SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti humanitarinių mokslų studijų srities filologijos studijų krypties aukštąjį
universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, magistro arba prilyginto magistrui kvalifikacinį laipsnį;
- turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį žiniasklaidos arba komunikacijos srityje;
- išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą,
visuomenės informavimą, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų,
asmens duomenų apsaugą;
- sugebėti atstovauti Savivaldybei kitose institucijose;
- mokėti dirbti kompiuteriu vartotojo lygiu MS Office aplinkoje Word, Excel,
PowerPoint, Outlook, Internet Explorer programomis;
- sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo
taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
- operatyviai teikia žiniasklaidai informaciją apie savivaldybės tarybos, jos komitetų,
frakcijų, savivaldybės mero, savivaldybės mero pavaduotojo, mero patarėjų, savivaldybės
administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo iniciatyvas ir jų
įgyvendinimą, Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, Savivaldybės administracijos
filialų – seniūnijų (Savivaldybės administracijos struktūrinių teritorinių padalinių), savivaldybei
pavaldžių įstaigų bei savivaldybės kontroliuojamų įmonių darbą, priimtus sprendimus, svarstomus
aktualius klausimus, renginius, teikiamas paslaugas;
- parengia savivaldybės tarybos posėdžiuose priimtų svarbiausių sprendimų aprašymus
ir paskelbia žiniasklaidos priemonėse;
- raštu arba žodžiu atsako į žiniasklaidos atstovų pateiktus užklausimus dėl Druskininkų
savivaldybės ar Druskininkų savivaldybės administracijos veiklos;
- žiniasklaidos atstovams išreiškus norą susitikti su įstaigos vadovais, derina jų
priėmimo laiką ir apie tai informuoja žiniasklaidos atstovus;
- rengia:
- medžiagą, skelbtiną savivaldybės informacinėje lentoje, bei ją atnaujina;
- medžiagą publikacijoms, kurias numatoma skelbti nacionalinėje ir vietos spaudoje;
- straipsnius, pranešimus ir kitokio pobūdžio tekstus savivaldybės įvaizdžiui
formuoti;
- Savivaldybės organizuojamų renginių aprašymus;
- fotografuoja Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos organizuojamus renginius,
susitikimus, kaupia, sistemina ir archyvuoja nuotraukas;
- kuria audiovizualinius kūrinius;
- saugo savo sukurtus vaizdo ir garso dokumentus, įskaitant ir fotografijų kūrinius,
vadovaudamasis saugojimą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais;
- kaupia, sistemina, analizuoja ir apibendrina žiniasklaidoje skelbtą informaciją apie
savivaldybės veiklą, prireikus nukreipia ją atitinkamiems Savivaldybės administracijos padaliniams,
- fiksuoja žiniasklaidoje pateiktą klaidingą informaciją, susijusią su Savivaldybės
veikla, apie tai informuoja savivaldybės merą, savivaldybės mero pavaduotoją, mero patarėjus,
savivaldybės administracijos direktorių, atitinkamų Savivaldybės administracijos padalinių vadovus;
rengia ir per žiniasklaidos priemones platina pareiškimus, aiškinimus, paneigiančius klaidingą
informaciją;
- organizuoja spaudos konferencijas, parengia joms reikalingą informacinę medžiagą;

- atstovauja Savivaldybei ir Savivaldybės administracijai priimant žiniasklaidos
priemonių atstovus įstaigoje;
- aprūpina į Savivaldybę raštu besikreipiančius žiniasklaidos atstovus dokumentais,
būtinais jų darbui;
- rengia:
- Savivaldybės įvaizdžio formavimo strategijos projektą;
- savivaldybės mero, savivaldybės mero pavaduotojo, savivaldybės administracijos
direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo kalbų, sveikinimų, pranešimų
tekstų projektus; pateikia žiniasklaidai oficialius pranešimus, sveikinimus, padėkas;
- padeda įgyvendinti strateginį Savivaldybės viešinimo planą;
- koordinuoja projektų, susijusių su savivaldybės įvaizdžiu, įgyvendinimą;
- formuoja teigiamą savivaldybės institucijų įvaizdį;
- kuria komunikacijos planus ir viešųjų ryšių programas Savivaldybės įvaizdžiui
formuoti/gerinti;
- koordinuoja savivaldybės ir žiniasklaidos, savivaldybės ir visuomenės, savivaldybės
ir valstybinių, verslo ir kitų institucijų bei įstaigų komunikacijos procesus;
- valdo savivaldybės vidinės ir išorinės komunikacijos veiklas;
- taiko komunikacijos modelius, vidinės ir išorinės komunikacijos principus ir būdus;
- dalyvauja planuojant savivaldybės finansinius išteklius komunikacijai ir teikia
siūlymus šiuo klausimu;
- sprendžia problemas, iškylančias informacijos ir komunikacijos klausimais;
- nagrinėja gyventojų prašymus, pasiūlymus bei skundus komunikacijos klausimais;
- teikia skyriaus vedėjui siūlymus komunikacijos tobulinimo klausimais;
- koordinuoja ir analizuoja informaciją turizmo politikos įgyvendinimo savivaldybėje
klausimais; rūpinasi informacijos, susijusios su savivaldybės turizmo plėtra, sklaida;
- organizuoja vietos gyventojų apklausas jiems aktualiais klausimais; apibendrina
apklausų duomenis ir pateikia juos savivaldybės tarybai, savivaldybės merui, savivaldybės mero
pavaduotojui, Savivaldybės administracijai ir žiniasklaidai;
- padeda organizuoti Savivaldybės renginius ir juose dalyvauja;
- dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
- laiku atlieka kitus su funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad
būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai;
- vykdo pagal kompetenciją kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų
nustatytas funkcijas.
___________________________

