
INFORMATIKOS SKYRIAUS VEDĖJO 
ATLIEKAMOS FUNKCIJOS IR SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

 
 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 
 

1. Aukštasis universitetinis informatikos krypties arba jam prilygintas išsilavinimas. 
2. Turėti ne mažiau kaip 2 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje. 
3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Teisėjų tarybos, Vyriausybės nutarimus ir kitus 

norminius aktus, reglamentuojančius teismo veiklą ir informacinių sistemų darbą bei apsaugą. 
4. Mokėti savarankiškai organizuoti ir planuoti skyriaus darbą. 
5. Išmanyti šiuolaikines informacines technologijas, kompiuterių, tinklų veikimo principus, 

programavimo ir duomenų bazių valdymo sistemų veikimo principus, duomenų bazių administravimą ir 
priežiūrą, sugebėti teorines žinias taikyti darbe. 

6. Mokėti administruoti Windows NT kompiuterinį tinklą. 
7. Puikiai mokėti valstybinę kalbą, suprasti techninę anglų kalbą. 
8. Išmanyti kompiuterinio tinklo, Windows operacinių sistemų administravimo, palaikymo, 

incidentų bei rizikos valdymo metodus ir gebėti juos taikyti praktiškai. 
9. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus, mokėti rengti 

išvadas. 
10. Mokėti administruoti ir valdyti internetą, intranetą, operacines sistemas Windows 2000, XP, 

Vista, Win7, serverius (Windows 2003 Server ir Windows 2008 Server). 
11. Turėti gerus bendravimo įgūdžius. 

 
II.  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 
12. Planuoti, organizuoti ir kontroliuoti skyriaus darbuotojų veiklą. 
13. Analizuoti ir teikti pasiūlymus teismo pirmininkui dėl skyriaus struktūros, darbuotojų skatinimo ir 

nuobaudų skyrimo. 
14. Rengti skyriaus nuostatus, veiklos ataskaitas, darbuotojų pareigybių aprašymus. 
15. Organizuoti tinklinės programinės įrangos plėtrą ir tobulinimą. 
16. Derinti darbų, paslaugų, įrenginių pirkimo sutartis, organizuoti jų vykdymo kontrolę. 
17. Administruoti bei kontroliuoti kompiuterinius tinklus, darbuotojų prisijungimus ir prieigas. 
18.  Teikti siūlymus teismo pirmininkui dėl kompiuterinių tinklų, informacinių sistemų būklės 

gerinimo ir modernizavimo, duomenų saugos politikos ir reikalavimų atnaujinimo. 
19. Dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose, perkant informacinių technologijų prekes ar paslaugas, 

rengti perkamų prekių ar paslaugų reikalavimus. 
20. Nustatyti medžiagų, reikalingų kompiuterinės technikos eksploatacijai, poreikį. 
21. Užtikrinti savalaikį kompiuterinės technikos remontą, programinės įrangos atnaujinimą. 
22. Užtikrinti savalaikį teismo statistinių duomenų pateikimą Nacionalinei teismų administracijai. 
23. Derinti savo darbą su Nacionalinės teismų administracijos vykdoma informacinių technologijų, 

kompiuterinių-techninių ir programinių priemonių, organizacinės technikos diegimo, statistinės 
informacijos rinkimo ir apdorojimo teismuose politika. 

24. Užtikrinti kompiuterinio tinklo ir duomenų apsaugą. 
25. Dalyvauti komisijų ir darbo grupių, kurių nariu paskirtas, darbe, kad būtų įgyvendinti šioms 

grupėms ar komisijoms keliami uždaviniai. 
26. Bendradarbiauti su kitomis valstybinėmis institucijomis siekiant užtikrinti informacinių sistemų 

plėtrą ir duomenų apsikeitimą. 
27. Teikti statistinę informaciją apie teisme naudojamas informacines technologijas ir jų plėtrą 

valstybinėms institucijoms. 
28. Organizuoti statistinės informacijos apie teisme naudojamas informacines technologijas surinkimą 

ir teikimą. 



29. Vykdyti informacinės sistemos LITEKO ir teismo vidinės duomenų bazės administravimą. 
30. Teikti teismo darbuotojams prisijungimo duomenis prie atskirų programų, informacinių sistemų, 

naudojamų darbo aplinkoje, juos keisti ir naikinti. 
31. Analizuoti teismo darbui būtinų ar darbuotojų darbą palengvinančių kompiuterinių programų 

poreikį, esant galimybėms organizuoti jų kūrimą ar įsigijimą. 
32. Kasmet rengti ir teikti teismo pirmininkui rekomendacijas kaip efektyviau panaudoti programinę 

įrangą teismo darbe, ataskaitas apie informacinių sistemų naudojimą, efektyvumą, klaidas ir galimybes. 
33. Rengti raštus, įsakymų projektus, sutarčių projektus, skirtus kitoms institucijoms, kiek tai susiję 

su kompiuterinės technikos įsigijimu, naudojimu, atskirų programų (LITEKO, Infolex ir kt.) naudojimu bei 
kitas teismo pirmininko nurodytas ataskaitas ir raštų projektus. 

34. Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti duomenų apsaugą teisme, rūpintis 
duomenų apsaugos sistemos tobulinimu, peržiūrėti ir atnaujinti norminius aktus. 

35. Sekti naujas technologijas, apmokyti informacijos technologijų naudotojus, informuoti juos apie 
saugos svarbą ir saugos reikalavimų nesilaikymo pasekmes. 

36. Organizuoti programinės įrangos atnaujinimą, teikti teismo pirmininkui pasiūlymus dėl 
kompiuterinės technikos ir programinės įrangos pirkimo bei remonto.  

37. Vykdyti kitus su pareigybės funkcijomis susijusius teismo pirmininko pavedimus, siekiant 
įgyvendinti skyriaus uždavinius. 


