
                                          

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Informacinių išteklių 
valdymo bei Kontrolės departamento komanda ieško naujų narių. 

1. Informacinių išteklių valdymo departamento Vidinių informacinių išteklių kūrimo skyriuje 
reikalingas DUOMENŲ BAZIŲ ANALITIKAS. 

Reikalavimai darbuotojui: turėti teorinių ir praktinių žinių apie informacinių sistemų kūrimo principus 

ir technologijas, SQL bei PL/SQL technologijas, duomenų bazių valdymo sistemas - Oracle DB, Microsoft 

SQL DB, SAP IQ, Business Intelligence priemones - SAP BI BusinessObjects,  SAP BI Data Services, SAP BI 

Information Design Tools.  

Pagrindiniai uždaviniai: duomenų bazių objektų kūrimas, užklausų (SQL) rengimas / modernizavimas, 

procedūrų (PL/SQL) rengimas / modernizavimas, duomenų saugyklų objektų kūrimas / modernizavimas. 

2. Informacinių išteklių valdymo departamento Informacinių sistemų ir elektroninių paslaugų 
plėtros skyriuje reikalingas INFORMACINIŲ SISTEMŲ ANALITIKAS (2 DARBUOTOJAI). 

Reikalavimai darbuotojui: informacinių sistemų analizės įgūdžiai, dalyvavimo projektuose patirtis, 

duomenų bazių ir užklausų rašymo bazinės žinios, žiniatinklio paslaugų bazinės žinios, IT serverių ir 

architektūros bazinės žinios. 

Pagrindiniai uždaviniai: dalyvauti įgyvendinant VMI informacinių sistemų plėtrą (modernizavimą), 

formuluoti ir derinti informacinių sistemų kūrimo paslaugų užduotis su informacinių sistemų projektų 

vykdytojais, užsakovais ir naudotojais, vertinti informacinių sistemų dokumentaciją, tikrinti sukurtos 

programinės įrangos tinkamumą, organizuoti jos testavimą, analizuoti veikimo klaidas. 

3. Informacinių išteklių valdymo departamento Informacinių išteklių paslaugų skyriuje reikalingas 
INFORMACINIŲ SISTEMŲ ANALITIKAS (1 DARBUOTOJAS), dalyvaujantis informacinių išteklių 
priežiūroje ir valdyme bei naudotojų administravimo srityse. 

Reikalavimai darbuotojui: reikalingi informacinių sistemų analizės įgūdžiai, SQL užklausų rašymo 

bazinės žinios, informacinių sistemų kūrimo principų ir technologijų pradinės žinios, reikalingas bazinis 

duomenų bazių valdymo sistemų veikimo principų išmanymas. 

Pagrindiniai uždaviniai: dalyvauti informacinių išteklių priežiūroje ir valdyme (pagal kompetenciją 
analizuoti ir spręsti kilusius sutrikimus bei juos šalinti). Administruoti informacinių išteklių naudotojus 
ir jų teises. Bendrauti ir bendradarbiauti su kitais padaliniais ir priežiūrą vykdančių organizacijų 
atsakingais darbuotojais. Pagal kompetenciją dalyvauti teikiant pastabas/pasiūlymus priežiūros 
paslaugų įsigijimo viešojo pirkimo dalyko aprašams. 

4. Informacinių išteklių valdymo departamento Informacinių sprendimų testavimo skyriuje 
reikalingas AUTOMATINIO/RANKINIO TESTAVIMO SPECIALISTAS (darbo vieta – Vilnius).  

Reikalavimai darbuotojui: išmanyti informacinių išteklių testavimo principus, turėti teorinių ir / ar 

praktinių žinių automatinio/rankinio testavimo srityje. 

Pagrindiniai uždaviniai: dalyvauti IS kūrimo / plėtros projektų analizės susitikimuose, įvertinti 

vykdytojo parengtus testavimo scenarijus ir pateikti jiems pastabas arba pasiūlymus dėl papildomų 

testavimo scenarijų parengimo, atlikti rankinius testavimus pagal vykdytojo parengtus testavimo 

scenarijus, atlikti žiniatinklio paslaugų testavimus, parengti automatinius testus ir juos įvykdyti, 

identifikuoti ir registruoti klaidas. 



5. Informacinių išteklių valdymo departamento Informacinių sprendimų administravimo skyriuje 
reikalingas IT specialistas atlikti praktikai (praktikos vieta – Vilnius).  

Reikalavimai darbuotojui: Reikalingos žinios ir noras tobulėti srityse - kompiuterinės įrangos ir 

kompiuterinių tinklų administravimas, sisteminės programinės įrangos, apimant duomenų bazes, 

aplikacijų serverius ir kt. administravimas. 

Pagrindiniai uždaviniai: Įgyti praktinių žinių aukščiau nurodytose srityse. Perspektyva įsidarbinti VMI. 

6. Kontrolės departamento Verslo elektroninėje erdvėje ir elektroninėmis priemonėmis kontrolės 
skyriuje reikalingas IT specialistas /analitikas.  

Reikalavimai darbuotojui: išmanyti kompiuterių veikimo principus, turėti teorinių ir praktinių žinių apie 

interneto / intraneto svetainių projektavimą ir kūrimą (UML, HTML, XML, .NET). Būti susipažinus 

su  atitink. programavimo kalboms, kurių pagalba, automatiniu būdu, galima surinkti informaciją iš 

tinklapių ir  išsaugoti ją struktūrizuotai. Turėti bendrųjų ekonomikos, finansų, viešo sektoriaus valdymo 

žinių. 

Pagrindiniai uždaviniai: taikomųjų programinių priemonių kūrimas, skirtų automatiniu būdu išrinkti 

informaciją iš internetinių tinklapių (statybų, didmeninės ir mažmeninės statybinių medžiagų 

prekybos, naudotų automobilių prekybos ir remonto bei autodetalių prekybos, ir kt. srityse), 

panaudojant internetinių puslapių automatinio testavimo įrankius. Pasinaudojant IT žiniomis analizuoti 

elektroninėje erdvėje įvairias tendencijas, atrenkant rizikingus sektorius / veiklas / asmenis. 

Mes Jums pasiūlysime: 

• Puikią darbinę atmosferą ir draugišką kolektyvą; 

• Sąlygas mokytis kartu su profesionalų komanda; 

• Darbą įdomiuose ir inovatyviuose projektuose, galimybę tobulėti; 

• Vidinius ir išorinius mokymus, skirtus įsisavinti specifines informacinių technologijų žinias; 

• Galimas nuotolinis darbas, taikomos kitos motyvacinės priemonės; 

• Galimas darbas kaip pilną darbo dieną (8 val.), taip ir nepilną (pagal susitarimą); 

• Yra galimybė atlikti praktiką;  

• Atlyginimas mokamas atsižvelgiantį į Lietuvos respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų 
darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymą (2017 m. sausio 17 d. 
Nr. XIII-198). 

Prašome rašyti, skambinti: 
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