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PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Tinklo technologijų departamento Tinklo valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) tinklo
administratorius yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Ši pareigybė priskiriama specialistų
pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis – A2, pareigybės kodas – 252201.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu
laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro
kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu elektronikos ir telekomunikacijų srityje arba
ryšių ir informacinių technologijų srityje;
3.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį telekomunikacijų srityje;
3.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį kuriant telekomunikacijų sistemų architektūrines
diagramas ir aprašymus;
3.4. turėti patirties dirbant su Cisco, Radware gamintojų įranga;
3.5. labai gerai išmanyti IP, BGP, OSPF, VLAN, EVPN, MPLS protokolus;
3.6. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus
ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų veiklą, įslaptintos informacijos apsaugą,
valstybės informacinių išteklių valdymą, kibernetinį saugumą;
3.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, savarankiškai priimti
sprendimus;
3.8. mokėti dirbti MS Office programų paketu;
3.9. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija);
3.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus teisei dirbti ar susipažinti su įslaptinta
informacija, žymima slaptumo žyma SLAPTAI, gauti.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:
4.1. diegia paslaugas Saugiojo tinklo naudotojams, šalina gedimus;
4.2. ieško naujų technologinių sprendimų, testuoja ir diegia juos;
4.3. organizuoja ir atlieka Saugiojo tinklo paslaugų planinius ir prevencinius darbus;
4.4. organizuoja tinklų infrastruktūros saugos priemonių įdiegimą, eksploataciją ir plėtrą;
4.5. dalyvauja rengiant Saugiojo tinklo plėtros, modernizavimo planus;
4.6. rengia Saugiojo tinklo paslaugų techninio realizavimo aprašus;

4.7. saugo jam priskirtą KVTC turtą;
4.8. dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose, susitikimuose, kurie tiesiogiai susiję su
nustatytomis ir paskirtomis užduotimis;
4.9. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
4.10. Skyriaus vedėjo nurodymu teikia ataskaitas apie jam priskirtų funkcijų, pavestų
užduočių vykdymą;
4.11. vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio su jo funkcijomis susijusias užduotis, tiesioginio
ar aukštesniojo vadovo nurodymus.
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