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I. BENDROJI DALIS 

1. Viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ (toliau vadinama – Įstaiga) Tinklo 
technologijų ir plėtros tarnybos vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga pagrindinių Įstaigos 
veiklos tikslų įgyvendinimui. 

2. Įstaigos Tinklo technologijų ir plėtros tarnybos vyriausiasis specialistas savo veikloje 
vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymais, 
kitais teisės aktais, Įstaigos įstatais, darbo tvarkos taisyklėmis, Tinklo technologijų ir plėtros 
tarnybos nuostatais bei šiais pareigybės nuostatais. 

3. Vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus tinklo technologijų ir plėtros vadovui.  
 

II. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 

4. Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus: 
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą 

inžinerijos srityje; 
4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, 

reglamentuojančiais elektroninių ryšių įrengimo (statybos) ir priežiūros darbą; 
4.3. turėti ne mažiau kaip 3 metų panašios veiklos darbo patirtį; 
4.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti dirbti kompiuteriu vartotojo lygiu 

bei Microsoft Office programiniu paketu ir kita organizacine įranga; 
4.5. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti lengvąjį automobilį. 

 
III. FUNKCIJOS 

5. Vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas: 
5.1. vykdo statybos ir elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo darbų kokybės, 

apimčių, kainų, jų atitikimo projektams, sąmatoms, sutartimis ir statybos normoms techninę 
priežiūrą; 

5.2. rengia ir teikia pasiūlymus dėl statybos ir elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo 
ir eksploatavimo tobulinimo; 

5.3. atlieka su ryšio linijų statyba susijusios dokumentacijos patikrinimą ir priėmimą; 
5.4. pagal savo kompetenciją konsultuoja Įstaigos darbuotojus klausimais, susijusiais su 

elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimu ir priežiūra; 
5.5. pagal savo kompetenciją rengia ir teikia informaciją, reikalingą parengti viešojo 

pirkimo dokumentus; 
5.6. dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų darbe; 
5.7. dalyvauja projektų, komisijų, darbo grupių veikloje; 
5.8. rengia ir teikia pasiūlymus nustatant reikalavimus projektuojamiems elektroninių 

ryšių, duomenų perdavimo tinklams bei informacinėms sistemoms; 
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5.9. bendradarbiaujant su kitais Įstaigos skyriais rengia projektų galimybių studijas ir kitą 
projektų dokumentaciją; 

5.10. pagal savo kompetenciją rengia medžiagą Įstaigos vykdomų ir (ar) įgyvendinamų 
projektų priežiūros organų posėdžiams; 

5.11. pagal kompetenciją dalyvauja Įstaigai teikiant konsultacines ir pan. paslaugas; 
5.12. vykdo kitus su Įstaigos bei Tinklo technologijų ir plėtros tarnybos funkcijomis 

susijusius nenuolatinio pobūdžio Įstaigos direktoriaus ir tinklo technologijų ir plėtros vadovo 
pavedimus. 

 
IV. VYRIAUSIOJO SPECIALISTO TEISĖS 

6. Vyriausiasis specialistas turi teisę; 
6.1. teikti pasiūlymus dėl elektroninių ryšių įrengimo (statybos) ir eksploatavimo darbų 

organizavimo ir jų tobulinimo; 
6.2. atstovauti Įstaigai kitose institucijose pagal teisės aktų nustatyta tvarka gautus 

įgaliojimus; 
6.3. spręsti iškilusius uždavinius pagal savo kompetenciją; 
6.4. nustatyta tvarka naudotis tarnybinėmis ryšio priemonėmis ir automobiliais; 
6.5. Įstaigoje nustatyta tvarka gauti ir naudotis darbui reikalingomis priemonėmis; 
6.6. Įstaigoje nustatyta tvarka dalyvauti seminaruose ir mokymo programose. 
6.7.  

V. VYRIAUSIOJO SPECIALISTO ATSAKOMYBĖ 
 

7. Už savo funkcijų ir pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą vyriausiasis specialistas 
gali būti traukiamas drausminėn atsakomybėn. 

8. Už savo funkcijų ir pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą vyriausiasis specialistas 
civilinėn ir administracinėn atsakomybėn traukiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų 
nustatyta tvarka. 

_______________________ 
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