
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:  

• turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį fizinių arba technologinių mokslų srities 

išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą; 

• gebėti administruoti interneto svetainę naudojant turinio valdymo sistemą, žinoti 

Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo 

reikalavimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius interneto svetainių administravimą; 

• išmanyti kompiuterinių tinklų administravimą, kompiuterio struktūrą, įrangos 

tvarkykles, vartotojų taikomąsias programas, informacinių sistemų veiklą, informacines ir 

komunikacines technologijas; 

• žinoti saugaus darbo ir eksploatacijos su naudojama kompiuterine technika taisykles. 

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:  

• vykdo kompiuterinės ir programinės įrangos diegimą Šiaulių TI, organizuoja jos 

priežiūrą, užtikrindamas jos funkcionavimą ir tinkamą naudojimą; 

• administruoja kompiuterinius Šiaulių TI tinklus; 

• atlieka elektroninio pašto vartotojų administravimą; 

• užtikrina įdiegtos kompiuterinės ir programinės įrangos kokybės kontrolę; 

• teikia metodinę ir praktinę pagalbą Šiaulių TI darbuotojams kompiuterinės ir 

programinės įrangos įsigijimo, diegimo ir eksploatavimo klausimais, užtikrindamas kompiuterinės 

ir programinės įrangos kokybę ir tinkamą naudojimą; 

• pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant kompiuterinės technikos ir programinės 

įrangos diegimo projektus, užtikrindamas Šiaulių TI kompiuterinės technikos plėtotę; 

• analizuoja programinius sutrikimus ir organizuoja jų šalinimą, užtikrindamas 

nepertraukiamą ir tęstinį programinės įrangos ir aparatūros darbą; 

• kontroliuoja diegiamų bei naudojamų informacinių sistemų kokybę, teikia pasiūlymus 

joms tobulinti, užtikrindamas vientisą, visapusišką ir kokybišką veiklos procesų automatizavimą; 

• renka, kaupia ir saugo informaciją apie darbuotojų prisijungimus prie išorinių 

informacinių sistemų ir duomenų registrų; 

• parengia kompiuterinę techniką ir programinę įrangą darbui su išorinėmis 

informacinėmis sistemomis bei duomenų registrais; 

• administruoja įstaigos interneto svetainę, joje skelbia informaciją; 

• tvarko kiekybinę įstaigoje naudojamos kompiuterinės technikos ir programinės įrangos 

apskaitą, apibendrina informaciją teikiamą suinteresuotoms institucijoms, užtikrindamas tinkamą 

kompiuterinės technikos ir programinės įrangos kiekybinę apskaitą;  

• numato Šiaulių TI reikalingos kompiuterinės ir kitos organizacinės technikos poreikius, 

teikia pasiūlymus dėl jos įsigijimo, užtikrindamas kompiuterinės ir organizacinės technikos 

atnaujinimą laiku; 

• dalyvauja komisijų, į kurių sudėtį įtrauktas įstaigos direktoriaus įsakymais, darbe; 



• siekiant skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimo, vykdo įstaigos direktoriaus, 

direktoriaus pavaduotojo, kuruojančio Administracijos reikalų skyrių, bei Administracijos reikalų 

skyriaus viršininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus bei nurodymus, susijusius su priskirtos 

veiklos uždaviniais ir funkcijomis; 

• atlieka bylų sudarymo DVS patikrinimus, rengia pažymas apie nustatytus trūkumus; 

• kontroliuoja, kad kompiuteriuose būtų naudojama tik reikalinga darbo (tarnybos) 

funkcijų atlikimui kompiuterinė ir taikomoji programinė įranga. 

 

 


