
KAUNO APYGARDOS TEISMO 

ŪKIO SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO  

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus: 

1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį 

vidurinį išsilavinimą; 

1.2. mokėti dirbti MS Office ir lygiaverčiais programų paketais; 

1.3. išmanyti kompiuterinio tinklo, Windows operacinių sistemų administravimo, 

palaikymo, incidentų bei rizikos valdymo metodus ir gebėti juos taikyti praktiškai; 

1.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, 

reglamentuojančiais teismo veiklą, asmens duomenų apsaugą, informacinių sistemų projektavimą ir 

naudojimą; 

1.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją; 

1.6. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles; 

1.7. gebėti savarankiškai organizuoti savo veiklą. 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

2.1. administruoja teismo kompiuterinį tinklą, rūpinasi jo saugumu; 

2.2. administruoja teismo darbo ir tarnybines stotis; 

2.3. administruoja ir prižiūri centralizuotos teismų informacinės sistemos duomenų bazes; 

2.4. renka, kaupia ir sistemina teismo darbuotojų pastabas bei pasiūlymus dėl teismo 

informacinių sistemų funkcionavimo; 

2.5. teikia konsultacijas teismo darbuotojams informacijos registravimo teismų 

informacinėse sistemose klausimais; 

2.6. susipažįsta su informacinės sistemos LITEKO diegiamomis naujovėmis ir informuoja 

apie jas sistemos vartotojus; 

2.7. teikia pagalbą LITEKO informacinės sistemos vartotojams jų darbe su sistema; 

2.8. pagal savo kompetenciją modernizuoja ir atnaujina teismo informacines sistemas; 

2.9. diegia naujai kuriamas ir modifikuojamas informacines sistemas; 

2.10. dalyvauja elektroninės informacijos saugos incidentų, įvykusių Informacinėje 

sistemoje, tyrime; 

2.11. dalyvauja kasmetiniuose Informacinės sistemos rizikos vertinimuose; 

2.12. teikia dalykinę pagalbą teismo darbuotojams kompiuterių bei biuro technikos 

naudojimo klausimais; 

2.13. vykdo teismo kompiuterinės technikos apskaitą ir veda programinės įrangos licencijų 

registrą; 

2.14. analizuoja ir nustato kompiuterinės ir biuro įrangos eksploatacinių medžiagų 

poreikius; 

2.15. analizuoja teismo darbui būtinų ar darbuotojų darbą palengvinančių kompiuterinių 

programų poreikį; 

2.16. esant poreikiui, tikrina teismo kompiuterinę įrangą ir užtikrina jos tinkamumą darbui; 

2.17. užtikrina programinės ir kompiuterinės techninės įrangos, kompiuterinio tinklo 

funkcionavimą, reikiamą atnaujinimą; 

2.18. užtikrina teismo naudojamos kompiuterinės, vaizdo ir garso įrangos patikimą ir saugų 

funkcionavimą; 

2.19. organizuoja vaizdo konferencijas teismo proceso metu, užtikrina techninės ir 

programinės įrangos tinkamą funkcionavimą, skirtą nuotoliniu būdu perduoti vaizdą ir garsą; 
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2.20. ruošia ir prižiūri teismo kompiuterizuotas darbo vietas, jose diegia sisteminę 

programinę įrangą, užtikrina jos stabilų veikimą bei užtikrina įdiegtos sisteminės ir taikomos 

programinės įrangos periodišką atnaujinimą; 

2.21. rengia raštus, atsakymus, skirtus kitoms institucijoms, kiek tai susiję su kompiuterinės 

technikos naudojimu; 

2.22. pagal kompetenciją dalyvauja teismo administracijos sudaromų komisijų veikloje; 

2.23. vykdo kitus Ūkio skyriaus vedėjo bei teismo kanclerio pavedimus, susijusius su teismo 

veikla, kad būtų pasiekti strateginiai teismo tikslai. 

 


