
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS 

TARNAUTOJUI 

 

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius 

reikalavimus: 

1.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės 

krypties (teisės bakalauro ir teisės magistro arba vienpakopį teisinį universitetinį) išsilavinimą. 

1.2. Turėti 3 metų teisinio darbo stažą.  

1.3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus bei poįstatyminius teisės aktus, 

reglamentuojančius visuomenės informavimo sritį šiais klausimais: žmogaus teisių apsaugos (asmens 

garbės ir orumo, privatumo, nepilnamečių apsaugos), viešosios informacijos rengėjų profesinės 

etikos bei teisinės atsakomybės, asmens duomenų teisinės apsaugos, visuomenės informavimo 

priemonių veiklos teisinių pagrindų, administracinės atsakomybės, kylančios iš teisinių santykių 

visuomenės informavimo sferoje, bei kitais klausimais. Šiais klausimais patarinėti žurnalistų etikos 

inspektoriui ir teikti jam teisines išvadas. 

1.4. Išmanyti Lietuvos Respublikos teismų, Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką 5.3. 

punkte išvardintais klausimais.  

1.5. Organizuoti žurnalistų etikos inspektoriui žinybingų skundų tyrimą ir prižiūrėti skundų 

tyrimo eigą Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyboje. Esant būtinybei teikti reikšmingesnių skundų 

tyrimų anotacijas. 

1.6. Būti susipažinusiam su Europos Sąjungos direktyvomis, Lietuvos Respublikos 

tarptautinėmis sutartimis, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos bei 

Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais visuomenės informavimo sritį 5.3. punkte 

apibrėžtais klausimais. 

1.7. Išmanyti Lietuvos administracinę, administracinio proceso teisę.  

1.8. Atlikti įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių visuomenės informavimo sritį, 

analizę, teikti pasiūlymus bei išvadas dėl šių dokumentų ir jų projektų, rengti Žurnalistų etikos 

inspektoriaus tarnybos vidaus dokumentus visose teisės srityse.  

1.9. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti ir vertinti informaciją. 

1.10. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą. 

1.11. Sklandžiai ir pagrįstai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, 

teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir kita organizacine technika. 

1.12. Mokėti vieną ar daugiau užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų) B2 lygiu. 

1.13. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti, kritiškai mąstyti. 



 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

 

2. Atlieka skundų (pareiškimų), žinybingų žurnalistų etikos inspektoriui pagal įstatymais 

jam priskirtą kompetenciją – dėl Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo, Asmens 

duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos 

poveikio įstatymo, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso – pažeidimų 

tyrimą. Organizuoja skundų tyrimą ir prižiūri skundų tyrimo eigą Žurnalistų etikos inspektoriaus 

tarnyboje. 

3. Atlieka įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, reglamentuojančių visuomenės 

informavimo sritį 5.3. punkte apibrėžtais klausimais, analizę, teikia dėl jų siūlymus, rengia šių teisės 

aktų projektus. 

4. Esant teisiniam pagrindui surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, rengia 

administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo, kitų administracinių – teisinių procedūrų 

dokumentus, teikia teisines išvadas ir konsultacijas šiais klausimais. 

5. Atstovauja žurnalistų etikos inspektorių ar Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą 

teismuose pagal inspektoriaus įgaliojimą. 

6. Rengia Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos strateginio veiklos plano projektą; 

7. Rengia žurnalistų etikos inspektoriaus veiklos metinės ataskaitos ir analitinės apžvalgos 

projektą. 

8. Vertina, kaip viešosios informacijos rengėjų, platintojų ir žurnalistų veikloje laikomasi 

įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, reglamentuojančių visuomenės informavimo sritį 5.3. punkte 

apibrėžtais klausimais, nuostatų, reikalavimų bei principų. Teikia išvadas žurnalistų etikos 

inspektoriui šiais klausimais. 

9. Teikia teisines konsultacijas į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą besikreipiantiems 

asmenims. 

10. Rengia atsakymus į kitų institucijų paklausimus. 

11. Žurnalistų etikos inspektoriaus įgaliojimu dalyvauja nacionaliniuose ar tarptautiniuose 

renginiuose, seminaruose, konferencijose bei įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų rengimo darbo 

grupėse, bendradarbiauja su institucijomis, kurios pagal savo kompetenciją yra atsakingos už 

įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, reglamentuojančių visuomenės informavimo sritį 5.3. punkte 

apibrėžtais klausimais, kitomis viešosios informacijos rengėjų ir platintojų veiklos reglamentavimo 

ir savitvarkos institucijomis, jų atstovais. 

12. Atlieka kitus nenuolatinio pobūdžio žurnalistų etikos inspektoriaus pavedimus. 



 


