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                                ŽEMAIČIŲ NAUMIESČIO MOKYKLOS-DARŽELIO 

 

KOMPIUTERINIŲ SISTEMŲ INŽINIERIAUS  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio kompiuterinių sistemų inžinierius yra 

priskiriamas specialistų grupei. 

2. Pareigybės lygis – B. 

3. Pareigybės paskirtis. Kompiuterinių sistemų inžinierius – tai asmuo, kuris turi turėti 

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgytą aukštesnįjį arba aukštąjį universitetinį arba 

jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities elektronikos inžinerijos ar informatikos 

inžinerijos krypties išsilavinimą, vykdyti techninį kompiuterių įrangos aptarnavimą, turi išmanyti 

apie lokalius ir globalius kompiuterio tinklus, žinoti naujausią informaciją apie kompiuterinės ir 

programinės įrangos problemas šalyje ir naujoves užsienyje bei kūrybiškai jas taikyti darbe. 

4. Pareigybės pavaldumas. Kompiuterinių sistemų inžinierius tiesiogiai pavaldus 

mokyklos-darželio ūkvedžiui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Kompiuterinių sistemų inžinieriaus kvalifikacijai keliami reikalavimai: 

5.1. analogiška darbo patirtis. 

6. Kompiuterinių sistemų inžinierius turi žinoti ir išmanyti: 

6.1. kompiuterių įrangos sandarą; 

6.2. kompiuterių įrangos veikimo principus; 

6.3. kompiuterių įrangos gedimų šalinimo būdus; 

6.4. antivirusinių sistemų diegimą ir veikimą; 

6.5. interneto, intraneto veikimą. 

7. Kompiuterinių sistemų inžinierius privalo vadovautis: 

7.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais; 

7.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje 

galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, 

darbuotojų saugą ir sveikatą; 

7.3. darbo tvarkos taisyklėmis; 

7.4. darbo sutartimi; 

7.5. šiuo pareigybės aprašymu; 

7.6. kitais Mokyklos lokaliniais dokumentais (įsakymais, taisyklėmis ir pan.). 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO KOMIUTERINIO SISTEMOS INŽINIERIAUS FUNKCIJOS 

 

8. Kompiuterinių sistemų inžinieriaus funkcijos: 

8.1. rūpintis mokyklos-darželio informacinių technologijų diegimo programa; 

8.2. vykdyti radioelektroninės technikos profilaktiką; 

8.3. vykdyti techninį kompiuterių įrangos aptarnavimą; 

8.4. prižiūrėti internetinę svetainę; 



8.5. teikti mokyklos darbuotojams metodinę pagalbą informacinių technologijų 

klausimais. Talkinti mokytojams pamokų ir popamokinių renginių metu naudojant kompiuterius ir 

atlikti jų užsakymus (reikiamos programinės įrangos įdiegimas ir kt.); 

8.6. profilaktiškai ir techniškai prižiūrėti kopijavimo aparatus, multimedia projektorius, 

televizorius, įgarsinimo įrangą, interaktyvias lentas; 

8.8. vykdyti interaktyvių lentų priežiūrą ir apmokyti darbuotojus jomis naudotis; 

8.9. rengti dokumentus viešiesiems pirkimams atlikti, programinei ir techninei 

kompiuterinei įrangai įsigyti; 

8.10. prižiūrėti mokyklos-darželio interneto įrangą, įvykus gedimui sistemoje, iškviesti 

aptarnaujančios įmonės atstovus; 

8.11. laikytis darbo saugos ir asmens higienos reikalavimų, esant reikalui ar dirbant 

atskirus darbus, galinčius turėti įtakos žmogaus sveikatai, naudoti apsaugos priemones; 

8.12. laiku vykdyti teisėtus ūkio reikalavimus, dalyvauti bendrose bendruomenės narių 

susirinkimuose; 

  8.13. negalint atvykti į darbą, apie tai pranešti mokyklos-darželio direktoriui ar 

ūkvedžiui; 

8.14. reguliariai, atsižvelgiant į teisės akto reikalavimus, išklausyti sveikatos žinių 

minimumo kursus ir gauti privalomus sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus; 

8.15. reguliariai, teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka, tikrintis sveikatą: praeiti 

medicininę apžiūrą, ir mokyklos-darželio raštvedžiui pateikti medicininės apžiūros išvadas, dėl 

galimybės dirbti (kad neserga psichinėmis, užkrečiamomis ar kitomis grėsmę savo paties, 

vaikų/mokinių ar kitų bendruomenės narių sveikatai galinčiomis sukelti ligomis); 

  8.16. puoselėti pozityvias vertybes ir bendruomeniškumą (mandagumą, paslaugumą, 

rūpinimąsi kitais, pagarbą, pasitikėjimą, solidarumą, lygiateisiškumą ir kt.), emociškai saugią 

ugdymo(si) aplinką, reaguoti į smurtą ir patyčias pagal mokykloje-darželyje nustatytą tvarką; 

8.17. saugoti mokyklos-darželio materialinį turtą. 

8.18. esant reikalui atlikti kitus darbus nurodytus mokyklos-darželio direktoriaus ar 

ūkvedžio, neviršijant nustatyto darbo laiko. 

 

_____________________________ 

 

 

Su kompiuterinių sistemų inžinieriaus pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku: 
   

   

_________________ ______________________________ ______________________ 

Data Parašas Vardas, pavardė 

   

   

 


