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KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Komunikacijos skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 13.
II. PASKIRTIS
4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga formuoti, plėtoti ir įgyvendinti savivaldybės
komunikacijos plėtros strategiją, koordinuoti skyriaus veiklą ir spręsti jo kompetencijai priskirtus
klausimus, vykdyti kitas įstatymų, savivaldybės tarybos veiklos reglamento, administracijos veiklos
nuostatų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.
III. VEIKLOS SRITIS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas
– viešųjų ryšių, informacinių ir komunikacinių sistemų priežiūros funkcijas.
IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI,
EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities
viešųjų ryšių, komunikacijos ar informacijos paslaugų krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus,
Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį
administravimą, vietos savivaldą, visuomenės informavimą, viešosios informacijos rinkimą,
rengimą ir skelbimą, heraldikos ir atributikos kūrimą, tvirtinimą ir naudojimą, Dokumentų rengimo
taisykles, informacines technologijas, viešuosius pirkimus.
6.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti skyriaus veiklą, valdyti, kaupti,
sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
6.5. Mokėti dirbti „Microsoft Office“, „Outlook Express“, „Internet Explorer“ ir kitais
specializuotais programiniais paketais.
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO
FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. formuoja savivaldybės komunikacijos veiklos strategiją, nustato šios strategijos
įgyvendinimo priemones ir jų terminus, planuoja lėšas jų įgyvendinimui;
7.2. planuoja ir organizuoja skyriaus veiklą: nustato valstybės tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis, funkcijas, paskirsto užduotis ir nustato jų įvykdymo terminus;
7.3. rengia savivaldybės tarybos, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus
įsakymų projektus skyriaus kompetencijos klausimais;
7.4. rengia užsienio delegacijų, atvykstančių Alytaus rajono savivaldybės kvietimu,
taip pat mero pavedimu, tarybos, kitų organizacijų kvietimu, programas, organizuoja svečių
priėmimą ir aptarnavimą;
7.5. rūpinasi reprezentatyviu savivaldybės pristatymu (prezentacija) ir atstovavimu jai
viešojoje erdvėje. Teikia siūlymus, organizuoja ir koordinuoja savivaldybę reprezentuojančios
informacinės medžiagos, atributikos, dovanų bei kitų reprezentacinių priemonių sukūrimą ir
naudojimą;
7.6. inicijuoja ir organizuoja savivaldybės viešuosius renginius (spaudos konferencijas,
parodas, seminarus, pasitarimus, diskusijas bei susitikimus su visuomene) bei juose dalyvauja;
7.7. koordinuoja informacinių leidinių rengimą bei leidybą ir leidinių,
reprezentuojančių savivaldybės veiklą, rengimą ir leidybą;
7.8. koordinuoja savivaldybės informacijos pateikimą žiniasklaidos priemonėms;
7.9. koordinuoja informacijos pateikimą į savivaldybės interneto svetainę, dalyvauja
kuriant informacijos pateikimo interneto svetainėje principus;
7.10. kontroliuoja, kad visuomenės informavimo priemonėmis būtų skelbiama
neiškraipyta, oficiali savivaldybės poziciją atsispindinti informacija; prireikus įstatymų nustatyta
tvarka reikalauja paneigti arba patikslinti tikrovės neatitinkančią, iškreiptą informaciją, stebi ir
reaguoja į kritines situacijas, susijusias su informacijos pateikimu, numato tokių situacijų sprendimo
būdus;
7.11. stebi žiniasklaidos priemonių teikiamą informaciją apie savivaldybę ir kiekvieną
darbo dieną informuoja savivaldybės merą ir savivaldybės administracijos direktorių apie
straipsnius spaudoje ir informacijos pateikimą kitose informacijos priemonėse, jei tai susiję
su savivaldybės institucijų veikla;
7.12. organizuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų norminių teisės aktų
įgyvendinimą informacinių technologijų srityje;
7.13. kontroliuoja savivaldybės administracijos ir savivaldybės įstaigų kompiuterinės
įrangos priežiūrą, jos aptarnavimą bei remontą;
7.14. koordinuoja kompiuterinės įrangos įsigijimą savivaldybės administracijoje;
7.15. koordinuoja savivaldybės administracijos serverių ir kompiuterinio tinklo,
antivirusinių programų, duomenų bazių administravimą, savivaldybės interneto puslapio
funkcionavimą, savivaldybės administracijoje ir savivaldybės įstaigose eksploatuojamų programų
funkcionalumą;
7.16. koordinuoja interneto teikiamų galimybių naudojimo savivaldybės
administracijoje ir savivaldybės įstaigose plėtimą, naujų informacinių technologijų diegimą;
7.17. organizuoja statistikos duomenų teikimą pagal skyriaus kompetenciją;
7.18. teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl:
7.18.1. skyriaus darbuotojų darbo tobulinimo;
7.18.2. skyriaus veiklos tobulinimo, struktūros, nuostatų ir pareigybių skaičiaus,
vidaus darbo tvarkos dokumentų rengimo;
7.18.3. skyriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimo;
7.18.4. skyriaus karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis, skatinimo, tarnybinių ar drausminių nuobaudų jiems skyrimo;
7.18.5. komisijų ir darbo grupių specialioms užduotims vykdyti sudarymo ir kitais

klausimais;
7.19. vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą.
7.20. koordinuoja ir bendradarbiauja su kitais savivaldybės struktūriniais padaliniais,
savivaldybėmis, įstaigomis, žiniasklaidos priemonėmis, siekiant tinkamai vykdyti savivaldybės
funkcijas ir gautus pavedimus;
7.21. organizuoja techninių specifikacijų viešinimo ar leidybos paslaugoms pirkti ir
kitais skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais parengimą, dalyvauja nustatant kvalifikacinius
reikalavimus paslaugų teikėjams;
7.22. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose skyriaus kompetencijos
klausimais;
7.23. nagrinėja raštus, piliečių ir kitų asmenų skundus ir prašymus savo kompetencijos
klausimais, rengia atsakymų projektus;
7.24. pildo skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
7.25. organizuoja ataskaitų ir informacijos skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais
parengimą ir pateikimą, nustatyta tvarka atsiskaito administracijos direktoriui už savo veiklą;
7.26. vykdo kitas įstatymais, savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimais, mero
potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas bei kitus vienkartinio
pobūdžio savivaldybės mero, administracijos direktoriaus nurodymus bei pavedimus, siekiant
įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo.
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO
PAVALDUMAS
8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus administracijos
direktoriui.
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