
 

 

 

 KOMPIUTERIŲ TINKLŲ  SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I. PAREIGYBĖ 

 

1. Kompiuterių tinklų  specialisto pareigybė priskiriama 4 grupei. 

2. Pareigybės lygis – B. 

3. Pareigybės paskirtis – vykdyti Panevėžio švietimo centro (toliau – Centro) tinklaveiką  ir 

techninį kompiuterių įrangos aptarnavimą. 

4. Kompiuterių tinklų  specialisto pareigybės pavaldumas – Centro direktoriaus pavaduotojui 

ūkio reikalams. 

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI KOMPIUTERIŲ TINKLŲ SPECIALISTO 

PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Kompiuterių tinklų specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:  

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį informatikos arba technologijos mokslų srities, 

informatikos inžinerijos krypties išsilavinimą;  

5.2. turėti ne mažesnį kaip trejų metų darbo stažą pagal specialybę;  

5.3. mokėti dirbti kompiuteriu (administravimo lygmeniu);  

5.4. išmanyti kompiuterio struktūrą;  

5.5. išmanyti kompiuterinių tinklų ir programinės įrangos diegimo, priežiūros, administravimo, 

saugumo užtikrinimo reikalavimus;  

5.6. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir 

kitus teisės aktus, reglamentuojančius duomenų apsaugą, vietos savivaldą;  

5.7. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir 

žodžiu. 

 

III. III. ŠIAI PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6.   Kompiuterių tinklų specialistas vykdo šias funkcijas:  

6.1. užtikrina kompiuteriuose esančios informacijos saugumą ir konfidencialumą;  

6.2. prižiūri kompiuterių tinklo darbą;  



6.3. atlieka kompiuterinės įrangos ir kitos įstaigos įrangos priežiūrą, gedimų diagnostiką, 

organizuoja remonto darbus;  

6.4. testuoja kompiuterius, atlieka virusų paiešką ir naikina juos;  

6.5. atlieka  programinės įrangos diegimo, atnaujinimo darbus;  

6.6. plečia kompiuterių tinklą, įrengia ir prijungia naujas kompiuterizuotas darbo vietas;  

6.7. konsultuoja ir moko įstaigos darbuotojus dirbti su kompiuterine ir programine įranga;  

6.8. atlieka interneto, elektroninio pašto ir duomenų perdavimo sistemų priežiūrą;  

6.9. administruoja kompiuterių tinklo vartotojų prisijungimo teises;  

6.10. prižiūri ir užtikrina interneto, elektroninio pašto paslaugą kompiuterių tinkle  

6.11. diegia spausdintuvų tvarkykles, keičia spausdintuvų ir kopijavimo įrangos eksploatacines 

medžiagas, atlieka kitus spausdintuvų priežiūros profilaktikos darbus;  

6.12. atlieka kitus teisėtus Centro direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams 

pavedimus;    

6.13. prižiūri skaitmenines ugdymosi aplinkas ir komunikacinius kanalus. 

 

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ 

 

7. Kompiuterių tinklų specialistą skiria ir atleidžia Centro direktorius Lietuvos Respublikos 

darbo kodekso nustatyta tvarka.  

8. Kompiuterių tinklų specialistas už netinkamą savo funkcijų vykdymą atsako Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.  

 

 

 

 

 

Su pareigybės aprašymu susipažinau: 

 

 

 

______________________________ 


