atstovauja centrui įgyvendinant Nacionalinės atminties instituto – nusikaltimų prieš 

Lenkijos tautą persekiojimo komisijos  ir centro bendradarbiavimo susitarimą. 
 

 14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus. 
 

     

   SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0 

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) 

arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

1.2.studijų kryptis – istorija (arba); 

arba: 
 

1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) 

arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

1.4. darbo patirtis – darbo valstybės archyvuose patirtis; 

1.5. darbo patirties trukmė – 3 metai.  
  

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0 

2.1. kalba – rusų; 
 

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2. 
 

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:0 



3.1. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti 

su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta institucijos vadovo 

patvirtintame pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su 

įslaptinta informacija, sąraše. 
  

     

 


