INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
VYRIAUSIASIS PATARĖJAS
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį informacinių sistemų plėtros ar priežiūros srityje;
 išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus
teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, Vidaus reikalų ministerijos kompetencijai
priskirtus valstybės informacinių išteklių konsolidavimo ir valstybės informacinių išteklių
modernizavimo klausimus;
 būti susipažinęs su informacinių technologijų ir telekomunikacijų bei informacijos vadybos
vystymosi tendencijomis, išmanyti bei mokėti taikyti informacinių sistemų projektavimo, diegimo
bei vertinimo metodikas, koordinuojant informacinių projektų įgyvendinimą;
 išmanyti bei sugebėti praktiškai taikyti teisės aktų bei dokumentų rengimo taisykles;
 išmanyti projektinio valdymo principus;
 mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ją panaudoti priimant sprendimus, gebėti
analizuoti didelės apimties informaciją, nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas
problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas;
 turėti darbo organizavimo ir planavimo įgūdžių, gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo
veiklą;
 mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office arba LibreOffice programiniu paketu;
 atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su
įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO.
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 analizuoja informacinių išteklių panaudojimo bendrųjų funkcijų efektyvumui didinti galimybes ir
teikia siūlymus dėl jų įgyvendinimo;
 pagal kompetenciją organizuoja paskirtų projektų veiklų įgyvendinimą;
 pagal kompetenciją teikia siūlymus departamento direktoriui Vidaus reikalų ministerijos
kompetencijai pavestų bendrųjų funkcijų konsolidavimo ir efektyvumo didinimo projektų
įgyvendinimo klausimais;
 dalyvauja formuojant valstybės ir Vidaus reikalų sistemos informacinės politikos strategiją ir
informacinę infrastruktūrą, siekiant užtikrinti informacinių technologijų integralumą;
 teikia rekomendacijas Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių informacinių technologijų
konsolidavimo ir valstybės informacinių išteklių modernizavimo, bendrųjų funkcijų efektyvumo
didinimo, klausimais;
 departamento direktoriaus pavedimu, atstovauja departamentui kitose institucijose ir įstaigose;
 koordinuoja tarpinstitucinį ir tarpžinybinį bendradarbiavimą, kuruojamais ir departamento
direktoriaus pavestais klausimais;
 vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų užtikrinti departamento veiklos
tikslai.

