INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASLAUGŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 turėti darbo bendraujant su klientais ir teikiant konsultacijas patirties;
 išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus
teisės aktus, reglamentuojančius informacinių sistemų kūrimą ir plėtrą, informacinių technologijų
saugą, asmens duomenų tvarkymą, kompiuterinės technikos vystymo bei eksploatacijos
reikalavimus;
 išmanyti informacinių technologijų kūrimo ir diegimo standartus;
 išmanyti informacinių technologijų valdymo ir saugumo užtikrinimo standartus bei metodikas;
 turėti išsamias informacinių technologijų paslaugų valdymo žinias;
 išmanyti bei gebėti praktiškai taikyti dokumentų bei teisės aktų rengimo taisykles;
 mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus, gebėti
atlikti problemų analitinį įvertinimą;
 atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su
įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO.
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 organizuoja informacinių sistemų, kitų informacinių, taip pat telekomunikacinių išteklių
stebėseną, užtikrindamas ITT incidentų prevenciją, įgyvendina ITT incidentų šalinimo kontrolę;
 pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) ir kitų institucijų teisės aktų
projektus;
 pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant, rengia ir derina teikiamų Vidaus reikalų
ministerijos ir vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų parengtus valstybės ir žinybinių
registrų, informacinių sistemų nuostatų, specifikacijų projektus, taip pat investicinius projektus;
 siekiant užtikrinti kokybišką IT paslaugų teikimą rengia ir derina Skyriaus veiklą
reglamentuojančius teisės aktų projektus, naudotojų instrukcijas, technines rekomendacijas;
 pagal Skyriaus kompetenciją rengia pirkimų užduotis ir technines specifikacijas kompiuterinei ir
programinei įrangai įsigyti;
 dalyvauja rengiant IT paslaugų valdymo strategiją ir jos įgyvendinimo planus;
 atlieka Vidaus reikalų ministerijos ir vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų, kompiuterinės
ir programinės įrangos kompiuterizuotose darbo vietose būklės įvertinimą ir teikia išvadas dėl
kompiuterinės ir programinės įrangos tolesnio naudojimo ar pakeitimo;
 teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus kompiuterinės techninės ir programinės įrangos diegimo ir
priežiūros procesų kompiuterizuotose darbo vietose tobulinimo, informacinių sistemų ir kitų
informacinių išteklių naudotojų aptarnavimo gerinimo, klausimais;
 pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus ir
skundus bei rengia atsakymus į juos;
 pagal kompetenciją teikia pagalbą ir konsultacijas informacinių sistemų ir kitų informacinių
išteklių naudotojams, bendradarbiauja su kitomis valstybės įstaigomis, sprendžiant su Skyriaus veikla
susijusias problemas;
 vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų
pasiekti departamento veiklos tikslai.

