INFORMACIJOS SAUGOS SKYRIAUS
VEDĖJAS
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties
išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį arba vientisųjų teisės studijų magistro
kvalifikacinį laipsnį);
 turėti 3 metų darbo patirtį valstybės informacinių sistemų ir registrų, elektroninių ryšių tinklų
teisinio reglamentavimo arba valstybės informacinių išteklių saugos organizavimo srityse;
 turėti teisės aktų projektų rengimo ir derinimo patirties, sugebėti atlikti teisės aktų projektų
ekspertizę;
 išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus
teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybą, viešąjį administravimą,
valstybės informacinių išteklių valdymą, elektroninės informacijos ir informacinių technologijų
saugą, kibernetinį saugumą, valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugą, duomenų apsaugą;
 būti susipažinusiam su informacinių išteklių saugos srities Europos Sąjungos teisės aktais ir jų
perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;
 mokėti valdyti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, pastabas,
pasiūlymus ir rekomendacijas, savarankiškai priimti sprendimus;
 mokėti savarankiškai organizuoti ir planuoti darbą;
 mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą,
leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“.
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 organizuoja, planuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą, siekiant užtikrinti Skyriaus nuostatuose
nustatytų funkcijų bei uždavinių, departamento direktoriaus nurodymų ir pavedimų vykdymą
nustatytu laiku;
 organizuoja teisės aktų, reglamentuojančių departamento tvarkomų valstybės informacinių
išteklių saugos ir kibernetinio saugumo politiką, elektroninės informacijos saugą, projektų, tai pat
kitų Skyriaus kompetencijai priskirtų dokumentų projektų rengimą bei dalyvauja juos rengiant;
 koordinuoja Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo srities įstaigų pateiktų valstybės informacinių
sistemų ir registrų saugą bei kibernetinį saugumą reglamentuojančių teisės aktų, kitų dokumentų
projektų derinimą;
 organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus paskirtų departamento tvarkomų valstybės informacinių
sistemų ir registrų saugos įgaliotinių veiklą, teikia pasiūlymus departamento direktoriui dėl saugos
politikos įgyvendinimo priežiūros tobulinimo;
 organizuoja departamento tvarkomų valstybės informacinių sistemų ir registrų informacinių
technologijų saugos reikalavimų atitikties, rizikos vertinimą bei vertinimo ataskaitų parengimą,
teikia pasiūlymus departamento direktoriui dėl nustatytų trūkumų šalinimo;
 organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų nustatytų duomenų teikimą Valstybės informacinių išteklių
atitikties elektroninės informacijos saugos reikalavimams stebėsenos sistemai (ARSIS);
 organizuoja departamento tvarkomų valstybės informacinių sistemų ir registrų atitikties
elektroninės informacijos saugos reikalavimams stebėseną, analizuoja duomenis ir teikia informaciją
departamento direktoriui;
 atlieka Skyriaus kompetencijai priskirtų teisės aktų projektų teisinę ekspertizę ir teikia teisines
išvadas, pastabas bei pasiūlymus dėl jų tobulinimo, vizuoja suderintus projektus;
 derina teisės aktų ir kitų dokumentų, susijusių su įslaptintos informacijos automatizuotu
apdorojimu, projektus;

 atlieka departamento duomenų apsaugos pareigūno funkcijas, stebi ir analizuoja, kaip
departamente laikomasi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimų, informuoja ir
konsultuoja departamento vadovus ir darbuotojus saugaus asmens duomenų tvarkymo klausimais;
 vertina duomenų tvarkymo operacijų keliamą riziką; konsultuoja dėl poveikio duomenų apsaugai
vertinimo ir stebi jo atlikimą;
 bendradarbiauja su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija ir atlieka kontaktinio asmens
funkcijas šiai priežiūros institucijai kreipiantis į departamentą su duomenų tvarkymu susijusiais
klausimais;
 pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja sutarčių, susijusių su vidaus reikalų srities valstybės
informacinių išteklių sauga bei kibernetiniu saugumu, taip pat investicijų projektų derinimą ir
rengimą;
 dalyvauja rengiant strateginius ir veiklos planus, planuojant departamento tvarkomų valstybės
informacinių išteklių saugos bei kibernetinio saugumo finansinius ir žmogiškuosius išteklius,
organizacines, technines ir teisines priemones;
 analizuoja valstybės informacinių išteklių saugos, kibernetinio saugumo politikos, elektroninės
informacijos saugos raidos bei reglamentavimo tendencijas Lietuvoje, vertina šios srities užsienio
šalių patirtį;
 teikia pasiūlymus departamento direktoriui dėl vidaus reikalų srities valstybės informacinių
sistemų ir registrų saugos bei kibernetinio saugumo politikos tobulinimo, šią sritį reglamentuojančių
teisės aktų priėmimo ir keitimo;
 bendradarbiauja su Vidaus reikalų ministerijos administracijos padaliniais, atstovauja Skyriui
Vidaus reikalų ministerijoje bei kitose Lietuvos Respublikos valstybės institucijose ir įstaigose,
siekiant užtikrinti bendrų problemų sprendimą;
 bendradarbiauja su Krašto apsaugos ministerija, kitomis Lietuvos Respublikos valstybės
institucijomis ir įstaigomis, dalyvauja bendrų komisijų ir darbo grupių veikloje, siekiant tobulinti
valstybės informacinių išteklių saugos ir kibernetinio saugumo reglamentavimą;
 dalyvauja bendradarbiaujant su atitinkamomis kitų šalių ir tarptautinėmis institucijomis;
 vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų
pasiekti departamento veiklos tikslai.

