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DOKUMENTŲ IR VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis
specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 10.
II. PASKIRTIS
4. Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga
kontroliuoti valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą savivaldybėje, kontroliuoti, kaip
vykdomas Valstybinės kalbos įstatymas, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimai bei kiti
valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą reglamentuojantys teisės aktai, koordinuoti
savivaldybės ryšius su užsienio partneriais.
III. VEIKLOS SRITYS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje –
valstybės tarnyboje ir specialiosiose veiklos srityse – valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo
kontrolės funkcijos vykdymo, ryšių su užsienio partneriais koordinavimo.
IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI
6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities
išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje.
7. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, reglamentuojančius
vietos savivaldą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, išmanyti ir pagal kompetenciją savo
darbe taikyti Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimus, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimus, savivaldybės Tarybos sprendimus ir
kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės kalbos vartojimą.
8. Puikiai mokėti lietuvių kalbą, išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus,
dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
9. Gebėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo veiklą, sisteminti ir apibendrinti
informaciją, rengti išvadas.
10. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, sugebėti rengti spaudai informacinius
pranešimus, rašyti straipsnius kalbos ir įvairiais savivaldybės veiklos klausimais, protokoluoti
posėdžius.
11. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
12. Mokėti naudotis kompiuteriu vartotojo lygiu, dirbti šiomis kompiuterinėmis
programomis: MS „Word“, MS „Outlook“, „Internet Explorer“.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
13. Vykdyti savivaldybei deleguotą valstybinę funkciją – valstybinės kalbos vartojimo ir
taisyklingumo kontrolę:
13.1. kontroliuoti, kaip savivaldybės teritorijoje laikomasi Valstybinės kalbos įstatymo,
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių
valstybinės kalbos mokėjimą;
13.2. kontroliuoti, kad savivaldybės teritorijoje veikiančiose įstaigose, įmonėse ir
organizacijose dokumentų valdymas, apskaitos, atskaitomybės, finansiniai bei techniniai dokumentai
būtų tvarkomi valstybine kalba;
13.3. tikrinti savivaldybėje veikiančių masinės informacijos priemonių kalbos
taisyklingumą;
13.4. kontroliuoti, kad savivaldybės teritorijoje veikiančiose įstaigose, įmonėse ir
organizacijose gyventojai būtų aptarnaujami valstybine kalba;
13.5. kontroliuoti, kad oficialūs renginiai savivaldybėje vyktų valstybine kalba, kitomis
kalbomis vykstantys renginiai būtų verčiami į lietuvių kalbą;
13.6. kontroliuoti, ar savivaldybėje taisyklingai vartojamos vietovardžių formos, gatvių,
pastatų pavadinimai.
13.7. kontroliuoti, kad valstybinė kalba būtų vartojama savivaldybės teritorijoje esančių
įstaigų, įmonių ir organizacijų viešuosiuose užrašuose, antspauduose, spauduose, dokumentų
blankuose, iškabose, tarnybinių patalpų ir kituose užrašuose, gaminių ir paslaugų pavadinimuose ir
parašuose.
13.8. vykdyti specialius Valstybinės kalbos inspekcijos nurodymus.
14. Pasirašytinai derinti savivaldybės teritorijos viešųjų užrašų bei reklamos projektus.
15. Kalbos taisyklingumo požiūriu peržiūrėti ir derinti savivaldybės įstaigų ir įmonių
rengiamus lankstinukus, reklaminius bukletus, skrajutes, informacinius pažintinius leidinius,
savivaldybės tinklalapyje skelbiamą informaciją.
16. Peržiūrėti ir derinti pasirašytinai savivaldybės Tarybos sprendimų projektus, konsultuoti
savivaldybės administracijos specialistus, kurie rengia teisės aktų projektus, sutartis, pranešimus
spaudai, įvairius raštus, kalbos taisyklingumo požiūriu.
17. Surašyti Administracinių teisės nusižengimų protokolus už nusižengimus, numatytus
Administracinių teisės nusižengimų kodekso 497–503 straipsniuose, nagrinėti administracinių teisės
nusižengimų bylas ir skirti nuobaudas.
18. Siekiant pagerinti rengiamų dokumentų kokybę, nuolat rengti metodinius patarimus,
seminarus, straipsnius kalbos klausimais, konsultuoti savivaldybės administracijos padalinių įmonių,
įstaigų, organizacijų darbuotojus kalbos kultūros klausimais.
19. Rengti ir nuolat atnaujinti informaciją kalbos klausimais savivaldybės interneto svetainėje
(veiklos sritis „Valstybinė kalba“), rūpintis visuomenės kalbos kultūra.
20. Rengti savivaldybės Tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus
pagal savo kompetenciją.
21. Plėtojant Jurbarko rajono savivaldybės bendradarbiavimą su partneriais užsienio
šalyse, palaikyti ryšius su besigiminiuojančiomis užsienio šalių savivaldybėmis: tvarkyti
korespondenciją su užsienio šalimis, rengti sveikinimus, organizuoti oficialių savivaldybės delegacijų
vizitus į užsienio šalis, rengti užsienio šalių delegacijų priėmimo programas.
22. Vykdyti savivaldybės tarybos Etikos ir Antikorupcijos komisijų sekretoriaus pareigas.
23. Administracijos direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimu vykdyti kitų sudaromų komisijų
ir darbo grupių sekretoriaus pareigas.
24. Vykdyti kitus savivaldybės vadovų ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus,
užtikrinant savivaldybei keliamų tikslų įgyvendinimą.
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

25. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Dokumentų ir viešųjų ryšių
skyriaus vedėjui.
_____________________________

