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APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
1. Aplinkos apsaugos agentūros Informacinių technologijų skyriaus (toliau – skyrius)
uždaviniai:
1.1. užtikrinti Agentūros valdomų ir/ar tvarkomų Valstybės informacinių sistemų ir registrų
(toliau – VISR) sisteminės bei taikomosios programinės įrangos administravimą ir priežiūrą, jos
funkcionalumą ir pasiekiamumą pagal su duomenų valdymo įgaliotiniais suderintus reikalavimus;
1.2. užtikrinti informacinių ir ryšių technologijų (toliau – IRT) paslaugų teikimą
Informacinių technologijų paslaugų kataloge (toliau – Paslaugų katalogas) nurodytomis sąlygomis;
1.3. užtikrinti Agentūros duomenų centro, kompiuterizuotų darbo vietų, orgtechninės
(spausdinimo ir kopijavimo) įrangos funkcionavimą pagal Paslaugų katalogo reikalavimus,
administruoti Agentūros serverius ir kompiuterinius tinklus, užtikrinti IRT infrastruktūros plėtrą ir
organizuoti Agentūros darbuotojų darbo vietų aprūpinimą kompiuterine technika ir programine
įranga, planuoti jos savalaikį atnaujinimą.
1.4. užtikrinti VISR saugos ir kibernetinio saugumo reikalavimų įgyvendinimą.
2. Skyrius, gyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
2.1. įgyvendindamas 1.1 papunktyje nurodytą uždavinį:
2.1.1. diegia Agentūros valdomų ar tvarkomų VISR sisteminės bei taikomosios programinės
įrangos atnaujinimus, duomenų valdymo įgaliotinių teikimu vykdo kitus šių sistemų
administravimo darbus;
2.1.2. vykdo VISR stebėseną, esant reikalui nustatyta tvarka imasi priemonių pagal
kompetenciją šių sistemų funkcionalumo atstatymui;
2.1.3. pagal kompetenciją užtikrina VISR duomenų saugumą bei jų atkūrimą;
2.1.4. pagal kompetenciją dalyvauja vykdant Agentūrai teisės aktais priskirtų VISR
tvarkytojo funkcijas, bendradarbiauja su šių VISR duomenų valdymo įgaliotiniais bei teikia jiems
pagalbą;
2.1.5. analizuoja Agentūros tvarkomų informacinių sistemų (toliau – IS) būklę ir teikia
pasiūlymus bei dalyvauja rengiant investicinius projektus dėl jų modernizavimo, integralumo
užtikrinimo atsižvelgiant į Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktuose įtvirtintus reikalavimus;
2.2. įgyvendindamas 1.2 papunktyje nurodytą uždavinį:
2.2.1. rengia arba dalyvauja rengiant VISR IRT paslaugų teikimo strategiją ir ją įgyvendina;
2.2.2. vykdo Agentūros IT Pagalbos tarnybos funkcijas: administruoja IS ir IT
infrastruktūros incidentų valdymo priemones, registruoja ir šalina IS ir IT infrastruktūros veiklos
sutrikimus, gedimus ir trūkumus arba organizuoja ir koordinuoja jų šalinimą;
2.2.3. teikia IT paslaugas Paslaugų kataloge nurodytomis sąlygomis;
2.24. atnaujina Paslaugų katalogą bei derina su funkciniais padaliniais pasikeitusias IT
paslaugų teikimo sąlygas;
2.2.5. palaiko ir užtikrina plėtrą žinybinės IT Pagalbos tarnybos informacinės sistemos;
2.2.6. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant bei įgyvendinant prieinamumo prie
informacijos apie aplinką IT priemones;
2.3. įgyvendindamas 1.3 papunktyje nurodytą uždavinį:
2.3.1. organizuoja Agentūros darbuotojų darbo vietų aprūpinimą kompiuterine technika ir
programine įranga;
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2.3.2. užtikrina Agentūros žinybinių IS darbingumą, vykdo Agentūros žinybinių IS
techninio/sisteminio administratoriaus funkcijas;
2.3.3. rengia Agentūros IS administravimo projektinius pasiūlymus ir technines
specifikacijas;
2.3.4. organizuoja Agentūros valdomos kompiuterinės, orgtechninės, programinės ir
komunikacinės įrangos atnaujinimą, administruoja Agentūros serverius ir kompiuterinius tinklus ir
inicijuoja ir inicijuoja viešuosius kompiuterinės, orgtechninės ir jų eksploatacinių medžiagų,
programinės ir komunikacinės įrangos pirkimus, susijusius su Agentūros IS ir IRT plėtra;
2.3.5. diegia programinę įrangą kompiuterizuotose darbo vietose ir Agentūros tvarkomų IS
tarnybinėse stotyse, užtikrina tinkamą kompiuterinės ir programinės įrangos licencijavimą ir
apskaitą;
2.3.6. vykdo IRT naudojamo ir disponuojamo ilgalaikio, trumpalaikio materialiojo turto
paskirstymą, apskaitą, eksploataciją ir priežiūrą, analizuoja esamo turto būklę, pagal kompetenciją
teikia pasiūlymus dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu
(negalimu) naudoti;
2.3.7. dalyvauja kompiuterinės ir programinės įrangos metinėse inventorizacijose, teikia
pasiūlymus dėl panaudotos nereikalingos ar netinkamos naudoti kompiuterinės ir programinės
įrangos nurašymo;
2.3.8. organizuoja Agentūros IS ir IRT priemonių plėtrą;
2.3.9. valdo Agentūros IRT, IS ir programinę įrangą, vykdo jų apskaitą;
2.4. įgyvendindamas 5.4 papunktyje nurodytą uždavinį:
2.4.1. koordinuoja VISR saugos įgaliotinių ir atsakingo už kibernetinį saugumą asmens
paskyrimus;
2.4.2. pagal kompetenciją koordinuoja VISR saugos ataskaitų, kibernetinio saugumo
dokumentacijos parengimą ir pateikimą atsakingai institucijai.
3. Skyrius taip pat atlieka šias funkcijas:
3.1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, teikia pastabas ir
pasiūlymus dėl kitų valstybės savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų rengiamų teisės aktų
projektų;
3.2. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant nacionalinius ir tarptautinius
projektus IS bei registrų kūrimo srityje;
3.3. Agentūros direktoriui pavedus pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis
nacionalinėmis ir užsienio institucijomis, įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;
3.4. teikia Agentūros valstybės tarnautojams ir darbuotojams metodinę pagalbą ir
konsultacijas, susijusias su žinybiniais registrais, duomenų sauga, kompiuterinės bei programinės
įrangos įsigijimu ir naudojimu;
3.5. pagal kompetenciją rengia Agentūroje naudojamų žinybinių IS ir registrų naudotojų
mokymus;
3.6. talpina informaciją Agentūros interneto svetainėje Agentūros tvarkomų informacinių
sistemų klausimais;
3.7. pagal kompetenciją atlieka kitus veiksmus, susijusius su šių nuostatų 2 punkte, 3.1-3.6
papunkčiuose nurodytų funkcijų vykdymu, pagal kompetenciją vykdo kitas nustatytas funkcijas ir
kitus su skyriaus funkcijomis susijusius Agentūros direktoriaus pavedimus.

