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PROTOKOLO SKYRIAUS KALBOS TVARKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

          1. Protokolo skyriaus kalbos tvarkytojas (toliau – Kalbos tvarkytojas) yra priskirtas  

specialistų pareigybės grupei. 

          2.  Pareigybės lygis  A2. 

          3. Pareigybės paskirtis -  prižiūrėti bei kontroliuoti, kaip savivaldybės teritorijoje vartojama 

valstybinė kalba. 

          4. Kalbos tvarkytojas tiesiogiai pavaldus Protokolo skyriaus vedėjui.     

 II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Valstybės tarnautojas, užimantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus: 

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities 

išsilavinimą; 

5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais 

viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, sugebėti 

jais vadovautis; 

5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymą, Valstybinės lietuvių kalbos 

komisijos nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės kalbos vartojimą; 

5.4. gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti 

pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles; 

5.5. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, 

Internet Explorer. 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

Šias pareigas einantis kalbos tvarkytojas vykdo šias funkcijas: 

6. Kontroliuoja: 

6.1. kaip Plungės rajono savivaldybėje vykdomas Valstybinės kalbos įstatymas, Valstybinės 

lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo nutarimai ir kiti valstybinės kalbos 

vartojimą ir jos taisyklingumą reglamentuojantys teisės aktai; 

6.2. kaip rajone vykdomi Savivaldybės tarybos sprendimai, mero potvarkiai, Savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymai dėl valstybinės kalbos; 

6.3. ar savivaldybės teritorijoje esančiose įmonėse, įstaigose ir organizacijose raštvedyba, 

apskaitos, atskaitomybės, finansiniai bei techniniai dokumentai tvarkomi taisyklinga valstybine 

kalba, ar įmonės, įstaigos ir organizacijos susirašinėja valstybine kalba; 

6.4. ar savivaldybės teritorijoje esančių valstybės, Savivaldybės ir kitų įmonių, įstaigų ir 

organizacijų vadovai ir kiti darbuotojai moka valstybinę kalbą pagal Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nustatytas valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacines kategorijas, ar jie vartoja 

valstybinę kalbą atlikdami tarnybines pareigas; 

6.5. ar savivaldybės teritorijoje esančiose įstaigose, įmonėse ir organizacijose gyventojai 

aptarnaujami valstybine kalba; 

6.6. ar savivaldybės fizinių ir juridinių asmenų sandoriai sudaromi valstybine kalba; 
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6.7. ar oficialūs savivaldybės renginiai vyksta valstybine kalba, ar kitomis kalbomis 

vykstantys renginiai verčiami į lietuvių kalbą tais atvejais, kai įstatymų nustatyta tvarka turi būti 

užtikrintas jų vertimas į valstybinę kalbą; 

6.8. ar savivaldybėje esančių įmonių, įstaigų, organizacijų pavadinimai atitinka lietuvių 

kalbos normas; 

6.9. ar taisyklinga valstybine kalba vartojama savivaldybės teritorijoje esančių įmonių, 

įstaigų, organizacijų viešuosiuose užrašuose, antspauduose, spauduose, dokumentų blankuose, 

iškabose, tarnybinių patalpų ir kituose užrašuose, gaminių ir paslaugų pavadinimuose bei aprašuose; 

6.10. ar savivaldybės viešieji užrašai taisyklingi; 

6.11 ar rajono visuomenės informavimo priemonės, knygų ir kitų leidinių leidėjai laikosi 

taisyklingos lietuvių kalbos normų; 

6.12. ar rajone transliuojamos kabelinės televizijos užsienio filmų ir laidų titrai rašomi 

taisyklinga lietuvių kalba.  

7. Vykdo specialius Valstybinės kalbos inspekcijos nurodymus ir pavedimus. 

8. Derina savivaldybės viešųjų užrašų bei reklamos projektus. 

9. Reikalauja iš atsakingų pareigūnų pašalinti nustatytus trūkumus, surašo administracinių 

teisės pažeidimų, numatytų Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 

straipsniuose, protokolus, nagrinėja administracinių pažeidimų bylas ir skiria administracines 

nuobaudas. 

10. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymų kalbos klausimais projektus. 

11. Savo iniciatyva ir pagal savo kompetenciją rengia metodinius patarimus, straipsnius, 

seminarus kalbos klausimais. 

12. Konsultuoja Savivaldybės administracijos, kitų įmonių ir organizacijų darbuotojus bei 

kitus asmenis kalbos klausimais. 

13. Tikrina Savivaldybės dokumentų ir raštų kalbos taisyklingumą, ar jie parengti pagal 

Dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, derina 

rengiamų tvarkomųjų dokumentų projektus. 

14. Redaguoja ir teikia pagalbą, literatūriškai apiforminant Savivaldybės interneto svetainę. 

15. Dalyvauja Savivaldybės tarybos ir Administracijos posėdžiuose ir pasitarimuose, tikrina 

bei taiso kalbėtojų kalbą. 

16. Atlieka kitas Savivaldybės mero, Administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavestas 

užduotis ir įpareigojimus. 

17. Bendradarbiauja su Valstybine lietuvių kalbos komisija prie Lietuvos Respublikos 

Seimo, Valstybine kalbos inspekcija, kitų rajonų ir miestų savivaldybių kalbos tvarkytojais 

valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės klausimais. 

18. Informuoja visuomenę apie Savivaldybės veiklą, formuoja apie Savivaldybę palankią 

viešąją nuomonę. 

19. Reaguoja į spaudoje, kitose žiniasklaidos priemonėse paskelbtą tikrovės neatitinkančią 

informaciją ir paskelbia oficialią Savivaldybės poziciją dėl paskelbtų tikrovės neatitinkančių faktų. 

20. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo pavedimus.   

VI. ATSAKOMYBĖ 

 

   21. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako: 

   21.1. už pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą Lietuvos Respublikos teisės aktų 

nustatyta tvarka; 

   21.2. už turimos informacijos saugumą ir konfidencialumą, suteiktos informacijos teisingumą; 

   21.3. už dokumentų, reikalingų darbui atlikti, tvarkymą, naudojimą ir saugojimą.     
                                                                  ______________________ 

 

Susipažinau  

(Parašas)  

(Vardas ir pavardė) (Data) 


