TEISTUMO INFORMACIJOS TVARKYMO SKYRIAUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar
jam prilygintą išsilavinimą;
 išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius asmens
duomenų tvarkymą, teistumo atsiradimą ir išnykimą, asmens duomenų apsaugą;
 išmanyti ir sugebėti praktiškai taikyti dokumentų rengimo taisykles;
 turėti darbo organizavimo ir planavimo įgūdžių;
 gebėti analizuoti, sisteminti, įvertinti ir apibendrinti informaciją, rengti ir teikti išvadas;
 mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
 vykdo Registro informacijos, duomenų, dokumentų ir (arba) jų kopijų, susijusių su ikiteisminio
tyrimo metu ikiteisminio tyrimo įstaigų, prokuratūrų ir teismų priimtais procesiniais sprendimais
baudžiamajame procese dėl ikiteisminių tyrimų sujungimo, atskyrimo, nutraukimo ir atnaujinimo bei
kardomųjų priemonių paskyrimo, pratęsimo, pakeitimo ir panaikinimo tvarkymą;
 teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais kreipiasi į Registro duomenų teikėjus dėl Registro
duomenų tikslumo, išsamumo, ištaisymo, atnaujinimo ar papildymo ir atlieka Registro duomenų
koregavimus, siekiant užtikrinti tinkamą Registro duomenų valdytojo teisės aktuose nustatytų
funkcijų ir pareigų vykdymą;
 pagal Registro duomenų teikėjų pateiktus patikslintus duomenis, informaciją ir (ar) dokumentus
atlieka atitinkamas Registro duomenų bazės ar Registro archyvo duomenų taisymus;
 vertina Registro duomenų gavėjų ir susijusių registrų ar informacinių sistemų tvarkytojų nustatytus
Registre tvarkomų duomenų netikslumus, atlieka duomenų taisymus, o nustačius, kad gauta
informacija nepagrįsta – raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis praneša informaciją pateikusiam
subjektui apie atsisakymą ištaisyti Registro duomenis, nurodydamas atsisakymo motyvus;
 nustačius, kad Registre tvarkomi duomenys yra netikslūs dėl Registro tvarkytojo kaltės, teisės aktų
nustatyta tvarka ir terminais ištaiso ar papildo netikslius duomenis ir apie tai raštu arba elektroninių
ryšių priemonėmis informuoja visus Registro duomenų gavėjus, susijusių registrų ar informacinių
sistemų tvarkytojus;
 teikia Skyriaus specialistams praktinę pagalbą, konsultuoja juos ikiteisminio tyrimo metu priimtų
procesinių sprendimų duomenų tvarkymo klausimais, siekiant užtikrinti kokybišką ir tinkamą
Registro ir jo archyvo duomenų tvarkymą;
 vykdo darbų, susijusių su ikiteisminio tyrimo metu ikiteisminio tyrimo įstaigų, prokuratūrų ir
teismų priimtais procesiniais sprendimais baudžiamajame procese tvarkymu, apskaitą;
 vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų
pasiekti Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
veiklos tikslai.

