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Kviečiame įsijungti į be galo svarbią informacinių sistemų ir kibernetinio saugumo valdymo 

veiklą Studijų kokybės vertinimo centre ir tapti 

 

Projektų veiklų vykdytoju (-a) (informacinių sistemų ir kibernetinio saugumo 

valdymas) 

 

Funkcijos: 
 

 Saugos įgaliotinio funkcijų vykdymas: 

- IT rizikos, saugos atitikties bei pažeidžiamumų vertinimų organizavimas 

- Pasiūlymų teikimas dėl elektroninės informacijos saugos ir kibernetinio saugumo politiką 

įgyvendinančių dokumentų priėmimo, keitimo ar panaikinimo, saugos reikalavimų atitikties 

vertinimo atlikimo organizavimo ir IS administratorių skyrimo; 

- Privalomų vykdyti nurodymų ir pavedimų IS administratoriams teikimas bei pagalba jiems; 

- Dalyvavimas priimant sprendimus dėl IS naudotojų prieigų teisių suteikimo; 

- Darbuotojų švietimo aktualiais informacijos saugos klausimais inicijavimas; 

- Leidžiamos programinės įrangos, IS prieigos teisių, saugos incidentų, patekimo į patalpas sąrašų 

ir/arba duomenų tvarkymas ir analizė; 

- Įvykusių elektroninės informacijos saugos incidentų tyrimų koordinavimas; 

 Informacinių sistemų (toliau – IS) išorinių vartotojų konsultavimas dėl naudojimosi šiomis 

sistemomis (Elektroninės pripažinimo erdvės informacinės sistemos (EPE IS), Nacionalinė studentų 

apklausos mobiliosios programėlės (NSA)) klausimais;  

 IS klaidų identifikavimas, sisteminimas ir registravimas bei bendradarbiavimas su priežiūros ar 

palaikymo funkcijas teikiančioms institucijomis jas taisant; 

 IT infrastruktūros sutrikimų registravimas ir sutrikimų šalinimo organizavimas; 

 Siūlymų teikimas IS tolesniam palaikymui ir plėtrai; 

 Dalyvavimas EPE IS plėtros poreikių analizės, testavimo, bandomosios eksploatacijos, priėmimo ir 

kitose veiklose plėtros įgyvendinimo veiklose; 

 Studijų kokybės vertinimo centrą aptarnaujančių IT įmonių darbo koordinavimas; 

 Centro darbuotojų, vykdančių viešuosius pirkimus, konsultavimas su kuruojama sritimi susijusiais 

klausimais bei techninių specifikacijų rengimas; 

 Kitų direktoriaus pavestų ir Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, Saugos įgaliotiniui priskirtų funkcijų 

atlikimas. 
 

 

Reikalavimai: 
 

 Aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu 

išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar 

jam prilygintu išsilavinimu;  

 Puikūs darbo kompiuteriu (Microsoft Office programų paketas bei dokumentų valdymo sistemos) 

įgūdžiai; 

 Domėjimasis kibernetiniu saugumu;  
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 Noras tobulėti informacinių sistemų vystymo, elektroninės informacijos saugos srityse, gilintis į 

elektroninės informacijos saugos užtikrinimo principus; 

 Geri anglų kalbos įgūdžiai (skaitymas – B2 lygmeniu, kalbėjimas ir rašymas - B1 lygmeniu); 

 Informacinių sistemų vystymo bei elektroninės informacijos saugos užtikrinimo principų išmanymas 

būtų privalumas; 

 Panašaus darbo patirtis arba išsilavinimas IT srityje būtų privalumas; 

 Atitikti Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 42 straipsnyje ir 

Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, patvirtinto 2013 m. liepos 24 d. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 716, 20 punkte nustatytus reikalavimus saugos 

įgaliotinio pareigoms eiti; 

 Analitinis mąstymas, atsakingumas, iniciatyvumas, bendradarbiavimas, savarankiškumas,  

nepriekaištinga asmeninė ir dalykinė reputacija. 

 

Siūlome: 
 

 Kibernetinio saugumo valdymo grupės ir Duomenų apsaugos pareigūno visapusišką pagalbą; 

 Galimybę dalį darbo laiko dirbti nuotoliniu būdu; 

 Galimybę lanksčiai pasirinkti darbo pradžios laiką; 

 Darbo užmokestis: 6,5 pareiginės algos baziniai dydžiai (1144 eurai su visais mokesčiais); 

 Darbo Vieta – Vilniaus centre (A. Goštauto g. 12), galimybė nemokamai pasistatyti automobilį; 

 Projektinio darbo sutartis iki projekto įgyvendinimo pabaigos (~1 metai). 

Norėdami dalyvauti atrankoje, iki 2021 m. vasario 7 d. imtinai atsiųskite savo CV el. paštu 

tbrs@skvc.lt, nurodydami poziciją, į kurią pretenduojate. Turime galimybę informuoti tik atrinktus 

kandidatus.  

 
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą: https://www.skvc.lt/default/lt/teisine-informacija/asmens-

duomenu-sauga   
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