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INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS KOMPIUTERIŲ SISTEMŲ
INŽINIERIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Informacinių technologijų skyriaus (toliau – Skyrius) kompiuterių sistemų inžinierius
priskiriamas specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2 lygis.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
3. Darbuotojas, einantis kompiuterių sistemų inžinieriaus pareigas, turi atitikti šiuos
specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities
išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį
koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
3.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje;
3.3. būti susipažinęs ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą,
informacinių sistemų diegimą ir plėtrą, taip pat Savivaldybės institucijų teisės aktais,
Administracijos nuostatais, Vidaus tvarkos taisyklėmis, Skyriaus veiklos nuostatais, kompiuterių
sistemų inžinieriaus pareigybės aprašymu;
3.4. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles bei
teisės aktų rengimo tvarką, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
3.5. būti susipažinęs su socialinės paramos informacinės sistemos administravimu;
3.6. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti,
apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
4. Kompiuterių sistemų inžinieriaus pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. atlieka Savivaldybės administracijos ir seniūnijų kompiuterių tinklo montavimo darbus,
užtikrina nepriekaištingą kompiuterinės įrangos veikimą, operatyvų techninių ir programinių
gedimų šalinimą;
4.2. vykdo kompiuterių programinės įrangos diegimą ir techninės įrangos priežiūrą
Savivaldybės biudžetinėse įstaigose;
4.3. administruoja socialinės paramos bei kitas informacines sistemas ir rengia jų naudojimo
tvarkos taisykles;
4.4. atlieka techninę ir profilaktinę kompiuterinės įrangos ir lokalaus tinklo priežiūrą
Savivaldybės administracijoje ir seniūnijose;
4.5. vykdo naujos taikomosios ir sisteminės programinės įrangos diegimą, laiku ją atnaujina
tarnybinėse stotyse ir klientų darbo vietose;
4.6. atsako už administruojamų informacinių sistemų duomenų bazių saugumą ir savalaikį
atsarginių kopijų atlikimą bei atkūrimą;
4.7. sistemingai atlieka kompiuterinių darbo vietų informacijos archyvavimą;

4.8. administruoja lauko ekraną, esantį Naujosios Akmenės m. L. Petravičiaus aikštėje;
4.9. teikia Savivaldybės administracijos ir Savivaldybės įstaigų darbuotojams metodinę
pagalbą informacinių technologijų klausimais;
4.10. nuolat tobulina savo žinias, įgūdžius ir kitas profesines savybes bei gebėjimus;
4.11. teikia informaciją, reikalingą Savivaldybės strateginiams plėtros ir veiklos planams
sudaryti, įgyvendinti;
4.12. dalyvauja Administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų darbo grupių ir komisijų
veikloje ir atlieka jų pavestas užduotis, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms ar darbo grupėms
suformuluoti uždaviniai;
4.13. pagal reikalavimus tvarko rengiamus dokumentus, registruoja juos įstaigos dokumentų
valdymo sistemoje;
4.14. vykdo Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos
direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas bei kitus Administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo
nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal savo kompetenciją, teikia pasiūlymus dėl darbo gerinimo,
kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai;
4.15. vykdydamas kompiuterių sistemų inžinieriaus pareigas ir kitus pavedimus gali vykti
automobiliu po rajono teritoriją ir už jo ribų;
4.16. pavaduoja Informacinių technologijų skyriaus kompiuterių sistemų inžinierių jo
nebuvimo darbe laikotarpiu (atostogų, nedarbingumo, komandiruočių ir kt. metu);
4.17. atlieka kitus Administracijos direktoriaus, Informacinių technologijų skyriaus vedėjo
pavedimus pagal savo kompetenciją.
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