PATVIRTINTA
Neringos savivaldybės administracijos
direktoriaus 2013 m. vasario 26 d.
įsakymu Nr. V13-78
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (ATSTOVO SPAUDAI, RYŠIAMS SU VISUOMENE)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Vyriausiasis specialistas (atstovas spaudai, ryšiams su visuomene) yra karjeros valstybės
tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A
3. Pareigybės kategorija – 11
II. PASKIRTIS
4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga kokybiškai ir laiku vykdyti jam
pavestas atstovo spaudai ir ryšių su visuomene funkcijas.
III. VEIKLOS SRITIS
5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo bendroji veiklos sritis – ryšiai su visuomene.
IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas socialinių mokslų studijų srities komunikacijos ir
informacijos krypties (žurnalistikos studijų programa) arba jam prilygstantis išsilavinimas.
6.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį ryšių su visuomene ir žiniasklaidos srityje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimais, kitais teisės aktais, nustatančiais priskirtą veiklą;
6.4. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6.5. Mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmeniu (B1 lygiu).
6.6. Sugebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje.
6.7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Savarankiškai planuoja ir organizuoja savo veiklą, rengia savivaldybės tarybos, mero
potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, savivaldybės mero ir
administracijos direktoriaus raštų projektus pareigybei priskirtų funkcijų klausimais.
7.2. Organizuoja savivaldybės viešųjų ryšių kampanijas – akcijas, spaudos konferencijas,
pristatymus, informacijos pateikimą žiniasklaidai.
7.3. Informuoja visuomenę apie savivaldybės veiklą, priimamus sprendimus ir jų įgyvendinimą.
7.4. Skelbia oficialią savivaldybės informaciją ir privalomus skelbti savivaldybės institucijų
norminius teisės aktus žiniasklaidoje.
7.5. Skatina gyventojus dalyvauti sprendžiant problemas ir priimant svarbius miesto visuomenei
sprendimus.
7.6. Organizuoja visuomenės nuomonės tyrimus, gyventojų apklausas.
7.7. Formuoja teigiamą Neringos savivaldybės įvaizdį, užmezga ir palaiko gerus ryšius su
žiniasklaida.
7.8. Fiksuoja žiniasklaidoje pasirodančius netikslumus apie Neringos savivaldybės veiklą, jos
priimtus dokumentus, dezinformacijas ir prireikus juos operatyviai paneigia.

7.9. Informuoja savivaldybės merą, administracijos direktorių apie žiniasklaidoje paskelbtą
informaciją apie savivaldybę, jos veiklą.
7.10.
Atlieka žiniasklaidos monitoringą, įvertindamas Neringos savivaldybei aktualių
pranešimų žiniasklaidoje poveikį savivaldybės įvaizdžiui;
7.11.
Dalyvauja savivaldybės tarybos posėdžiuose, kituose savivaldybės organizuojamuose
posėdžiuose, pasitarimuose, susitikimuose, konferencijose, renginiuose, susijusiuose su
savivaldybės veikla, aktualiais visuomenei klausimais.
7.12.
Rengia ir teikia medžiagą oficialiems savivaldybės puslapiams spaudoje.
7.13.
Redaguoja pavaldžių įstaigų parengtus pranešimus spaudai ir kitą informaciją, skirtą
savivaldybės interneto svetainei bei oficialiems savivaldybės puslapiams spaudoje.
7.14.
Koordinuoja sutarčių su visuomenės informavimo priemonėmis vykdymą, užtikrina
savivaldybei pagal sutartis skirtų plotų bei eterio laiko žiniasklaidoje efektyvų
panaudojimą.
7.15.
Konsultuoja savivaldybės tarybos narius, savivaldybės vadovus, savivaldybės
administracijos struktūrinius padalinius dėl savivaldybės veiklos pristatymo spaudoje, per
radiją ir televiziją, kitais viešųjų ryšių klausimais.
7.16.
Informuoja gyventojus krizių atvejais – užtikrina gyventojų informuotumą įvykus
katastrofoms, stichinėms nelaimėms, epidemijoms, užkrečiamų ligų atvejams, likviduojant
jų padarinius, atsitikus nenumatytoms aplinkybės, susijusioms su savivaldybės ar miesto
veikla.
7.17.
Laiku pateikia savivaldybės interneto svetainėje informaciją, pranešimus, naujienas
apie savivaldybės veiklą, tarptautinį bendradarbiavimą, renginius, įvykius, pasiekimus ir kt.
visuomenei aktualiais klausimais.
7.18.
Administruoja savivaldybės interneto svetainės naujienų ir klausimų-atsakymų
modulius, rengia, įkelia ir prižiūri ten esančią informaciją.
7.19.
Koordinuoja savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiamos informacijos anglų
kalba pateikimą, atsižvelgiant į Bendrųjų reikalavimų valstybės institucijoms interneto
svetainėms aprašą.
7.20.
Koordinuoja oficialių savivaldybės vadovybės sveikinimo kalbų, kitų proginių ir
viešųjų tekstų bei pranešimų medžiagos rengimą.
7.21.
Fotografuoja renginius, įvykius bei sudaro nuotraukų katalogus savivaldybės interneto
svetainei, publikacijoms, socialiniams tinklams ir kt.
7.22.
Savivaldybės vadovybės pavedimu pagal savo kompetenciją padeda organizuoti
užsienio oficialių delegacijų, tarptautinių organizacijų atstovų ir pavienių asmenų oficialius
ir darbo vizitus Neringoje, padeda rengti vizitų programas.
7.23. Rengia pareigybės inicijuojamų paslaugų viešųjų pirkimų konkursų sąlygas.
7.24.
Teikia pareigybės dokumentacijos planą bendrajam administracijos dokumentacijos
plano parengimui, rengia ir derina pareigybės dokumentų aprašus, sukomplektuoja pagal
patvirtintą bendrą dokumentacijos planą bylas ir pasibaigus kalendoriniams metams
suarchyvuotas pareigybės bylas perduoda saugoti į savivaldybės archyvą.
7.25.
Tvarko ir teikia pareigybės kompetencijos klausimais statistinius duomenis.
7.26.
Priima bei konsultuoja asmenis pareigybės kompetencijos klausimais, nagrinėja ir
atsako į jų prašymus, skundus, pasiūlymus.
7.27.
Vykdo kitas įstatymais, norminiais teisės aktais, savivaldybės tarybos sprendimais,
mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas pagal
pareigybės kompetenciją.
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Administracijos
direktoriui.
Susipažinau:
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)

