PATVIRTINTA
Jurbarko rajono savivaldybės mero
2019 m. gegužės 31 d. potvarkiu Nr. P7-108
JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO SEKRETORIATO
VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato (toliau – sekretoriatas) viešųjų
ryšių specialisto (toliau – specialistas) pareigybė yra darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį
pareigybė, priskirta antrai – specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Sekretoriato viešųjų ryšių specialisto pareigybė reikalinga teikti informaciją apie Jurbarko
rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) darbą žiniasklaidos priemonėms, organizuoti visuomenės
apklausas, spaudos konferencijas, kurti teigiamą įvaizdį.

II.
SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
4. Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių arba socialinių mokslų
studijų krypties išsilavinimą;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės
informavimą, asmens duomenų teisinę apsaugą, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių
įstaigų, viešąjį administravimą;
4.3. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, tarnybinio etiketo ir tarnybinio protokolo
reikalavimus;
4.4. išmanyti visuomenės informavimo būdus ir priemones, viešųjų ryšių veiklos principus;
4.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
4.6. gebėti fotografuoti, administruoti interneto svetainę, socialinius tinklus;
4.7. gebėti rengti informacinius pranešimus, straipsnius, sveikinimus;
4.8. gerai mokėti lietuvių kalbą ir bent vieną užsienio (anglų arba vokiečių) kalbą B2 lygiu;
4.9. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį viešųjų ryšių srityje, viešajame
administravime arba žiniasklaidoje.
III.
SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. rengia ir pateikia žiniasklaidos priemonėms oficialius pranešimus, informacinio
pobūdžio pranešimus, sveikinimus, padėkas;
5.2. operatyviai teikia žiniasklaidos priemonėms informaciją apie savivaldybės tarybos, jos
komitetų, komisijų, savivaldybės mero, mero pavaduotojo, savivaldybės administracijos direktoriaus,
savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo iniciatyvas ir jų įgyvendinimą, savivaldybės
administracijos struktūrinių ir struktūrinių teritorinių padalinių, savivaldybei pavaldžių įstaigų bei
savivaldybės kontroliuojamų įmonių darbą, priimtus sprendimus, svarstomus aktualius klausimus,
renginius, teikiamas paslaugas;
5.3. aprūpina į savivaldybę besikreipiančius žiniasklaidos atstovus dokumentais, būtinais jų
darbui, rengia atsakymus į žurnalistų paklausimus, organizuoja spaudos konferencijas;

5.4. kaupia, sistemina, analizuoja ir apibendrina žiniasklaidoje skelbtą informaciją apie
savivaldybės veiklą, prireikus nukreipia ją atitinkamiems savivaldybės administracijos padaliniams;
5.5. fiksuoja žiniasklaidoje pateiktą klaidingą informaciją, susijusią su savivaldybės veikla,
apie tai informuoja savivaldybės merą, mero pavaduotoją, savivaldybės administracijos direktorių,
atitinkamų Savivaldybės administracijos struktūrinių ir struktūrinių teritorinių padalinių vadovus.
Rengia ir per žiniasklaidos priemones platina pareiškimus, paaiškinimus, paneigiančius klaidingą
informaciją;
5.6. rengia ir derina savivaldybės leidinių ar užsakomų straipsnių projektus su leidyklomis,
žiniasklaida;
5.7. organizuoja visuomenės apklausas jai aktualiais klausimais, apibendrina apklausų
duomenis ir pateikia juos savivaldybės tarybai, savivaldybės merui, mero pavaduotojui, savivaldybės
administracijai ir žiniasklaidai;
5.8. žiniasklaidos priemonėms parengtą informaciją, suderintą su sekretoriato vedėju, prieš
publikuojant pateikia savivaldybės merui, o tais atvejais, kai informacija liečia savivaldybės
administraciją – administracijos direktoriui;
5.9. administruoja Jurbarko rajono savivaldybės profilį socialiniame tinkle „Facebook“;
5.10. koordinuoja informacijos apie savivaldybės veiklą sklaidą per savivaldybės interneto
svetainę ir socialinius tinklus;
5.11. administruoja savivaldybės svetainės skiltis „Naujienos“, „Renginiai“, „Skelbimai“:
rengti ir viešinti pranešimus šiose skiltyse, prižiūri jose esančią informaciją;
5.12. informuoja/skelbia savivaldybės mero, mero pavaduotojo darbotvarkes interneto
svetainėje;
5.13. pagal atsakingų asmenų pateiktą informaciją rengia koordinacinį planą ir jį viešina;
5.14. atlieka kitus savivaldybės mero, mero pavaduotojo, savivaldybės administracijos
direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pavedimus.
IV.

PAVALDUMAS IR ATSAKOMYBĖ

6. Specialistas yra pavaldus savivaldybės merui.
7. Už savo pareigybės aprašyme išvardintų reikalavimų bei funkcijų nevykdymą ar
netinkamą vykdymą specialistas atsako Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
___________________

