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KRUONIO GIMNAZIJOS KOMPIUTERININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 
 

 

I. PAREIGYBĖ 

 

1. Kompiuterininkas priskiriamas specialistų grupei.  

2. Pareigybės lygis: kompiuterininkas priskiriamas B lygio pareigybei.  

3. Pareigybės paskirtis: prižiūrėti gimnazijos IT bazę. 

4. Pavaldumas: kompiuterininkas  pavaldus direktoriaus pavaduotojui ūkio ir bendriesiems 

reikalams. 

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Gimnazijos kompiuterininku priimamas dirbti asmuo, turintis techninį aukštąjį išsilavinimą, 

darbo patirtį, susijusią su kompiuterinės technikos panaudojimu. 

6. Kompiuterininkas turi žinoti, mokėti ir išmanyti: 

6.1. įstatymus, norminius teisės aktus kompiuterizacijos klausimais; 

6.2. elektroninio pašto ir elektroninio parašo įstatymus; 

6.3. kompiuterinį programavimą; 

6.4.  duomenų bazės panaudojimo tvarką ir galimybes; 

6.5. kompiuterinę techniką ir programinę įrangą; 

6.6.  kompiuterines sistemas; 

6.7. kompiuterinio tinklo plėtojimo galimybes; 

7. Kiti reikalavimai, einant šias pareigas: 

7.1. išmanyti apie lokalius ir globalius kompiuterių tinklus, žinoti naujausią informaciją apie 

kompiuterinės ir programinės įrangos problemas šalyje ir naujoves užsienyje bei kūrybiškai jas 

taikyti rengiant ir įgyvendinant kompiuterines programas 

7.2. pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę; 

7.3. užtikrinti asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

8. Kompiuterininkas rengia kompiuterinę techniką, programinę įrangą reglamentuojančius 

dokumentus ir organizuoja jų vykdymą. 

9. Atlieka sisteminę ir tinklinę programų priežiūrą. 

10. Pataria įsigyjant kompiuterinės technikos medžiagas ir įrenginius, vykdo gimnazijos 

kompiuterizacijos ir darbuotojų mokymo programas. 

11. Padeda gimnazijos darbuotojams išmokti ir panaudoti kompiuterines programas, prižiūri ir 

tobulina naudojamas programas. 

12. Kuria naujus gimnazijos veiklos kompiuterinių programų modulius ir ryšius. 

13. Kontroliuoja gimnazijos duomenų bazių informacinį patikrinimą. 

14. Vykdo direktoriaus ar jo įgaliotų asmenų nurodymus gimnazijos kompiuterizacijos, sisteminės ir 

programinės įrangos panaudojimo klausimais. 

15. Atlieka nesudėtingus kompiuterių ir jų įrenginių remonto darbus. Nepavykus pašalinti gedimų, 

kreipiasi į gimnazijos direktorių dėl kompiuterių ir jų įrenginių remonto kitose įmonėse. 

16. Laikosi nustatytos materialinių vertybių bei dokumentų saugojimo tvarkos. 

17. Neatskleidžia tarnybinių paslapčių ar kitos konfidencialaus pobūdžio informacijos, kuri gali 

pakenkti gimnazijos veiklai. 

18. Kompiuterininkas turi teisę:  
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18.1. reikalauti, kad būtų sudarytos saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos, būtų 

laikomasi nustatyto darbo ir poilsio režimo;  

18.2. sužinoti iš tiesioginio vadovo apie darbo aplinkoje esančius sveikatai pavojingus ir 

kenksmingus veiksnius, kaip jų išvengti; 

18.3. atsisakyti dirbti, jei susidaro pavojinga situacija ir tiesioginis vadovas arba kitas darbdavio 

įgaliotas asmuo nepasirūpina, kad būtų pašalinti pavojų sveikatai ir gyvybei keliantys veiksniai; 

18.4. dalyvauti gimnazijos darbuotojų susirinkimuose ir išsakyti savo nuomonę su jo darbu 

susijusiais klausimais;  

 

IV. ATSAKOMYBĖ 

 

19. Kompiuterių priežiūros operatorius atsako už:  

19.1. kompiuterizacijos priemonių įdiegimo kokybę; 

19.2. duomenis rengiamuose dokumentuose; 

19.3. patikėtų intelektualių ir materialinių vertybių saugojimą; 

19.4. kompiuterinės technikos, programinės ir sisteminės įrangos naudojimą; 

19.5. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos dirbant kompiuteriu 

reikalavimų laikymąsi; 

19.6. patikėtos informacijos saugojimą. 

20. Už šiame aprašyme nurodytų funkcijų ir pareigų neatlikimą arba netinkamą atlikimą, įstatymų 

reikalavimų, darbo sutarties sąlygų pažeidimą kompiuterių priežiūros operatorius atsako įstatymų 

nustatyta tvarka.    

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

21. Gimnazijos direktorius, atsižvelgdamas į konkrečią pareigybę, savo iniciatyva arba 

direktoriaus pavaduotojo, gimnazijos savivaldos institucijų siūlymu gali konkretinti šį pareigybės 

aprašymą. 

22. Už papildomas pareigas arba papildomą (sutartyje nesulygtą) darbą atlyginama teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

   
___________ 

 

 

 

 

Susipažinau ir sutinku: .................................................................................... ................................... . 

   (vardas pavardė, parašas, data) 

 

 

 


