TELEKOMUNIKACIJŲ ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS PATARĖJAS
FUNKCIJOS
 Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 Apdoroja su informacinėmis technologijomis susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja
susijusios informacijos apdorojimą.
 Koordinuoja informacinių sistemų, taikomosios programinės įrangos, sisteminės programinės
įrangos, duomenų perdavimo tinklų ir techninės įrangos priežiūrą ir administravimą.
 Koordinuoja informacinių technologijų sutrikimų priežasčių nustatymą ir sutrikimų šalinimą.
 Koordinuoja su informacinių technologijų sauga susijusių veiklų vykdymą.
 Koordinuoja sisteminės programinės įrangos, duomenų perdavimo tinklų ir techninės įrangos
diegimą ir parametrizavimą.
 Koordinuoja pagalbos apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose
esančią informaciją teikimą.
 Rengia informacinių technologijų vystymo planus, strategijas ir kitus dokumentus arba prireikus
koordinuoja informacinių technologijų vystymo planų, strategijų ir kitų dokumentų rengimą.
 Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su
sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
 Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo
veiklų vykdymo ir rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų
dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba
prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
 Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba
prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais
rengimą ir teikimą.
 Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
 Siekiant užtikrinti tinkamą Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo (toliau – VRTT) veikimą,
administruoja ir tvarko VRTT sujungimus su kitų valstybės institucijų, įstaigų telekomunikacijų
tinklais ir viešaisiais telekomunikacijų tinklais, konfigūruoja ir prižiūri ugniasienes, kitą tinklo įrangą,
sprendžia klausimus, susijusius su telefono, kompiuterių ir radijo ryšio tinklų sujungimu.
 Administruoja VRTT IP adresų išteklius.
 Rengia technines specifikacijas ir pirkimo dokumentus telekomunikacinei įrangai ar
telekomunikacijų paslaugoms įsigyti, vertina teikėjų pasiūlymus, koordinuoja telekomunikacinės
įrangos diegimą.
 Siekiant užtikrinti VRTT perduodamos informacijos saugą (kibernetinį saugumą) diegia techninės
ir programinės įrangos atnaujinimus siekiant užtikrinti incidentų prevenciją ir patikimą įrangos
veikimą, analizuoja incidentų atsiradimo priežastis VRTT, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl
incidentų prevencinių priemonių.
 Siekiant atstatyti įrangos veikimą, sumažinti rizikas, šalina incidentus arba organizuoja jų
šalinima, bendradarbiauja su kitais departamento padaliniais, kitomis atsakingomis įstaigomis ir
institucijomis incidentų prevencijos ir šalinimo klausimais, teikia informaciją apie kibernetinio
saugumo incidentus saugos įgaliotiniui.
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 – informatika (arba);
- studijų kryptis – elektronikos inžinerija (arba);
- studijų kryptis – informatikos inžinerija (arba);

- studijų kryptis – informacijos sistemos (arba);
arba:
- išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis
laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
- darbo patirties sritis – informacinių technologijų srities patirtis;
- darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai;
 Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
- kalba - anglų;
- kalbos mokėjimo lygis – B1.
 Atitikimas kitiems reikalavimams:
- atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą ir asmens patikimumo
pažymėjimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Konfidencialiai".

