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 PATVIRTINTA 

Viešosios įstaigos Klaipėdos profesinio 

mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 

2016 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. V-251 
 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS PROFESINIO MOKYMO IR REABILITACIJOS 

CENTRO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SPECIALISTO PAREIGINIAI 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Viešosios įstaigos Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centro (toliau - Centras) 

informacinių technologijų specialisto (toliau – IT specialistas) pareigybės aprašymas 

reglamentuoja IT specialisto, dirbančio Centre pagal darbo sutartį, darbinę veiklą. 

2. IT specialistą priima į darbą ir iš jo atleidžia Centro direktorius. 

3. IT specialistas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus: 

3.1. turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgytą aukštąjį universitetinį arba 

jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities elektronikos inžinerijos ar informatikos 

inžinerijos krypties išsilavinimą; 

3.2. būti pareigingas, darbštus, kūrybiškas, iniciatyvus, pasižymintis nepriekaištinga 

profesine reputacija: elgesiu ir veikla nepažeidžiantis etikos principų ir taisyklių;  

3.3.    gerai mokėti naudotis informacinėmis technologijomis; 

3.4. žinoti taikomąsias programas, skirtas vartotojui ir naudojamas Centre; 

3.5. gerai išmanyti kompiuterių ir kompiuterinių tinklų sandarą, duomenų bazes; 

3.6. mokėti anglų kalbą; 

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

reglamentuojančius informacinių technologijų naudojimą institucijose, žinoti pagrindininius teisės 

aktus, reglamentuojančiuis Centro veiklą.  

4. IT specialistas tiesiogiai pavaldus Plėtros (vystymo) skyriaus vedėjui. 

5. IT specialistas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais 

aktais, reglamentuojančiais Centro veiklą, Centro darbo tvarkos taisyklėmis, direktoriaus 

įsakymais, direktoriaus bei Informacijos ir nuotolinio mokymo skyriaus nustatytomis 

užduotimis ir šiais pareiginiais nuostatais. 
 

II. PAREIGOS IR FUNKCIJOS 

 

6. Rengti kompiuterinę ir programinę įrangą reglamentuojančius dokumentus. 

7. Kurti ir tvarkyti Centro duomenų bazes ir programas. 

8. Atlikti techninę ir profilaktinę kompiuterinės ir kitos įrangos bei lokalaus tinklo priežiūrą. 

9. Užtikrinti kompiuterių tinkle, tarnybinėse stotyse vykstančių įvykių fiksavimą. 

10. Užtikrinti Centro tarnybinių stočių nepriekaištingą darbą, operatyvų techninių ir programinių 

gedimų pašalinimą. 

11. Atsakyti už administruojamų informacinių sistemų duomenų bazių saugumą ir savalaikį 

atsarginių kopijų atlikimą bei atkūrimą. 

12. Vykdyti naujos taikomosios ir sisteminės programinės įrangos diegimą, laiku ją atnaujinti. 

13. Palaikyti ir derinti tarpusavyje įvairias informacijos sistemas (toliau - IS), naudojamas 

administraciniams procesams valdyti bei koordinuoti įvairių IS tarpusavio sąveiką. 

14. Sudaryti Centre tvarkomų informacijos rinkmenų aprašymus. 

15. Dalyvauti programinės įrangos, skirtos nuotoliniam mokymui(si) kūrimo, diegimo, adaptavimo, 

taikymo procesuose. 

16. Organizuoti ir vedti informacinių technologijų taikymo nuotoliniam mokymui(si) seminarus, 

mokymus. 

17. Analizuojti nuotoliniam mokymui(si) metodinės medžiagos poreikį ir esant poreikiui ją rengti. 

18. Vykdyti interaktyvių lentų priežiūrą ir apmokyti darbuotojus jomis naudotis. 
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19. Rengti dokumentus viešiesiems pirkimams atlikti, programinei ir techninei 

kompiuterinei įrangai įsigyti. 

20. Kartu su kitais skyriais kurti, atnaujinti, prižiūrėti ir plėsti Centro interneto svetainę.  

21. Organizuoti Centro darbuotojams interneto ir kitų centralizuotų (IP adresų suteikimo, 

dokumentų persiuntimo, elektroninio pašto, dokumentų saugojimo, spausdinimo) paslaugų 

teikimą.  

22. Koordinuoti, kontroliuoti ir konsultuoti skyrių darbuotojus kompiuterinės ir  programinės 

įrangos, IS priežiūros klausimais.  

23. Atsakyti už vaizdo įrašų administravimą ir saugojimą vaizdo įrašymo įrenginyje. 

24. Fotografuoti (filmuoti) Centro šventes, renginius bei ugdymo proceso veiklas. 

25. Paruošti nuotraukas (filmuotą medžiagą) publikavimui Centro internetiniame puslapyje. 

26. Rengti nuotraukų archyvą skaitmeninėje laikmenoje ir užtikrinti archyvo saugumą, neplatinti 

šios informacijos. 

27. Teikti Centro darbuotojams metodinę pagalbą informacinių technologijų klausimais. 

28. Atstovauti Centrą kitose organizacijose IT specialisto kompetenciją atitinkančiais klausimais. 

29. Ruošti ataskaitas apie informacinių technologijų būklę ir plėtros poreikius.  

30. Organizuoti ir paruošti videokonferencijas.  

31. Kurti ir administruoti Centro duomenų valdymo kompiuterines programas. 

32. Atlikti kitus direktoriaus ar Plėtros (vystymo) skyriaus vedėjo pavestas užduotis. 

33. Skyriaus vedėjui nesant darbe (dėl ligos, atostogų, komandiruotės ar pan.) laikinai jo pareigas 

eina direktoriaus paskirtas kitas darbuotojas, atsakingas už tai, kad minėtosios pareigos būtų 

atliekamos kokybiškai, efektyviai ir laiku. 

 

 III. TEISĖS  

34. Administratorius turi teisę: 

34.1. prašyti informacijos, priskirtų funkcijų vykdymui, iš Centro skyrių ir kitų darbuotojų; 
34.2. teikti pasiūlymus, kaip gerinti kompiuterinės technikos, programinės, sisteminės ir 

periferinės įrangos būklę; 
34.3. gauti iš Centro skyrių jo darbui reikalingą informaciją, patekti į patalpas, kuriose yra 

kompiuteriai, kompiuterių tinklo ar kita IT įranga; 
34.4. tikrinti naudojamos programinės įrangos legalumą, naudojimo taisyklių (licencijų) 

laikymąsi, programinės įrangos atitikimą Lietuvos Respublikos įstatymams, kitiems teisės aktams 
bei kompiuterių tinklo etikos normoms; 

34.5. apriboti ar uždrausti Centro skyrių arba darbuotojų teises naudoti Centro IT resursus, 
jei tai būtina skubiems IT incidentams šalinti, paslaugų teikimui ar duomenų saugumui užtikrinti.  
 

IV. ATSAKOMYBĖ 
 

35. IT specialistas atsako už: 

35.1. Centro tarnybinių stočių nepertraukiamą funkcionavimą;  

35.2.  informacinių sistemų ir duomenų bazių administravimą;  

35.3. kompiuterizuotų darbo vietų priežiūrą;  

35.4. darbo priemonių tinkamą eksplotavimą, priežiūrą ir saugumą; 

35.5. dokumentacijos paruošimą viešiesiems pirkimams atlikti;  

35.6. saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir elektrosaugos reikalavimų vykdymą. 

36. Už savo funkcijų netinkamą vykdymą IT specialistas atsako darbo tvarkos taisyklių ir 

Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka. 

__________________ 

Susipažinau:  
______________________________ 

 Parašas  

______________________________ 

 Vardas, pavardė 

_________________________ 
 Data  
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