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SPECIALISTO KOMPIUTERIŲ PRIEŽIŪRAI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 
I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 
 

1. Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ specialisto kompiuterių priežiūrai 
pareigybė yra priskiriama specialistų, kurių pareigybės priskiriamos B ar C lygiui, atsižvelgiant į 
būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti, specialistų B lygio pareigybių grupei.  

2. Pareigybės lygis – C. 
3. Specialisto kompiuterių priežiūrai pareigybės paskirtis – užtikrinti tinkamą lopšelio-

darželio „Rasa“ kompiuterinės technikos funkcionavimą. 
4. Specialistą kompiuterių priežiūrai skiria pareigoms ir atleidžia iš jų lopšelio-

darželio direktorius. 
5. Specialistas kompiuterių priežiūrai tiesiogiai pavaldus lopšelio-darželio „Rasa“ 

ūkvedžiui. 
 

II SKYRIUS 
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 
6. Darbuotojui einančiam šias pareigas, būtinas ne žemesnis kaip vidurinis 

išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija.  
7. Specialistas kompiuterių priežiūrai turi turėti bazines žinias apie kompiuterinę 

techniką ir jos priežiūrą.  
8. Pageidautinas darbo patyrimas su kompiuteriais ir lokaliaisiais kompiuterių tinklais.  
9. Turi žinoti darbo saugos ir darbo higienos reikalavimus dirbant su kompiuteriais ir 

kompiuterių tinklais. 
 

III SKYRIUS 
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUTOJO FUNKCIJOS 

 
10. Planuoti ir organizuoti kompiuterių tinklo darbą.Prižiūrėti kompiuterių tinklui 

skirtus resursus (serverius, tinklo aparatūrą ir pan.). 
11. Atlikti lopšelio-darželio naudojamos kompiuterinės ir programinės įrangos 

paleidimą, priežiūrą bei profilaktiką. 
12. Nustatyti bei šalinti kompiuterinės bei programinės įrangos gedimus. Nepavykus 

to atlikti, užfiksuoti būtiniausią diagnostinę informaciją, charakterizuojančią gedimo priežastis, ir  
informuoti įstaigos vadovą apie gedimo pobūdį. 

13. Supažindinti vartotojus su įstaigos kompiuterinės ir programinės įrangos 
naudojimo taisyklėmis, jų laikytis ir prižiūrėti, kaip jų laikomasi. 

14. Vykdyti visus reikalavimus, susijusius su internetinio tinklo valdymu bei 
saugumu. 

15. Konsultuoti kompiuterių tinklo vartotojus. 
16. Rūpintis kompiuteriuose esančios informacijos saugumu. 
17. Įvykus kompiuteriniam incidentui, peržiūrėti ir įvertinti tinkle esančių kompiuterių 

būseną. 



18. Informuoti įstaigos administraciją apie asmenis, sistemingai pažeidinėjančius 
lopšelio-darželio kompiuterinės ir programinės įrangos naudojimo nuostatus bei taisykles. 

19. Rreikalui esamt, riboti vartotojo teises kompiuteryje ir kompiuterių tinkle, siekiant 
užtikrinti kompiuterinės bei programinės įrangos veikimo patikimumą bei duomenų saugumą. 

20. Vykdyti lopšelio-darželio „Rasa“ direktoriaus teisėtus vienkartinio pobūdžio 
pavedimus. 

_________________ 
 
 

Susipažinau, pareigybės aprašymą gavau ir sutinku vykdyti: 
 
................................... 
 (parašas) 
 
................................... 
 (vardas, pavardė) 
 
.................................... 
 (data) 
 

 
 


