
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO-INFORMATIKO 
ATLIEKAMOS FUNKCIJOS IR SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

 
 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 
 

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį informatikos krypties arba jam prilygintą 
išsilavinimą. 

2. Turi ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį administruojant kompiuterinius tinklus. 
3. Išmanyti  Lietuvos Respublikos įstatymus, Teisėjų tarybos, Vyriausybės nutarimus ir kitus 

norminius aktus,  reglamentuojančius teismo veiklą ir informacinių sistemų darbą bei apsaugą. 
4. Mokėti projektuoti ir kurti informacines sistemas (programuoti). 
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. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą. 
12. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, turėti organizacinių sugebėjimų. 
 

II.  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 

13. Vykdyti duomenų bazių formavimą ir priežiūrą, užtikrinti jų naudojimą ir saugumą. 
14. Organizuoti tinklinės programinės įrangos plėtrą ir tobulinimą. 
15. Tinkamai administruoti teismo kompiuterinį tinklą, pagal galimybes didinti jo apsaugą, taip pat 

administruoti darbuotojų prisijungimus ir prieigas. 
16. Vykdyti tinklinės įrangos techninę ir profilaktinę priežiūrą. 
17. Teikti siūlymus skyriaus vedėjui dėl kompiuterinių tinklų ir duomenų saugos politikos ir 

reikalavimų tobulinimo. 
18. Rinkti, sisteminti ir kaupti darbuotojų pastabas bei pasiūlymus dėl kompiuterinės įrangos veikimo 

ir tobulinimo. 
19. Apibendrinti pasiūlymus ir pastabas dėl kompiuterinės įrangos ir teikti juos skyriaus vedėjui. 
20. Analizuoti su programinės įrangos veikimu susijusią informaciją, esant aiškioms sistemos 

programinės įrangos klaidoms, tinklo įrangos gedimams, kreiptis į sistemą ar tinklo įrangą prižiūrinčią 
organizaciją dėl operatyvaus klaidų taisymo. 

21. Teikti konsultacijas teismo darbuotojams informacijos registravimo teismų informacinėje 
sistemoje LITEKO klausimais, apmokyti dirbti su garso įrašymo ir kita darbo aplinkoje naudojama įranga. 

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

naudojamų darbo aplinkoje, esant reikalui juos keisti ir naikinti. 
24. Dalyvauti teismo kompiuterinės įrangos, informacinių sistemų, kompiuterinių tinklų plėtros ir 

tobulinimo veikloje. 
25. Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti duomenų apsaugą teisme, rūpintis 

duomenų apsaugos sistemos tobulinimu, peržiūrėti ir atnaujinti norminius aktus. 
26. Supažindinti teismo darbuotojus su teismo pirmininko/teismo kanclerio įsakymais patvirtintomis 

taisyklėmis ir tvarkomis, susijusiomis su jų tiesioginėmis funkcijomis. 



27. Vykdyti duomenų bazių atnaujinimą. 
28. Sekti naujas technologijas, apmokyti informacijos technologijų naudotojus, informuoti juos apie 

saugos svarbą ir saugos reikalavimų nesilaikymo pasekmes. 
29. Kurti naujas informacines sistemas arba keisti esamas (programuoti).  
30. Organizuoti programinės įrangos atnaujinimą, teikti Informatikos skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl 

kompiuterinės technikos ir programinės įrangos pirkimo bei remonto.  
31. Vykdyti kitus su pareigybės funkcijomis susijusius teismo pirmininko, skyriaus vedėjo pavedimus, 

siekiant įgyvendinti skyriaus uždavinius. 


