PROJEKTŲ VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
FUNKCIJOS
 Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 Apdoroja su informacinėmis technologijomis susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja
susijusios informacijos apdorojimą.
 Rengia informacinių technologijų vystymo planus, strategijas ir kitus dokumentus arba prireikus
koordinuoja informacinių technologijų vystymo planų, strategijų ir kitų dokumentų rengimą.
 Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
 Pagal Skyriaus kompetenciją koordinuoja departamento valdomų ir tvarkomų registrų,
informacinių ir ryšių sistemų kūrimo, plėtros ir kitų projektų vykdymą.
 Rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus ir metodinius nurodymus dėl informacinių ir
ryšių sistemų, registrų infrastruktūros kūrimo, eksploatacijos ir plėtros projektų vykdymo Vidaus
reikalų ministerijos reguliavimo srities įstaigose.
 Analizuoja informaciją apie vykdomus ir baigtus informacinių ir ryšių sistemų projektus, teikia
pasiūlymus skyriaus vedėjui informacinių ir ryšių sistemų plėtros klausimais.
 Rengia ir dalyvauja rengiant Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo srities įstaigų tvarkomų
valstybės registrų, informacinių ir ryšių sistemų plėtros projektus, taip pat investicinius projektus ir
juos derina.
 Dalyvauja departamento vykdomų investicijų projektų darbo grupėse bei Europos Sąjungos
informacinių sistemų plėtros projektų darbo grupėse ir vykdo pagal departamento kompetenciją
priskirtų projektų priežiūrą.
 Dalyvauja ekspertų darbo grupių, komisijų veikloje skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
- išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis
laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
- studijų kryptis – ekonomika (arba);
- studijų kryptis – finansai (arba);
- studijų kryptis – informatika (arba);
arba:
- išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis
laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
- darbo patirties sritis – informacinių sistemų ar technologijų projektų valdymo patirtis;
- darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
- kalba - anglų;
- kalbos mokėjimo lygis – B1.
 Atitikimas kitiems reikalavimams:
- atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su
įslaptinta informacija, ar suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima
slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

