
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS 

TARNAUTOJUI 

 
5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

5.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą; 

5.2. turėti ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų 

veiklos reglamentavimo ar savitvarkos institucijose; 

5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus bei poįstatyminius teisės aktus, 

reglamentuojančius žurnalistų etikos inspektoriaus ir jo vadovaujamos žurnalistų etikos inspektoriaus 

tarnybos funkcijas ir veiklos sritis; 

5.4. išmanyti dokumentų tvarkymo, apskaitos bei rengimo taisykles ir kitus susijusius teisės 

aktus; 

5.5. mokėti rinkti, kaupti, tvarkyti, sisteminti, archyvuoti tekstinius dokumentus; 

5.6. mokėti analizuoti, kritiškai mąstyti ir vertinti, sklandžiai ir pagrįstai dėstyti mintis raštu 

ir žodžiu, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, laiku vykdyti žurnalistų etikos 

inspektoriaus įsakymus, užduotis, pavedimus, pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas; 

5.7. mokėti dirbti kompiuteriu, kita biuro ir organizacine technika; 

5.8. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų); 

5.9. būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti. 

 
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. rengia ir koreguoja tarnybos dokumentacijos planą ir registrų sąrašą; 

6.2. organizuoja ir prižiūri  tarnybos dokumentų rengimą, registravimą, apskaitos vedimą 

konsultuoja tarnybos darbuotojus šiais klausimais; 

6.3. registruoja paštu ir kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis gaunamą korespondenciją 

dokumentų valdymo sistemoje, perduoda ją atitinkamiems Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos 

struktūriniams padaliniams pagal jų kompetenciją; 

6.4. registruoja siunčiamą korespondenciją dokumentų valdymo sistemoje,  išsiunčia ją  

adresatams paštu ar kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis; 

6.5. archyvuoja tarnybos dokumentus, rengia ilgai ir nuolat saugomų bylų apyrašus;  

6.6. rengia, tvarko, saugo ir prižiūri tarnybos elektroninius dokumentus; 

6.7. dirba su Valstybinio archyvo informacine sistema;  



6.8. talpina žurnalistų etikos inspektoriaus viešai skelbiamus sprendimus ir kitus reikalingus 

dokumentus tarnybos tinklalapyje; 

6.9.  administruoja tarnybos paskyrą Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale; 

6.10. administruoja tarnybos dokumentų valdymo sistemą „Doclogix“; 

6.11. koordinuoja suinteresuotų asmenų priėmimą ir konsultavimą Žurnalistų etikos 

inspektoriaus tarnyboje bei telefonu, jų skundų ar pareiškimų pateikimą žurnalistų etikos inspektoriui; 

pagal kompetenciją teikia šiems asmenims informaciją apie žurnalistų etikos inspektoriaus priimtus 

sprendimus bei tarnybos veiklą.  

6.12. vykdo kitas žurnalistų etikos inspektoriaus pavestas užduotis susijusiais su tarnybos 

veikla, jei jos nėra kitų tarnybos darbuotojų kompetencijos veiklos sritis, kad būtų pasiekti tarnybos 

strateginiai tikslai. 

 
 

 

 


