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VŠĮ NACIONALINĖS REGIONŲ PLĖTROS AGENTŪROS 

KOMUNIKACIJOS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 
1. Komunikacijos specialistas yra VšĮ Nacionalinės regionų plėtros agentūros darbuotojas, 

dirbantis pagal darbo sutartį. 

 

II. PASKIRTIS 

2. Komunikacijos specialisto pareigybė reikalinga vykdyti VšĮ Nacionalinės regionų plėtros 

agentūros veiklą. 

  

III. VEIKLOS SRITYS 

3. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo funkcijas specialioje veiklos teikimo srityje, kaip 

numatyta VšĮ Nacionalinės regionų plėtros agentūros komunikacijos specialisto pareigybės 5 

punkto aprašyme.  

 
IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM 

DARBUOTOJUI 
4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:  
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) 

išsilavinimą; 

4.2. žinoti ir mokėti taikyti LR ir (ar) ES teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės funkcijų 

vykdymą;  

4.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų  patirtį viešųjų ryšių su visuomene srityje; 

4.4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 

4.5. išmanyti informacijos ir komunikacijos valdymą; 
4.6. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją;  

4.7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą, rinktis darbo metodus;  

4.6. mokėti dirbti Microsoft Office baziniu (pagrindiniu) paketu: MS Word, MS Excel, 

Internetine naršykle ir kt. 

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

5. Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:  

5.1. Pagal savo kompetenciją rinkti, rengti ir skleisti informacinius pranešimus apie NRPA 

veiklą įvairiais komunikacijos kanalais: NRPA interneto svetainėje, žiniasklaidoje, tiesiogiai 

telefonu ir el. paštu, socialiniuose tinkluose;  

5.2. Vadovaujantis teisės aktais, administruoti NRPA interneto svetainę, atnaujinti NRPA 

svetainėje patalpintą informaciją, užtikrinti interneto svetainės struktūros atitikimą teisės aktų 

reikalavimams; 

5.3. Administruoti NRPA profilius socialiniuose tinkluose; 

5.4. Inicijuoti, vykdyti reprezentacinių priemonių įsigijimą ir administravimą; 

5.5. Formuoti įmonės atstovavimo bei partnerystės ryšių palaikymo principus; 

5.6. Dalyvauti organizuojant spaudos konferencijas, seminarus, pasitarimus, diskusijas, 

pristatymus; 



 

 

5.7. Pagal kompetenciją dalyvauti rengiant metinės veiklos ataskaitas; 

5.8. Vykdyti savanorių asmenų atranką, koordinuoti, planuoti ir derinti savanorio veiklų laiką, 

užduotis, supažindinti savanorį su NRPA veikla, misija, vertybėmis,  vertinti savanorio atliktą 

darbą, pagal kompetenciją spręsti kylančias problemas. 

5.9. Darbo vietoje laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektros 

saugos reikalavimų, darbo higienos normų. Nedelsiant pranešti apie nelaimingą atsitikimą darbe, 

profesinį susirgimą ar avariją NRPA direktoriui ar kitam jo įgaliotam asmeniui. 

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS 

 

6. Komunikacijos specialistas tiesiogiai pavaldus VšĮ Nacionalinės regionų plėtros agentūros 

direktoriui. 

 

 

Susipažinau ir sutinku: 
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