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ŠIAULIŲ JULIAUS JANONIO GIMNAZIJOS  

KOMPIUTERIŲ SISTEMŲ INŽINIERIAUS  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

1. Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos kompiuterių sistemų inžinieriaus pareigybė 

priskiriama specialistų grupei. 

2. Pareigybės lygis – A2. 

3. Pareigybės paskirtis – užtikrinti sklandų informacinių komunikacinių technologijų (IKT), 

legalios programinės įrangos ir kompiuterinių tinklų diegimą ir eksploatavimą, gimnazijos duomenų 

bazių, elektroninio skambučio veikimą bei apsaugą. 

4. Pavaldumas – kompiuterių sistemų inžinierius pavaldus ugdymo aprūpinimo skyriaus 

vedėjui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI KOMPIUTERIŲ SISTEMŲ INŽINIERIUI  

 

5. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

 5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį technologijos mokslų studijų srities elektronikos 

inžinerijos ar informatikos inžinerijos krypties išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu 

laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu; 

5.2. gerai išmanyti kompiuterių ir kompiuterinių tinklų sandarą, duomenų bazių kūrimo ir 

valdymo principus; 

5.3. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir 

kitus teisės aktus, reglamentuojančius duomenų apsaugą; 

5.4. analogiško darbo patirtis. 

6. Kompiuterių sistemų inžinierius turi: 

6.1. gebėti analizuoti ir taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, 

reglamentuojančius informacinių technologijų naudojimą institucijose, žinoti pagrindinius teisės 

aktus, reglamentuojančius gimnazijos veiklą; 

6.2. žinoti bendruosius reikalavimus valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto 

svetainėms, viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos kontrole ir ribojamos 

viešosios informacijos platinimu; 

6.3. mokėti dirbti su „Microsoft Office“ programiniu paketu, interneto svetainės turinio 

valdymo sistema; 

6.4. turėti duomenų bazių priežiūros ir administravimo įgūdžių; 

6.5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos 

įstatymą; 

6.6. išmanyti kompiuterinių tinklų ir programinės įrangos diegimo, priežiūros, 

administravimo, saugumo užtikrinimo reikalavimus; 

6.7. būti susipažinęs su priešgaisrinės, elektrosaugos ir darbų saugos instrukcijų 

reikalavimais. 
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III SKYRIUS 

KOMPIUTERIŲ SISTEMŲ INŽINIERIAUS FUNKCIJOS 

 

7. Kompiuterių sistemų inžinierius vykdo šias funkcijas:  

  7.1. parengia naudojimui gimnazijos IKT, perduoda jas gimnazijos darbuotojams; 

7.2. atlieka gimnazijos kompiuterinės technikos, kompiuterinių tinklų diagnostiką ir 

remontą; pildo gedimų registracijos žurnalą; 

7.3. nerečiau kaip kartą per pusmetį atlieka kompiuterių kietųjų diskų profilaktiką;  

7.4. nerečiau kaip kas du mėnesius atlieka kompiuterių kietųjų diskų skenavimą antivirusine 

programa ir atnaujina antivirusines programas;  

7.5. savo darbe nenaudoja nelegaliai įsigytos programinės įrangos, o legaliai įsigytos 

programinės įrangos nenaudoja neteisėtai; 

7.6. kaupia gimnazijos įsigytą programinę įrangą, dalykines bei metodines kompiuterines 

programas, jas instaliuoja gimnazijos kompiuteriuose; 

7.7. kontroliuoja, kad kompiuteriuose būtų vartojama tik legali ir laisvai, naudojama 

programinė įranga; 

7.8. užtikrina interneto nepertraukiamą veikimą; 

7.9. užtikrina svarbių duomenų saugumą vietiniame tinkle tam naudojant vietinio tinklo 

resursų publikavimo slaptažodžius arba visai uždraudžiant publikavimą; 

7.10. saugo gimnazijos duomenų apsaugos slaptažodžius ir prisijungimo kodus; 

7.11. atlieka gimnazijos apskaitai tvarkyti ir mokėjimams atlikti skirtų informacinių sistemų 

naudojimo kontrolę; 

7.12. prižiūri ir kontroliuoja, kad naudojant IKT priemones, būtų laikomasi norminių aktų ir 

techninių dokumentų reikalavimų; 

7.13. instruktuoja, konsultuoja gimnazijos darbuotojus IKT naudojimo, duomenų apsaugos 

klausimai; 

7.14. teikia pasiūlymus dėl naujų IKT diegimo, atnaujinimo, duomenų apsaugos 

užtikrinimo;  

7.15. masinių renginių metu prižiūri įgarsinimo ir apšvietimo įrangą; 

7.16. vykdo teisėtus gimnazijos direktoriaus ir kontroliuojančių pareigūnų nurodymus; 

7.17. laikosi  saugos darbe, priešgaisrinės saugos, darbo higienos reikalavimų; 

7.18. laikosi bendrųjų elgesio ir profesinės etikos normų; 

7.19. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, viešųjų pirkimų 

organizavime (rengia technines specifikacijas). 

 

IV SKYRIUS 

PATYČIŲ IR SMURTO PREVENCIJA 

 

8. Kompiuterių sistemų inžinierius, įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias, 

smurtą: 

8.1. įsikiša ir nutraukia, bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus; 

8.2. primena asmeniui, kuris tyčiojasi, gimnazijos nuostatas ir elgesio taisykles; 

8.3. jei nukentėjusiam reikia pagalbos, informuoja pagalbą galinčius suteikti asmenis – 

gimnazijos darbuotojus, tėvus (globėjus, rūpintojus), kitas institucijas (pvz., policija, greitoji 

pagalba);  

8.4. patyčių atvejį nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, registruoja gimnazijos 

raštinėje patyčių registracijos žurnale ir pateikia užpildytą pranešimo apie smurtą ir patyčias formą; 

8.5. pastebėjus kibernetines patyčias ar gavus apie jas pranešimą išsaugo vykstančių 

kibernetinių patyčių įrodymus, atveją nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, registruoja 

gimnazijos raštinėje, patyčių registracijos žurnale ir pateikia užpildytą pranešimo apie smurtą ir 

patyčias formą. 
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V SKYRIUS 

KOMPIUTERIŲ SISTEMŲ INŽINIERIAUS TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ 

 

9. Kompiuterių sistemų inžinierius turi teisę: 

 9.1. gauti iš kabinetų vadovų bei kitų gimnazijos darbuotojų jo darbui reikalingus duomenis 

ir informaciją; 

 9.2. gauti būtinas darbui priemones; 

9.3. turėti saugias darbo sąlygas; 

9.4. nevaržomai įeiti į kabinetus darbo metu, išskyrus specialiąsias (raštinę ir kt.); 

9.5. neatlikti darbų, kurie prieštarauja teisės aktams, darbų saugos ir priešgaisrinės saugos 

taisyklėms, prieš tai pranešant administracijai; 

9.6. pašalinti iš gimnazijos kompiuterių nelicencijuotas, „kenkėjiškas“ ir(ar) su ugdymo 

procesu nesusijusias programas;  

9.10. teikti administracijai pasiūlymus dėl darbo sąlygų gerinimo ir naujovių taikymo. 

10. Kompiuterių sistemų inžinierius atsakingas už: 

10.1. kokybišką savo funkcijų vykdymą; 

10.2. už kompiuterių, projektorių, spausdintuvų, interaktyvių lentų ir kt. IKT techninę būklę; 

10.3. už korektišką gautų duomenų panaudojimą, asmens duomenų apsaugos įstatymo 

reikalavimų laikymąsi; 

10.4. už neteisingą/neteisėtą ir(ar) nepatikimą kompiuterinės technikos, programinės ir 

sisteminės įrangos naudojimą; 

10.5. už gimnazijos darbo tvarkos taisyklių vykdymą; 

10.6. už žalą, padarytą gimnazijai dėl savo kaltės ar neatsargumo, vadovaujantis LR Darbo 

kodekso nuostatomis;  

10.7. už darbo saugos, sveikatos, gaisrinės saugos, elektrosaugos instrukcijų vykdymą. 

11. Už darbo drausmės pažeidimus, tiesioginių pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą 

atsako įstatymų nustatyta tvarka. 

 

__________________________ 

 

 
Susipažinau  

 

(parašas) 

 

(vardas ir pavardė)  

 

(data) 

 


