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 ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį visuomenės informavimo srityje;
1.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų ir žmogiškųjų išteklių valdymo
srityje;
1.4. būti susipažinusiam su Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija,
Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679, Darbo kodeksu, Administracinių
nusižengimų kodeksu, Visuomenės informavimo, Asmens duomenų teisinės apsaugos, Valstybės
tarnybos ir kitais įstatymais bei teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, strateginį
planavimą, valstybės tarnybą, viešųjų pirkimų vykdymą, administracinių nusižengimų bylų teiseną;
1.5. išmanyti Europos Žmogaus Teisių Teismo, Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo,
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo ir kitų Lietuvos Respublikos teismų praktiką visuomenės
informavimo, asmens duomenų teisinės apsaugos srityse;
1.6. būti susipažinusiam su teisės aktų rengimo, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos
taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai;
1.7. sugebėti analizuoti, vertinti, sisteminti, apibendrinti informaciją, sklandžiai ir
argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
1.8. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų) B2 lygiu;
1.9. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
2.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, formuoja tikslus ir uždavinius bei teikia
pasiūlymus ir rekomendacijas žurnalistų etikos inspektoriui Skyriaus veiklos, darbo organizavimo ir
tobulinimo klausimais;
2.2. organizuoja asmenų skundų (pareiškimų) dėl Visuomenės informavimo įstatymo, Asmens
duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų, kurių priežiūrą įgyvendina Skyrius
pagal savo kompetenciją, pažeidimų nagrinėjimą, formuoja ir užtikrina vienodą skundų (pareiškimų)
tyrimo praktiką ir prižiūri tyrimo eigą;
2.3. teikia Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos (toliau – Tarnyba) veiklai reikšmingesnių
asmenų skundų (pareiškimų) tyrimų anotacijas;
2.4. dalyvauja formuojant Tarnybos žmogiškųjų išteklių (personalo) valdymo politiką ir
koordinuoja jos įgyvendinimą;
2.5. koordinuoja Tarnybai reikalingų prekių, paslaugų, darbų įsigijimo (viešųjų pirkimų)
procesus;
2.6. pagal savo kompetenciją teikia konsultacijas į Tarnybą besikreipiantiems asmenims;
2.7. dalyvauja surašant administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėjant administracinių
nusižengimų bylas;
2.8. pagal savo kompetenciją atlieka visuomenės informavimo sritį reglamentuojančių teisės
aktų analizę, rengia šių teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;
2.9. pagal įgaliojimą atstovauja Tarnybai ar žurnalistų etikos inspektoriui teisme;
2.10. savo kompetencijos ribose rengia atsakymų projektus valstybės ir savivaldybių
institucijoms ir įstaigoms, kitoms įmonėms ir organizacijoms, taip pat asmenims asmeninių neturtinių
teisių pažeidimo visuomenės informavimo priemonėse klausimais;
2.11. savo kompetencijos ribose teikia informaciją Tarnybos strateginio veiklos plano projektui;

2.12. savo kompetencijos ribose teikia informaciją žurnalistų etikos inspektoriaus metinei
veiklos ataskaitai;
2.13. savo kompetencijos ribose teikia informaciją ir pasiūlymus žurnalistų etikos inspektoriaus
analitinei apžvalgai – visuomenės informavimo demokratinės kultūros plėtros gairėms;
2.14. žurnalistų etikos inspektoriaus pavedimu dalyvauja nacionaliniuose ar tarptautiniuose
renginiuose, seminaruose, konferencijose, mokymuose, darbo grupėse;
2.15. atlieka kitus nenuolatinio pobūdžio žurnalistų etikos inspektoriaus pavedimus.

