
Vyresnysis komunikacijos vadovas, vykdydamas savo pareigas, privalo: 

1. Vykdyti užduotis, numatytas Programų procedūrų vadovuose. 

2. Bendradarbiauti su kitomis Programų įgyvendinime dalyvaujančiomis Lietuvos 

institucijomis (Jungtine vadovaujančiąja institucija / vadovaujančiąja institucija, 

nacionalinėmis institucijomis), organizacijomis, įgyvendinančiomis kitas Europos 

Sąjungos kaimynystės ir partnerystės programas, ir Europos Sąjungos institucijomis. 

3. Palaikyti ryšius su masinės informacijos priemonėmis, informuojant visuomenę apie 

Programų įgyvendinimą. 

4. Palaikyti ryšius su informacijos specialistais, projektų vadovais Latvijoje, Lietuvoje ir 

Baltarusijoje, koordinuoti jų veiklą. 

5. Teikti viešosios įstaigos Jungtinio techninio sekretoriato (toliau – Sekretoriatas) 

direktoriui ir kitiems darbuotojams informaciją ir patarimus visuomenės informavimo 

ir bendravimo klausimais. 

6. Paruošti ir įgyvendinti Programos informacijos ir viešinimo planą ir atsakyti už jo 

įgyvendinimą. 

7. Vadovaujantis informacijos ir viešinimo planu rengti viešai skelbiamą informaciją apie 

Programas ir ją platinti spaudoje, internete, radijuje, televizijoje ir kitose masinėse 

informavimo priemonėse. 

8. Tvarkyti Programų internetinę svetainę, talpinti joje informaciją ir nuolat ją atnaujinti. 

9. Rūpintis Sekretoriato įvaizdžiu, reputacija ir jo vidine komunikacija. 

10. Rūpintis Sekretoriato komunikacija su Programose dalyvaujančiomis Lietuvos, 

Latvijos ir Baltarusijos valdžios ir valdymo institucijomis ir kitais užsienio partneriais. 

11. Atstovauti Programas viešai (įskaitant seminarus, konferencijas ir t.t.).  

12. Rengti susitikimus su Programų galimybėmis ir pasiekimais besidominčiais asmenimis. 

13. Padėti organizuoti Jungtinių stebėsenos komitetų susitikimus ir ruošti šiems 

susitikimams reikalingą informaciją.  

14. Saugoti ir kaupti informaciją, susijusią su informacijos ir viešinimo plano parengimu ir 

įgyvendinimu, užtikrinti, kad visi dokumentai, susiję su Programų viešinimu, būtų 

prieinami turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms ir asmenims. 

15. Ruošti ir teikti ataskaitas bei informaciją, susijusią su Programų viešinimo veikla, 

Jungtinei vadovaujančiajai institucijai / vadovaujančiajai institucijai, Jungtiniam 

stebėsenos komitetui ir Europos Komisijai. 

16. Informuoti projektų, finansuojamų Programų lėšomis, vykdytojus apie Europos 

Sąjungos reikalavimus informacijos sklaidai ir viešumui ir kontroliuoti šių reikalavimų 



vykdymą; esant būtinumui tikrinti projektų veiklą vietoje. 

17. Savo kompetencijos ribose ir Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo 

programų padalinio vadovo, Sekretoriato direktoriaus pavedimu dalyvauti įvairiose 

vidinėse ir išorinėse darbo grupėse. 

18. Savo kompetencijos ribose vykdyti Sekretoriato atliekamas viešųjų pirkimų 

procedūras. 

19. Savo kompetencijos ribose vykdyti kitas užduotis, paskirtas Latvijos, Lietuvos ir 

Baltarusijos bendradarbiavimo programų padalinio vadovo ir Sekretoriato direktoriaus. 

 


