INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASLAUGŲ SKYRIAUS
ELEKTRONIKOS IR TELEKOMUNIKACIJŲ INŽINIERIUS
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį
išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
 mokėti dirbti su taikomųjų biuro programų paketu Microsoft Office;
 išmanyti vietinių telekomunikacinių tinklų, fiksuoto telefono ryšio, televizinių ir radijo
transliacinių tinklų sandarą, mokėti aptarnauti ir remontuoti šiuos tinklus;
 išmanyti
duomenų centrų pagalbinių sistemų (nepertraukiamo elektros maitinimo,
kondicionavimo – vėdinimo, priešgaisrinės saugos, įeigos kontrolės, vaizdo stebėjimo, fizinę saugą
užtikrinančių sistemų) priežiūros principus ir reikalavimus;
 būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kompiuterinės įrangos, vietinių
telekomunikacinių tinklų ir fiksuoto telefono ryšio vystymo ir eksploatacijos reikalavimus;
 atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su
įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
 atlieka Vidaus reikalų ministerijos ir vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų, kurių biudžeto
asignavimų valdytoja yra Vidaus reikalų ministerija, ir kurioms Informatikos ir ryšių departamentas
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) teikia paslaugas,
vietinių telekomunikacinių tinklų diegimą, priežiūrą ir remontą;
 vykdo vietinių telekomunikacinių tinklų, fiksuoto telefono ryšio galinių įrenginių priežiūrą ir
remontą, atlieka galinės įrangos pajungimo ir perkėlimo darbus;
 vykdo radijo transliacinio ir televizinio tinklo laidinės dalies, tarpinių bei galinių įrenginių
priežiūrą;
 atlieka Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų duomenų
centrų pagalbinių sistemų veikimo stebėseną, sprendžia incidentus ar organizuoja jų sprendimą,
užtikrindamas šių sistemų nepertraukiamą darbą;
 atlieka informacinių sistemų, kitų informacinių, taip pat telekomunikacinių išteklių stebėseną,
užtikrindamas ITT incidentų prevenciją, inicijuoja ITT incidentų šalinimą;
 pagal kompetenciją teikia pagalbą ir konsultacijas informacinių ir telekomunikacinių išteklių
naudotojams vykdydamas jam priskirtas funkcijas;
 teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl vietinių telekomunikacinių tinklų ir fiksuoto telefono ryšio
įrangos, duomenų centrų pagalbinės įrangos įsigijimo, paskirstymo bei nurašymo;
 pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitų įstaigų valstybės tarnautojais ir darbuotojais;
 vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų
pasiekti departamento veiklos tikslai.

