
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS 

TARNAUTOJUI 

 
7. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

7.1. Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties (teisės 

bakalauro ir teisės magistro arba vienpakopį teisinį universitetinį) išsilavinimą; 

7.2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį; 

7.3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius 

visuomenės informavimą, nepilnamečių apsaugą, ribojamos skelbti ir draudžiamos skelbti 

informacijos skelbimą ir platinimą, visuomenės informavimo priemonių veiklos teisinius pagrindus 

būti susipažinusiam su šias visuomenės informavimo sritis reguliuojančiais Europos Sąjungos teisės 

aktais; 

7.4. Sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, greitai ir savarankiškai 

priimti sprendimus, dirbti komandoje ir individualiai, analizuoti teisinę ir kitą informaciją, turėti 

vadovavimo gebėjimų; 

7.5. Mokėti valdyti, vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas; 

7.6. Sklandžiai ir pagrįstai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti raštvedybos taisykles; 

7.7. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu; 

7.8. Mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų) C1 lygiu. 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

 
8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 

8.1. Vadovauja Viešosios informacijos stebėsenos ir ekspertizės skyriui, organizuoja šio 

skyriaus darbą, paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, atsako už skyriaus veiklą ir darbo 

rezultatus; 

8.2. Organizuoja viešosios informacijos stebėseną visuomenės informavimo priemonėse, 

analizuoja skyriaus darbuotojų pateiktus duomenis dėl pastebėtų visuomenės informavimo sritį 

reglamentuojančių teisės aktų, už kurių priežiūrą atsakingas žurnalistų etikos inspektorius, 

pažeidimų; 

8.3. Teikia siūlymus inspektoriui dėl 8.2. punkte nurodytų pažeidimų tolimesnio 

nagrinėjimo, inspektoriaus iniciatyva, organizuoja ekspertinį vertinimą, paveda skyriaus 

darbuotojams imtis kitų būtinų priemonių pastebėtiems pažeidimams pašalinti; 

8.4. Organizuoja ekspertų ar jų grupių darbą siekiant įvertinti neigiamo turinio viešosios 

informacijos paskelbimo visuomenės informavimo priemonėse atvejus ir reiškinius; 



8.5. Organizuoja prie žurnalistų etikos inspektoriaus ar Žurnalistų etikos inspektoriaus 

tarnybos sudarytų ekspertų ar jų grupių veiklą ir darbą; 

8.6. Žurnalistų etikos inspektoriui teikia ekspertų išvadas (ekspertizės aktus) ir 

rekomendacijas dėl informacijos priskyrimo atitinkamoms informacijos kategorijoms; 

8.7. Žurnalistų etikos inspektoriui teikia tvirtinti ekspertų ar jų grupių veiklos 

reglamentavimo dokumentus, informacijos vertinimo ir (ar) priskyrimo metodikas (nuostatas), kitus 

tvarkomuosius dokumentus ar jų projektus; 

8.8. Žurnalistų etikos inspektoriui teikia pasiūlymus dėl ekspertų kandidatūrų; 

8.9. Analizuoja, kaip visuomenės informavimo priemonių veikloje laikomasi pagrindinių 

visuomenės informavimo principų, teikia siūlymus inspektoriui dėl šių principų įgyvendinimo; 

8.10. Analizuoja ribojamos ir draudžiamos skelbti informacijos kriterijų, neigiamą poveikį 

nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos žymėjimo (indeksavimo) sistemos 

taikymo problemas, teikia siūlymus dėl kriterijų ir sistemos reglamentavimo tobulinimo; 

8.11. Analizuoja Visuomenės informavimo įstatymo, Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo 

viešosios informacijos poveikio įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų, kurių nuostatų įgyvendinimo 

priežiūrą atlieka žurnalistų etikos inspektorius, įgyvendinimo problemas, teikia siūlymus jų 

įgyvendinimui tobulinti; 

8.12. Teikia siūlymus dėl galiojančių įstatymų, poįstatyminių teisės aktų ir jų projektų;  

8.13. Dalyvauja rengiant įstaigos veiklos strateginio planavimo dokumentus; 

8.14. Rengia įstaigos veiklos analitines apžvalgas, ataskaitas, rekomendacijas ir kitą metodinę 

medžiagą viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams, teikia jiems konsultacijas; 

8.15. Organizuoja įstaigos inicijuojamus mokymus, seminarus, konferencijas, kitus 

renginius, susijusius su skyriaus veikla bei funkcijomis, dalyvauja juose; 

8.16. Įstaigos vadovo įgaliojimu dalyvauja nacionaliniuose ar tarptautiniuose renginiuose, 

seminaruose, konferencijose, mokymuose, darbo grupėse, bendradarbiauja su viešosios informacijos 

rengėjų ir skleidėjų veiklos reglamentavimo ir savitvarkos institucijomis, kitomis valstybės ir 

nevyriausybinėmis įstaigomis ir jų atstovais; 

8.17. Rengia skyriaus veiklos reglamentavimo, informacinius ir kitus dokumentus; 

8.18. Atlieka kitas nenuolatinio pobūdžio įstaigos vadovo paskirtas užduotis, siekiant 

įgyvendinti įstaigos (skyriaus) strateginius tikslus ir uždavinius; 

8.19. Atsako žurnalistų etikos inspektoriui už skyriaus veiklą ir darbo rezultatus, laikosi 

vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų nuostatų. 

 


