SISTEMŲ INFRASTRUKTŪROS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS
VYRESNYSIS SPECIALISTAS
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 turėti aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą,
arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
 būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių sistemų kūrimą ir plėtrą,
informacinių technologijų saugą, asmens duomenų tvarkymą;
 mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office arba Libre Office programiniu paketu;
 išmanyti Windows ir/arba Unix/Linux operacinių sistemų pagrindu veikiančių tarnybinių
stočių administravimo principus;
 išmanyti informacinių technologijų apskaitos ir pokyčių valdymo metodiką.
 atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti
su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO.
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo tokias funkcijas:

siekdamas užtikrinti Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Vidaus
reikalų ministerijos ir vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų valdomų informacinių sistemų
techninės – programinės infrastruktūros nenutrūkstamą veikimą:
 administruoja priskirtas tarnybines stotis ir sisteminę programinę įrangą, priskirtą tinklo įrangą;
 vykdo administruojamos kompiuterinės, telekomunikacijų ir programinės įrangos diegimą ir
priežiūrą;

vykdo atsarginį duomenų kopijavimą, duomenų atkūrimą incidentų atvejais, siekiant
užtikrinti administruojamų sistemų nepertraukiamą veikimą, duomenų saugumą ir vientisumą;

savarankiškai ar bendradarbiaudamas su įrangos kūrėjais ar oficialiais techninės ir
programinės įrangos atstovais, optimizuoja administruojamos įrangos parametrus, siekiant pagerinti
informacinių sistemų našumą, saugą, nenutrūkstamą veikimą;

planuoja ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl administruojamos techninės ir programinės
infrastruktūros resursų plėtros, saugos priemonių įgyvendinimo;

teikia informaciją informacinių sistemų duomenų saugos įgaliotiniams ir Skyriaus vedėjui
apie IT saugos incidentus, vykdo administruojamos techninės ir programinės įrangos veiklos atkūrimą
IT saugos incidentų ir kitais atvejais;

siekiant užtikrinti veiklos efektyvumą tiria naujas informacinių technologijų priemones ir
teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl jų panaudojimo departamento uždaviniams įgyvendinti;

dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais,
siekiant įgyvendinti šioms darbo grupėms ir komisijoms suformuluotus uždavinius;

pagal kompetenciją rengia, dalyvauja rengiant, derinant technines specifikacijas,
investicijų projektus;

bendradarbiauja su kitais departamento padaliniais, valstybės institucijomis, gamintojais ir
tiekėjais departamentui teikiant paslaugas;

pagal kompetenciją atsako už tinkamos kokybės paslaugų teikimą, teisės aktų ir sutarčių
reikalavimų įgyvendinimą;

tvarko Skyriaus administruojamos techninės infrastruktūros katalogą;

pagal kompetenciją dalyvauja rengiant informacinių sistemų veiklos tęstinumo planus ir
tikslinant juos, atsižvelgiant į teisinius, organizacinius, infrastruktūros ar žmogiškųjų resursų pokyčius;

pagal kompetenciją pavaduoja Skyriaus darbuotoją, vykdantį Linux/Unix/Windows
operacinių sistemų pagrindu veikiančių tarnybinių stočių, sisteminės programinės įrangos
administravimą, Skyriaus darbuotoją, administruojantį tinklo įrangą;
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vykdo kitus šiame pareigybės aprašyme nenurodytus su Skyriaus funkcijomis susijusius
nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vadovų pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai,
įgyvendinti Skyriaus veiklos planai.

