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ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ GAMTININKŲ CENTRO 

INŽINIERIAUS-KOMPIUTERININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro (toliau – Centras) inžinierius-kompiuterininkas yra 

darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro inžinieriaus-

kompiuterininko pareigybė priskiriama specialistų pareigybės grupei.  

2. Pareigybės lygis – A. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

3. Inžinierius-kompiuterininkas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

3.1. inžinieriumi - kompiuterininku gali dirbti asmuo, turintis aukštąjį techninį išsilavinimą. 

3.2.  inžinierius kompiuterininkas turi mokėti, žinoti, išmanyti:   

3.2.1. kompiuterio ir kompiuterinio tinklo sandarą, kompiuterio darbo ir priežiūros 

taisykles; 

3.2.2. lokalius ir globalius kompiuterių tinklus; 

3.2.3. naujausią informaciją apie kompiuterinę ir programinę įrangą, taip pat papildomas 

galimybes, skirtas naujos kartos programinei ir techninei įrangai panaudoti galimybes; 

3.2.4. kompiuterio darbo ir priežiūros taisykles;  

3.2.5. programų įvedimo ir naudojimosi jomis taisykles; 

3.2.6. kompiuterio techninius duomenis, apkrovimo galimybes; 

3.2.7. saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, dirbant kompiuteriu 

reikalavimus; 

3.2.8. vidaus darbo tvarkos taisykles; 

3.2.9. darbą su visomis operacinės sistemos Microsoft Windows programomis. 

     4. Inžinierius-kompiuterininkas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, 

nutarimais, steigėjo įsakymais, nutarimais, kitais teisės aktais, Centro direktoriaus įsakymais ir šiuo 

pareigybės aprašymu. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

   5.   Inžinierius-kompiuterininkas vykdo šias funkcijas: 

 5.1. darbe naudoja tik legaliai įsigytą programinę įrangą. 

5.2. prižiūri ir tobulina naudojamas programas.  

5.3. konsultuoja įsigyjant kompiuterinės technikos medžiagas ir įrenginius. 

5.4. atlieka visapusišką Centro kompiuterių ir jų įrangos aptarnavimą; 

5.5. konsultuoja darbuotojus kompiuterių naudojimo klausimais; 

5.6. laikosi nustatytos materialinių vertybių bei dokumentų saugojimo tvarkos. 

5.7. atlieka techninę įmonės tinklalapio priežiūrą. 
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IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ 

 

6. Centro inžinierius – kompiuterininkas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Centro 

direktoriui. 

7. Inžinierius - kompiuterininkas teisės aktų nustatyta tvarka atsako: 

  7.1. už teisingą, patikimą, ilgalaikį kompiuterinės technikos, programinės ir sisteminės 

įrangos naudojimą; 

7.2.  už profesinės etikos laikymąsi; 

7.3.  už žalą, padarytą įstaigai dėl savo kaltės ar neatsargumo. 

 

___________________ 

 

 

Susipažinau ir sutinku  

__________________________ 
        (parašas) 

__________________________ 

           (vardas, pavardė) 

__________________________ 

           (data) 

 

 


