
 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS 

TARNAUTOJUI 

 

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

reikalavimus: 

4.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties (teisės 

bakalauro ir teisės magistro arba vienpakopį teisinį universitetinį) išsilavinimą; 

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį; 

4.3. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais visuomenės 

informavimą, asmens duomenų teisinę apsaugą; 

4.4. 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, 

teisės aktų rengimą, dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą, gebėti juos taikyti praktiškai; 

4.5. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, greitai ir savarankiškai priimti 

sprendimus, dirbti komandoje ir individualiai, analizuoti, vertinti, sisteminti, apibendrinti teisinę ir 

kitą informaciją; 

4.6. sklandžiai ir pagrįstai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 

4.7. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu; 

4.8. mokėti bent vieną užsienio kalbą (rusų, anglų, vokiečių, prancūzų) C1 lygiu. 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 

5.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, formuoja tikslus ir uždavinius, esant poreikiui 

teikia pasiūlymus ir rekomendacijas žurnalistų etikos inspektoriui Skyriaus veiklos, darbo 

organizavimo ir tobulinimo klausimais; 

1.2. organizuoja viešosios informacijos stebėseną visuomenės informavimo priemonėse, 

analizuoja Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – 

Skyriaus darbuotojų), pateiktus duomenis dėl pastebėtų visuomenės informavimo sritį 

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

pažeidimų, teikia siūlymus žurnalistų etikos inspektoriui dėl pažeidimų tolimesnio nagrinėjimo, 

paveda Skyriaus darbuotojams imtis kitų būtinų priemonių pastebėtiems pažeidimams pašalinti; 

1.3. organizuoja viešosios informacijos ekspertinį vertinimą; 

5.4. rengia ekspertų ar jų grupių veiklos reglamentavimo dokumentų, informacijos 

vertinimo ir (ar) priskyrimo metodikų (nuostatų), kitų tvarkomųjų dokumentų projektus ir teikia juos 

žurnalistų etikos inspektoriui; 

5.5. teikia žurnalistų etikos inspektoriui pasiūlymus dėl ekspertų kandidatūrų; 

5.6. teikia žurnalistų etikos inspektoriui ekspertų išvadas (ekspertizės aktus) ir 

rekomendacijas dėl informacijos priskyrimo atitinkamoms informacijos kategorijoms; 

5.7. organizuoja asmenų skundų (pareiškimų) dėl Visuomenės informavimo įstatymo, 

Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo pažeidimo 

nagrinėjimą, formuoja ir užtikrina vienodą skundų (pareiškimų) tyrimo praktiką ir prižiūri tyrimo 

eigą; 

5.8. analizuoja, kaip visuomenės informavimo priemonių veikloje laikomasi pagrindinių 

visuomenės informavimo principų, teikia siūlymus žurnalistų etikos inspektoriui dėl šių principų 

tinkamo įgyvendinimo; 

5.9. analizuoja ribojamos ir draudžiamos skelbti informacijos kriterijų, neigiamą poveikį 

nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos žymėjimo (indeksavimo) sistemos 



taikymo problemas, teikia siūlymus žurnalistų etikos inspektoriui dėl kriterijų ir sistemos 

reglamentavimo tobulinimo; 

5.10. dalyvauja surašant administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėjant 

administracinių nusižengimų bylas; 

5.11. pagal savo kompetenciją atlieka teisės aktų, kurių priežiūrą įgyvendina Skyrius pagal 

savo kompetenciją, analizę, rengia šių teisės aktų pakeitimo projektus, teikia pastabas, pasiūlymus; 

5.12. savo kompetencijos ribose teikia informaciją Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos 

strateginio veiklos plano projektui; 

5.13. savo kompetencijos ribose teikia informaciją žurnalistų etikos inspektoriaus metinei 

veiklos ataskaitai; 

5.14. rengia Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 

taikymo gairių projektą; 

5.15. savo kompetencijos ribose teikia informaciją ir pasiūlymus žurnalistų etikos 

inspektoriaus analitinei apžvalgai – visuomenės informavimo demokratinės kultūros plėtros gairėms; 

5.16. pagal savo kompetenciją teikia konsultacijas, rekomendacijas ir kitą metodinę medžiagą 

viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams, rengia atsakymų projektus valstybės ir savivaldybių 

institucijoms ir įstaigoms, kitoms įmonėms ir organizacijoms, taip pat asmenims Skyriaus 

kompetencijos klausimais; 

5.17. pagal įgaliojimą atstovauja Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai ar žurnalistų etikos 

inspektoriui teisme; 

5.18. savo kompetencijos ribose organizuoja mokymus, seminarus, konferencijas, kitus 

renginius, susijusius su Skyriaus veikla bei funkcijomis; 

5.19. žurnalistų etikos inspektoriaus pavedimu 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; 

5.20. atlieka kitus nenuolatinio pobūdžio žurnalistų etikos inspektoriaus pavedimus, siekiant 

įgyvendinti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos tikslus. 

 

 


