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ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „VAIKYSTĖ“ 

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  
 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 
 

1. Šiaulių lopšelio-darželio „Vaikystė“ (toliau – lopšelio-darželio) informacinių technologijų 

specialisto pareigybė priskiriama specialistų grupei.  

2. Pareigybės lygis: B. 

3. Informacinių technologijų specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.  

4. Pavaldumas: informacinių technologijų specialistas tiesiogiai pavaldus direktoriui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Informacinių technologijų specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

5.1.  turėti ne žemesnį kaip aukštesįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį 

išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų; 

5.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų analogiško darbo patirtį. 

6. Informacinių technologijų specialistas turi: 

6.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais 

biudžetinių įstaigų veiklą, darbuotojų saugą ir sveikatą; 

6.2. žinoti įstaigos darbo tvarkos, darbų saugos, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos 

instrukcijas ir kitus dokumentus, susijusius su informacinių technologijų ir programinės įrangos 

naudojimu ir kompiuterių priežiūra, techninėmis sąlygomis, saugaus darbo su elektros prietaisais ir 

įrankiais instrukcijas;  

6.3. mokėti ir gebėti orientuotis informacinių technologijų rinkoje, išmanyti kompiuterio ir 

kompiuterinio tinklo sandarą, įforminti techninę dokumentaciją;  

6.4. žinoti programų sudarymo, įvedimo ir naudojimosi jomis taisykles ir gebėti žinias taikyti 

praktiškai;  

6.5. mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo 

kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl 

Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

7. Informacinių technologijų specialisto funkcijos: 

7.1.  Aptarnauti lopšelio-darželio kompiuterinę techniką:  

7.1.1. paruošti kompiuterinę techniką naudojimui;  

7.1.2. įdiegti programinę įrangą, ją tikrinti, prižiūrėti, atnaujinti;  

7.1.3. atlikti nesudėtingus kompiuterių ir jų įrenginių remonto darbus. 

7.2. Vykdyti skaitmeninių laikmenų, išmaniųjų lentų, televizorių, išmaniųjų žaislų priežiūrą. 



7.3. Diegti spausdintuvų tvarkykles, keisti spausdintuvų ir kopijavimo įrangos eksploatacines 

medžiagas, atlikti kitus spausdintuvų priežiūros profilaktikos darbus. 

7.4.  Organizuoti ir užtikrinti duomenų saugojimo ir pakeitimo tvarką kompiuteriuose, 

kompiuteriniame tinkle, vykdyti duomenų rezervinį kopijavimą. 

7.5. Prižiūrėti ir užtikrinti interneto, elektroninio pašto paslaugą kompiuterių tinkle. 

7.6. Konsultuoti darbuotojus dėl programinės įrangos, licencijų, darbo su programine įranga, 

darbo su vietiniu kompiuterių tinklu, internetu, darbo su biuro technika, galimų grėsmių sistemos 

saugumui, kompiuterinės ir programinės įrangos naudojimą reglamentuojančių dokumentų rengimo. 

7.7. Pastebėjus ar įtarus smurtą, prievartos, seksualinio išnaudojimo apraiškas, vadovautis 

įstaigos direktoriaus patvirtintu „Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo tvarkos aprašu“. 

7.8. Informacinių technologijų specialistas gali dirbti derindamas tiesioginį (darbas lopšelyje-

darželyje) ir nuotolinį darbą.  

 

IV SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

8. Informacinių technologijų specialistas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už:  

8.1.  funkcijų, išvardintų šiame pareigybės aprašyme bei lopšelio-darželio nuostatuose, atlikimą;  

8.2. Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės tarybos sprendimų, kitų 

norminių dokumentų, lopšelio-darželio direktoriaus įsakymų vykdymą; 

8.3. savo darbo kokybę bei sveikatą ir saugumą;  

8.4. darbo, civilinės bei priešgaisrinės saugos taisyklių laikymąsi, higienos reikalavimų vykdymą. 

9. Informacinių technologijų specialistas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

_____________________________ 

 

Susipažinau su Informacinių technologijų specialisto pareigybės aprašymu: 

 


