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KRETINGOS MARIJOS TIŠKEVIČIŪTĖS MOKYKLOS 

KOMPIUTERINIŲ SISTEMŲ INŽINIERIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos (toliau – Mokykla) kompiuterinių sistemų 

inžinieriaus pareigybė yra priskiriama specialistų pareigybės grupei.  

2. Pareigybės lygis – B. 

3. Pareigybės paskirtis – kompiuterinių sistemų inžinierius – asmuo, išmanantis apie lokalius 

ir globalius kompiuterių tinklus, darbo su kompiuteriu norminius aktus, technines sąlygas, programų 

sudarymo, įvedimo ir naudojimosi jomis taisykles, kompiuterio techninius duomenis, apkrovimo 

galimybes, kompiuterio priežiūros taisykles.  

4. Kompiuterinių sistemų inžinierius tiesiogiai pavaldus ūkio dalies vedėjui.  

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:  

5.1. turėti aukštąjį išsilavinimą;  

5.2. išmanyti darbo su techninėmis priemonėmis ir kompiuteriais norminius aktus, technines 

sąlygas;  

5.3. išmanyti techninių priemonių ir kompiuterių techninius duomenis, apkrovimo 

galimybes;  

5.4. žinoti techninių priemonių ir kompiuterių priežiūros taisykles;  

5.5. išmanyti techninių priemonių ir kompiuterių terminologijos, nuorodų bei mato vienetų 

valstybinius standartus;  

5.6. žinoti galiojančius informacinių sistemų sąlyginius sutrumpinimus;  

5.7. techninių priemonių ir kompiuterių programų sudarymo, įvedimo ir naudojimosi jomis 

taisykles;  

5.8. įstaigų struktūrą, darbo organizavimą ir valdymą;  

5.9. informacijos klasifikavimo ir kodavimo metodus;  

5.10. techninės dokumentacijos įforminimo tvarką;  

5.11. informacijos šaltinius ir informaciją apie savo konkurentus;  

5.12. nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo tvarką.  

6. Kompiuterių sistemų inžinierius privalo išklausyti ir žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos, 

priešgaisrinės saugos, elektros saugos, higienos normas, dirbant su kompiuteriu reikalavimus.  

7. Kompiuterių sistemų inžinierius privalo nuolat kelti kvalifikaciją kompiuterijos srityje.  

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

8. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:  

8.1. parengia kompiuterinę, techniką ir programinę įrangą darbui;  

8.2. koordinuoja administracijos veiklą, vykdant kompiuterinės technikos ir programinės 

įrangos diegimo programas ir kontroliuoja jų vykdymą;  
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8.3. atlieka kompiuterių ir jų įrenginių remonto darbus. Nepavykus pašalinti gedimų, 

kreipiasi į Mokyklos direktorių dėl kompiuterių ir jų įrenginių remonto kitose įmonėse;  

8.4. tvarko Mokyklos svetainę, duomenų bazes ir programas;  

8.5. atlieka sisteminę ir tinklinę programų priežiūrą;  

8.6. pataria įsigyjant kompiuterinės technikos medžiagas ir įrenginius;  

8.7. pagal savo įgaliojimus rengia Mokyklos direktoriaus įsakymų projektus pasiūlymus 

Mokyklos kompiuterizacijos klausimais;  

8.8. kaupia informacinę ir mokomąją medžiagą kompiuterinės, programinės, sisteminės ir 

duomenų bazių panaudojimo klausimais;  

8.9. konsultuoja Mokyklos darbuotojus kompiuterinės ir programinės įrangos naudojimo 

klausimais, padeda išmokti ja naudotis, o prireikus veda seminarus kompiuterių naudojimo 

klausimais;  

8.10. kontroliuoja Mokyklos duomenų bazių informacinį patikrinimą;  

8.11. vykdo Mokyklos direktoriaus ar jo įgaliotų asmenų nurodymus Mokyklos 

kompiuterizacijos, sisteminės ir programinės įrangos panaudojimo klausimais;  

8.12. saugo Mokyklos technologines paslaptis, ar kitą konfidencialaus pobūdžio informaciją;  

8.13. kontroliuoja, kad, vykdant Mokyklos kompiuterizacijos programoje numatytas 

priemones, nebūtų nukrypstama nuo norminių aktų nurodymų, techninių dokumentų reikalavimų, kad 

darbai būtų atliekami laiku;  

8.14. reikalauja, kad Mokyklos darbuotojai, dirbantys su kompiuterine technika mokėtų 

saugiai dirbti;  

8.15. teikia pasiūlymus, kaip gerinti kompiuterinės technikos, programinės, sisteminės ir 

periferinės įrangos būklę;  

8.16. priima atliktus Mokyklai kompiuterinės technikos priežiūros, įsigijimo, sisteminius, 

instaliavimo ir programinius darbus;  

8.17. tobulinasi ir kelia kvalifikaciją;  

8.18. dalyvauja pasitarimuose, konferencijose, parodose ir kituose renginiuose 

kompiuterizacijos klausimais;  

8.19. savo darbe vadovaujasi Mokyklos smurto ir patyčių prevencijos bei intervencijos 

tvarka.  

 

IV SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

9. Kompiuterių sistemų inžinierius atsako už:  

9.1. laiku ir kokybiškai atliktą darbą;  

9.2. pagal buhalterinius dokumentus priskirtą kompiuterinę įrangą, kompiuterius, 

spausdintuvus;  

9.3. naudojamą programinę įrangą;  

9.4. saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos dirbant kompiuteriu 

reikalavimų laikymąsi;  

9.5. patikėtos informacijos išsaugojimą;  

9.6. tinkamą darbo laiko naudojimą ir darbo drausmės pažeidimus;  

9.7. netinkamą pareigų vykdymą kompiuterių sistemų inžinierius atsako Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.  

 

Susipažinau ir sutinku 

 

_______________________________________________________ 

(Vardas ir pavardė, parašas, data)  

 


