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I.

PAREIGYBES cHARAKTERIsTIKA

1.1 . Informatikos skyriaus vyriausiasis specialistas y'ra karjeros valstybes tamautojas.
1.2. Pareigybes lygis - A.

1.3. Pareigybes kategorija

- 13.

2. PAsKrRTrs
2.1. Informatikos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybe reikalinga igyvendinti Informatikos
skyriaus tikslus ir uZdavinius
kurti, diegti ir vystyti informacines sistemas, priZiureti
kompiutering technik4.

-

3. VErKLos sRITrs
3.1 . Pareigyb€s

funkcijos specialiojoje veiklos srityje

4. SPECIALIEJI

RErxluvrulr

-

mi5kq informaciniq sistemq palaikymas.

Srls pARErcAs ErNANtr,q,lr v,lr,srynns TARNAUToJUT

4.1. Tureti auk5t4ii universitetini ar jam prilygint4 i5silavinim4 Technologijos mokslq studijq
srities Informatikos inZinerijos krypties bakalauro arba auk5tesni kvalifikacini laipsni.
4.2. Zlnoti
darbe vadovautis Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos
Vy'riausybes nutarimais ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais valstybes tamyb4, vie54ji
administravim4, Valstybines miSkq tamybos veikl4.
4.3. Sugebeti savaranki5kai planuoti, organizuoti savo veikl4.
4.4. Sugebeti sklandZiai destl.ti mintis raltu ir ZodZiu, iSmanyti ra5tvedybos taisykles.
4.5. Moketi valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informacijq ir rengti i5vadas.
4.6. Moketi dirbti su Microsoft.NET technologine platforma, Microsoft SQL Server 2014 duomenq
bazemis, moketi administruoti Microsoft Windows Server 2012 domen4.
4.7. Turdti ne maZesng kaip 1 metq darbo patirti duomenq baziq projektavimo, palaikymo srityje.

ir

'

5. Srns p.lRntces

uxlndro v,lr,sryBEs TARNAUToJo

FUNKcrJos

5.l. Vykdo programinds irangos projektavimo, kiirimo, diegimo, funkcionavimo, vystymo,
palaikymo darbus.
5.2. Atlieka kompiuteriq prieZilros darbus.
5.3. Seka informaciniq technologijq vystymosi tendencdas ir ktuybi5kai naudoja savo darbe
reikiamas naujoves.
5.4. Dalyvauja rengiant skyriaus darbo planus.
5.5. Teikia pasiiilymus d0l skyriaus tikslq igyvendinimo ir funkcijq vykdymo.
5.6. Pagal kompetencij4 dalyvauja darbo grupiq, komisijq veikloje ir pasitarimuose.
5.7. Skyriaus vedejo pavedimu vykdo kitq darbuotojq funkcijas, jiems nesant (atostogq, ligos,
komandiruotes ir (ar) kitais atvejais).

5'8' Atlieka kitasfrnkcijas ar pavedimus, siekiant
Valstybin.s miskq tamybos tikslq ir uZdaviniq
6.

Sns p.lnrrc.ls Brxaxdro var,sryBts TARNAUToJo pAvALDUMAs

6' 1' Informatikos skyriaus

vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavardus
skyriaus ved6iui.

