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Valstybines miskq tarnybos
Informatikos skyriaus vedCjo

I.

PAREIGYBIS CHARAKTERISTIKA

l. Informatikos skyriaus
2. Pareigybes lygis - A
3. Pareigybes kategorija

II.
o

PAREIGYBES APRASYMAS

vedejas yra karjeros valstybes tamautojas

- l6

PASKIRTIS

v9ljjo

pareigybe reikatinga
llP":Tll\::,']<ljairs miskq tarnvbos
veiklai

organizuori rnformatikos skyriaus darb4, siekiant
vykdyti reikiamq informaciniq teihnotogijq iriemoniq

;"1'fji:ili:*tines

III.

VEIKLOS SRITIS

5. Funkcijos specialioje veiklos srityje:

-

Informaciniq sistemq kDrimas, diegimas, vystymas, funkcionavimas
bei paraikymas siuoraikiniq
informaciniq technologijq lygyje.
- Rysiq su iSorinemis informacinemis sistemomis inicijavimas
bei specifikavimas.

IV.
SPECIALUS REIKALAVIMAI SIAS PAREIGAS EINANdIAM VALSTYBES
TARNAUTOJUI
6' v?lsrybes tamautojas, einantis sias pareigas,

turi atitikti 5iuos speciarius reikalavimus:
I Tureti informatikos profi | io aukstqj i teJhnin j issi lavinim4,
6'2 Turdti ne ma'esni kaip 5 metq darbo staZq, projektuojant
ir kuriant informacines sistemas,
6.3 Tureti bazines miskininkystes zinias i, ne .az".ni kaip
2 metq darbo
6.

.iitl

staZq
inro*u"inrq
sistemq srityje,
6 4. Buti susipaZings su Lietuvos Respublikos
istatymais, Lietuvos Respublikos vyriausybes nutarimais

ir kitais

apsaugq,

teises aktais, regramentuojandiais vaistyuei tarnybE, informacijos
tvarkymq, teikim4 ir

6'5.Mok€ti analizuoti situacij4 kintandioje informaciniq technologijq
srityje, sugebeti priimti savalaikius
ir optimalius sprendimus.

I/

t":q:?:!,:lyyi,technini

o. 9 JavaranKtSt(ar

v.

tekst4 angtq katba ir gerai moketi bent vien? uZsienio kalb4,

planuoti, organizuoti savo ir pavaldiniq veiklq,

SrAs pARErcAs ErNANero

vAl,sryBts TARNAUTOJO

FUNKCTJOS

7. Sias pareigas einantis valstybes tarnautojas vykdo
Sias flunkciias:

7'l

Pagal savo kompetenciiq uztikrina Lietuvos Respublikos
irtlty..,r, Seimo ir vyriausybis nutarimq,
Aplinkos ministro, Valstvbines miskq tarnybos direktoiials
-- isat<ymq ir kirq teises aktq vykdym4,
!2, lrganizuojU planuoja ir koordinuoja skyriaus aarUa-'/ J urganlzuoja varstybines miskq. tamybos informaclnds
sistemos k0rim4, diegimq, funkcionavimq,
vystym4 bei palaikymq,
7'4 Dalyvauja visos misku sist:.mgs informaciniq technologiiq
sprendimq politikos formavime,
7'5 Pastoviai anblizuoja situacy4 rr pokydius pasaulineje
informaciniq technologijq raidoje ir tinkamus
sprendimus piitaiko savo darbq
7'6 Kontroliuoja informatikos skyriaus darbuotojq bei
kitq organizacijq, dalyvaujandiq informacin€s
sistemos kDrime, darba.
t',Ytjl$tffil"d tesos, iiirtos skvriaus vvkdomiems darbams finansuoti,
britq racionaliai ir taupiai

7'8 Nustatyta tvarka teikia tarnybos direktoriui veiklos
darbo pranus, ataskaitas, informacij4 ir
atsiskaito u2 savo veikl4,
7'9 lesko galimybes panaudoti
ivairiq fondq lesas Valstybines miskq tarnybos informacines sisremos
kDrimui,

uztikina reikiamos Miskq Kadastro informacijos teikimq visuomenei
bei verslo
naudojant Intemet,o

7' 10

tinklo kanalus.

VI.

STes

strukturoms,

penrrc.c,s EINANdIo vALsTYBTs
TARNAUToJo PAVALDUMAS

, ,jn*iji,.Jf.,

einantis valstybes tarnautojas tiesiogiai pavaldus Valstybines
MiJkq Tamybos

