SISTEMŲ INFRASTRUKTŪROS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS PATARĖJAS
FUNKCIJOS
 Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios
informacijos apdorojimą.
 Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų
atlikimą.
 Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną,
analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų
įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
 Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų
dokumentų rengimą.
 Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba
prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais
rengimą ir teikimą.
 Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
 Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo
arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar)
analizės rengimą.
 Apdoroja su informacinėmis technologijomis susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja
susijusios informacijos apdorojimą.
 Koordinuoja sisteminės programinės įrangos, duomenų perdavimo tinklų ir techninės įrangos
diegimą ir parametrizavimą.
 Koordinuoja su informacinių technologijų sauga susijusių veiklų vykdymą.
 Rengia informacinių technologijų vystymo planus, strategijas ir kitus dokumentus arba prireikus
koordinuoja informacinių technologijų vystymo planų, strategijų ir kitų dokumentų rengimą.
 Rengia ir teikia informaciją su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais
arba prireikus koordinuoja informacijos su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais
klausimais rengimą ir teikimą.
 Rengia ir teikia pasiūlymus su informacinėmis technologijomis susijusiais klausimais.
 Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl informacinių technologijų kūrimo,
diegimo, naudojimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl
informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo rengimą.
 Koordinuoja informacinių technologijų sutrikimų priežasčių nustatymą ir sutrikimų šalinimą.
 Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
 Koordinuoja techninėje ir programinėje infrastruktūroje naudojamų licencijų panaudojimą,
apskaitą ir teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl papildomų licencijų įsigijimo ar galiojimo termino
pratęsimo.
 Planuoja ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl poreikių informacinių sistemų techninei ir
programinei įrangai įsigyti arba atnaujinti.
 Organizuoja ir koordinuoja priskirtų administruojamų sistemų programinės įrangos bei duomenų
rezervinių kopijų darymą nustatytais terminais.
 Organizuoja Vidaus reikalų informacinės sistemos (toliau – VRIS) nacionalinės Šengeno
informacinės sistemos (toliau – NSIS), nacionalinės Vizų informacinės sistemos (toliau – VIS),
Vidaus reikalų ministerijos ir vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų valdomų informacinių
sistemų infrastruktūros administravimą, technologinį suderinamumą, siekiant užtikrinti patikimą
darbą ir saugą.
 Dalyvauja rengiant ir derina Vidaus reikalų ministerijos ir vidaus reikalų ministro valdymo srities
įstaigų parengtus valdomų informacinių sistemų nuostatų, specifikacijų bei investicinius projektus.
 Rengia technines specifikacijas ir pirkimo dokumentus įsigyti ir prižiūrėti techninę infrastruktūrą,
sisteminę programinę įrangą.

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 – informacijos sistemos (arba);
- studijų kryptis – programų sistemos (arba);
- studijų kryptis – informatikos inžinerija (arba);
arba:
- išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis
laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
- darbo patirties sritis – informacinių technologijų administravimo ar priežiūros 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 dirbti ar susipažinti su
įslaptinta informacija, ar suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima
slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

