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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DAINELĖ“ 

KOMPIUTERIŲ TECHNIKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Šiaulių lopšelio-darželio „Dainelė“ (toliau – lopšelis-darželis) kompiuterių techniko 

pareigybė priskiriama specialisto grupei. 

2. Pareigybės lygis – B. 

 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 

metų; 

3.2. žinoti įstatymus, norminius teisės aktus kompiuterizacijos klausimais; 

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

kitus teisės aktus, reglamentuojančius duomenų apsaugą; 

3.4. žinoti kompiuterinio tinklo plėtojimo galimybes; 

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

administravimo, saugumo užtikrinimo reikalavimus; 

3.6. išmanyti kompiuterinės įrangos sandarą ir veikimo principus, mokėti atlikti smulkų 

taisymą; 

3.7. mokėti diegti ir administruoti Microsoft Office programinį paketą, operacinę sistemą 

Windows; 

3.8. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą; 

3.9. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją;  

3.10. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, 

Internet Explorer. 

 

 

III SKYRIUS  

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

4. Kompiuterių technikas vykdo šias funkcijas: 

4.1. prižiūri lopšelio-darželio kompiuterius, projektorius, spausdintuvus, interaktyvias lentas 

ir kt. IKT techniką; 

4.2. rūpinasi lopšelio-darželio kompiuterių tinklu, jo atnaujinimu, siūlo kompiuterinės bazės 

atnaujinimo planus; 

4.3. paruošia lopšelio-darželio įrangą naudojimui, supažindina vartotojus su įrangos 

naudojimo galimybėmis ir saugaus naudojimo būdais; 

4.4. įdiegia kompiuterines programas, kurios leistų pedagogams patiems dirbti su grupe, 

naudojant technologijas; 

4.5. instaliuoja ir prižiūri, kad kompiuteriuose būtų tik licencijuotos programos; 



4.6. tikrina visas lopšelyje-darželyje esančias IKT priemones (išvalo, esant būtinybei – 

perinstaliuoja, patikrina antivirusines programas ir pan.); 

4.7. savo kompetencijos ribose remontuoja kompiuterinę techniką. Nesant galimybės 

suremontuoti savo jėgomis, organizuoja kompiuterinės technikos remontą specializuotose remonto 

įmonėse; 

4.8. konsultuoja lopšelio-darželio darbuotojus, dirbančius su kompiuterine ir programine 

įranga; 

4.9. užtikrina kompiuteriuose esančios informacijos saugumą ir konfidencialumą; 

4.10. prižiūri kasdieninį ryšių ir kompiuterių sistemų veikimą, šalina sistemos sutrikimus; 

laikosi saugos darbe, priešgaisrinės saugos, darbo higienos reikalavimų; 

4.11. atnaujina duomenų bazes; 

4.12. vykdo kitus su lopšelio-darželio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio 

direktoriaus pavedimus ir užduotis, tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai. 

 

 

IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ 

 

5. Kompiuterių technikas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas lopšelio-darželio direktoriui. 

6. Kompiuterių technikas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už: 

6.1. funkcijų, išvardintų šiame pareigybės aprašyme atlikimą; 

6.2. už kompiuterių, projektorių, spausdintuvų, interaktyvių lentų ir kt. IKT technikos 

techninį stovį (paruošimą darbui); 

6.3. saugos darbe, priešgaisrinės ir elektrosaugos reikalavimų vykdymą; 

6.4. materialiai atsako už žalą lopšeliui-darželiui, kuri atsirado dėl tyčinės ar kitos neteisėtos 

veiklos, jam patikėto inventoriaus, įrengimų saugumą. 

7. Darbuotojas, nevykdantis ar netinkami vykdantis pareigybės aprašyme nustatytas 

funkcijas, nesilaikantis Darbo kodekse nustatytų darbuotojo pareigų ar kitų teisės aktų reikalavimų, 

reglamentuojančių jo funkcijų vykdymą, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.  

________________ 

 

 

 

Susipažinau 

_______________ 
(Parašas) 

 

_________________________ 
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(Data) 

 


