
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ar 

humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą; 

1.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį darbo patirtį viešųjų ryšių srityje; 

1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės 

informavimą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, Tarnybos veiklą, informacijos teikimą, 

piliečių teises į informaciją, dokumentų rengimo taisykles ir gebėti jais vadovautis atliekant šiame 

pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas; 

1.4. išmanyti visuomenės informavimo būdus ir priemones, viešųjų ryšių veiklos principus, 

tarptautinio ir diplomatinio protokolo reikalavimus; 

1.5. gebėti greitai suvokti informaciją, ją valdyti, kaupti, sisteminti ir analizuoti, sklandžiai 

dėstyti mintis raštu ir žodžiu bendraujant su interesantais, visuomenės informavimo priemonių 

atstovais; 

1.6. gebėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo darbą, numatyti veiklos prioritetus, 

priimti sprendimus, rengti pagrįstas/motyvuotas išvadas; 

1.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer, naudotis kitomis šiuolaikinėmis biuro technikos 

priemonėmis; 

1.8. mokėti anglų ir rusų kalbas C1 lygiu. 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 
2.1. inicijuoja, palaiko ir plėtoja viešuosius ryšius su Lietuvos ir užsienio valstybių 

visuomenės informavimo priemonėmis; 
2.2. inicijuoja, palaiko ir plėtoja viešuosius ryšius su užsienio valstybių kompetentingomis 

institucijomis – Tarnybos partneriais, teikia jiems informaciją apie Tarnybos veiklą; 
2.3. pagal savo kompetenciją inicijuoja su Tarnybos veikla susijusius projektus, viešuosius 

bei vidinės reikšmės renginius bei organizuoja juos; 
2.4. rengia užsienio valstybių delegacijų, atvykstančių Tarnybos kvietimu, programas, 

organizuoja svečių priėmimą, rengia dalykinius susitikimus su Tarnybos atstovais, organizuoja 
spaudos konferencijas; 

2.5. koordinuoja Tarnybos delegacijų išvykimą į užsienio valstybes, derina vizitų 
programas, rengia informacinę medžiagą; 



2.6. rengia ir skelbia oficialius pranešimus apie valstybės pareigūnų, užsienio valstybių 
svečių bei kitų institucijų atstovų vizitus Tarnyboje, Tarnybos delegacijų vizitus užsienyje; 

2.7. teikia Žurnalistų etikos inspektoriui pasiūlymus dėl Tarnybos įvaizdžio gerinimo bei 
vykdomos veiklos viešinimo; 

2.8. stebi ir analizuoja visuomenės informavimo priemonėse skelbiamą informaciją, 
susijusią su Tarnybos veikla ir jos priimtais sprendimais, o pastebėjęs visuomenę klaidinančią 
informaciją, informuoja apie tai Žurnalistų etikos inspektorių; 

2.9. Žurnalistų etikos inspektoriaus pavedimu rengia ir teikia visuomenės informavimo 
priemonėms pareiškimus, paaiškinimus, paneigimus dėl paskelbtos klaidingos informacijos, 
susijusios su Tarnybos vykdoma veikla; 

2.10. rengia ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia viešosios informacijos rengėjams 
(skleidėjams) ir gyventojams informaciją apie Tarnybos veiklą, atsako už šios informacijos tikslumą; 

2.11. Žurnalistų etikos inspektoriaus pavedimu, atstovauja Tarnybą valstybės institucijose, 
įstaigose ar renginiuose; 

2.12. rūpinasi savalaikiu ir tinkamu aktualių naujienų paskelbimu Tarnybos interneto 
svetainėje bei Tarnybos darbuotojams; 

2.13. rengia oficialius Tarnybos sveikinimus valstybinių ir kitų švenčių proga; 
2.14. pagal savo kompetenciją dalyvauja Tarnybos posėdžiuose, pasitarimuose ir kituose 

renginiuose, komisijų, darbo grupių veikloje; 
2.15. savo kompetencijos ribose vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Žurnalistų etikos 

inspektoriaus pavedimus. 

 


