
KAUNO APYGARDOS TEISMO 

ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO 

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

1.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam 

prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu 

laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą; 

1.2. turėti 1 metų darbo patirtį ir ne mažiau kaip 1 metus darbo patirties informacinių 

technologijų srityje; 

1.3. mokėti diegti ir administruoti operacines sistemas, taikomąsias programas; 

1.4. gerai išmanyti kompiuterių architektūrą ir kompiuterinių tinklų veikimo principus bei 

jų administravimo principus; 

1.5. išmanyti šiuolaikines informacines technologijas, duomenų bazių valdymo sistemų 

veikimo principus, duomenų bazių administravimą ir priežiūrą, sugebėti teorines žinias taikyti darbe; 

1.6. mokėti dirbti kompiuterine, dauginimo technika, ryšio priemonėmis ir specializuota 

programine įranga; 

1.7. išmanyti kompiuterinio tinklo, operacinių sistemų administravimo, palaikymo, 

incidentų bei rizikos valdymo metodus ir gebėti juos taikyti praktiškai; 

1.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus, 

mokėti rengti išvadas; 

1.9. būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais teismų darbą bei kitais teisės 

aktais, reikalingais įgyvendinant Skyriaus darbą, dokumentų rengimo taisyklėmis bei kitais teisės 

aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų ir informacinių technologijų saugą; 

1.10. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą; 

1.11. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo 

pažymėjimą, leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija. 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

2.1. planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą informacinių 

technologijų srityje, asmeniškai atsako už šiam skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą; 

2.2. teikia Ūkio skyriaus vedėjui pasiūlymus rengiant Skyriaus nuostatus, veiklos 

ataskaitas, darbuotojų pareigybių aprašymus; 

2.3. administruoja bei kontroliuoja teismo kompiuterinius tinklus; teikia siūlymus teismo 

pirmininkui ir teismo kancleriui dėl kompiuterinių tinklų, informacinių sistemų būklės gerinimo ir 

modernizavimo, duomenų saugos politikos ir reikalavimų atnaujinimo; 

2.4. laiku užtikrina kompiuterinės technikos remontą, programinės įrangos atnaujinimą; 

2.5. užtikrina kompiuterinio tinklo ir duomenų apsaugą; 

2.6. vykdo viešųjų pirkimų organizatoriaus ir iniciatoriaus funkcijas, susijusias su 

kompiuterinėmis sistemomis, dalyvauja vykdant mažos vertės pirkimus;  

2.7. vykdo Informacinės sistemos administratoriaus funkcijas, atsako už informacinės 

sistemos duomenų saugą; 

2.8. teikia Informacinės sistemos valdytojo vadovui pasiūlymus dėl saugos dokumentų 

priėmimo, keitimo ar panaikinimo; 

2.9. koordinuoja elektroninės informacijos saugos incidentų, įvykusių Informacinėje 

sistemoje, tyrimą, išskyrus atvejus, kai šią funkciją atlieka informacijos saugos darbo grupės; 

2.10. kasmet organizuoja Informacinės sistemos rizikos vertinimą; 

2.11. prireikus, organizuoja neeilinį Informacinės sistemos rizikos įvertinimą; 

2.12. periodiškai inicijuoja Informacinės sistemos naudotojų mokymą informacijos saugos 

klausimais, informuoja juos apie informacijos saugos problematiką; 



2.13. informuoja Nacionalinės teismų administracijos saugos įgaliotinį apie esminius 

informacijos saugumo incidentus; 

2.14. ruošia raštų ir teisės aktų projektus, tiesiogiai susijusius su Skyriaus darbuotojų 

vykdomomis funkcijomis; 

2.15. vykdo teisme sukauptų elektroninės informacijos duomenų archyvavimą, saugojimą ir 

kompetencijos ribose atkuria duomenis; 

2.16. LITEKO informacinėje sistemoje įveda sistemos naudotojų duomenis, suteikia jiems 

prisijungimo vardus, slaptažodžius ir teisės aktų nustatyta tvarka nustato naudotojo teises, atstato 

sistemos slaptažodžius, kai naudotojas juos pamiršta, išregistruoja sistemos naudotojus, kai jie 

netenka teisės dirbti su sistema; 

2.17. Informuoja sistemos valdytoją apie LITEKO informacinėje sistemoje pastebėtus 

sistemos sutrikimus ir klaidas; 

2.18. administruoja teismo internetinę svetainę pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 (su vėlesniais pakeitimais) patvirtintą Bendrųjų 

reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašą; 

2.19. analizuoja ir vertina darbuotojų poreikius informacinės sistemos naudojimo klausimais 

ir juos sprendžia; 

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

registrą; 

2.21. analizuoja ir nustato kompiuterinės ir biuro įrangos eksploatacinių medžiagų poreikius 

ir laiku organizuoja jų įsigijimą; 

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

2.23. diegia reikalingą programinę įrangą, jei reikalinga,siūlo ją įsigyti pagal sutartį iš kitų 

organizacijų; 

2.24. kaupia, sistemina ir saugo su šios pareigybės funkcijomis susijusius dokumentus; 

2.25. analizuoja teismo darbui būtinų ar darbuotojų darbą palengvinančių kompiuterinių 

programųporeikį, esant galimybėms organizuoja jų kūrimą ar įsigijimą, pagal šios pareigybės 

kompetenciją rengia atitinkamų tvarkų bei dokumentų projektus; 

2.26. atlieka turimos programinės įrangos galimybių analizę ir rengia rekomendacijas, kaip 

ją efektyviau panaudoti teismo darbe; 

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

informacinių sistemų funkcionavimo; 

2.28. diegia naujai kuriamas ir modifikuojamas informacines sistemas. Užtikrina teismo 

naudojamų informacinių technologijų (teismo vidinės informacinės sistemos, Lietuvos teismų 

informacinės sistemos, garso įrašymo sistemos, darbo užmokesčio apskaitos ir kt.) funkcionavimą, 

saugumą, atnaujinimą ir plėtrą; 

2.29. teikia dalykinę pagalbą teismo darbuotojams kompiuterių bei biuro technikos 

naudojimo klausimais; 

2.30. patikėtą ar tarnybos metu sužinotą įslaptintą informaciją saugoja visą tokios 

informacijos įslaptinimo terminą; 

2.31. pagal kompetenciją dalyvauja teismo administracijos sudaromų komisijų veikloje; 

2.32. vykdo už įslaptintos informacijos apsaugą atsakingo asmens funkcijas organizuojant 

Įslaptintos informacijos ryšių ir informacinės sistemos (toliau – ĮIRIS) apsaugą: 

2.32.1. užtikrina apsaugos priemonių įdiegimą, veikimą ir priežiūrą darbo vietose, 

turinčiose ĮIRIS elementų;  

2.32.2. užtikrina, kad pasitelkiant ĮIRIS techninę priežiūrą vykdančius subjektus būtų 

sudaryti telekomunikacijų planai ir schemos ir juose nurodyta laidų, kabelių lokalizacijos vieta, jų 

skaičius, tipai, numeriai;  

2.32.3. vadovaudamasis ĮIRIS saugumo reikalavimais, rengia, įgyvendina ir kontroliuoja 

teismo, tiekėjo ĮIRIS saugumo valdymo procedūras ir su jomis periodiškai supažindina ĮIRIS 

administratorius ir naudotojus;  

2.32.4. parengia dokumentus, reikalingus leidimui naudoti ĮIRIS gauti, organizuoja šio 

leidimo gavimą;  



2.32.5. užtikrina, kad ĮIRIS naudotųsi asmenys, turintys teisę susipažinti su ĮIRIS 

apdorojama ar perduodama įslaptinta informacija, taip pat kontroliuoja ĮIRIS naudotojų veiksmus;  

2.32.6. vykdo ĮIRIS naudotojams suteiktų slaptažodžių ir (ar) naudotojų tapatybės 

nustatymo įrenginių administravimo kontrolę;  

2.32.7. organizuoja ir tikrina sisteminį rezervinį ĮIRIS informacijos kopijavimą ir atkūrimą; 

2.32.8. tikrina surinktą informaciją apie įvykius (procesų klaidas, neteisėtus naudotojus ir 

ĮIRIS veiklą); 

2.32.9. praneša teismo pirmininkui, tiekėjo vadovui ar jo įgaliotam asmeniui apie visus 

žinomus teismo, tiekėjo ĮIRIS apsaugos trūkumus, įvykusius pažeidimus ir imasi priemonių jiems 

pašalinti. 

2.33. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Ūkio skyriaus vedėjo, teismo kanclerio ir teismo 

pirmininko pavedimus, susijusius su teismo veikla, kad būtų pasiekti strateginiai teismo tikslai. 

 


