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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EŽERĖLIS“ KOMPIUTERIŲ TECHNIKO 
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  

 
I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 
 

              1. Šiaulių lopšelio-darželio „Ežerėlis“ (toliau–lopšelis–darželis) kompiuterių technikas yra 
darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Lopšelio-darželio kompiuterių techniko pareigybė 
priskiriama specialistų pareigybių grupei. 
              2. Pareigybės lygis – B.   
 

II SKYRIUS 
 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANAČIAM DARBUOTOJUI 

 
              3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 
              3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą 
iki 1995 metų; 
              3.2 . turėti ne mažesnį kaip 2 metų darbo stažą kompiuterių techniko pareigose; 
              3.3. išmanyti lokalinius kompiuterių tinklus, kompiuterio struktūrą, įrangos tvarkykles, 
taikomąsias programas;  
              3.4. privalo žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimus, kitus teisės aktus, savivaldybių interneto svetaines, elektronines paslaugas, 
kompiuterinių programų naudojimą, kompiuterizuotų dokumentų valdymo sistemas, dokumentų 
rengimą ir įforminimą; 
             3.5. išmanyti lopšelyje-darželyje naudojamas kompiuterines programas. 
 

                                               III SKYRIUS 
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 
             4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 
             4.1. rengia kompiuterinę, programinę įrangą reglamentuojančius dokumentus ir 
organizuoja jų vykdymą; 
             4.2. užtikrina lopšelio-darželio informacinių technologijų įrangos funkcionavimą, siūlo 
kompiuterinės bazės atnaujinimo planus; 
             4.3. koordinuoja lopšelio-darželio veiklą, vykdant kompiuterinės technikos ir programinės 
įrangos diegimo programas ir kontroliuoja jų vykdymą;  
              4.4. konsultuoja lopšelio-darželio darbuotojus darbui su kompiuterine įranga;  
              4.5. vykdo lopšelio-darželio elektroninių paslaugų diegimą; 
              4.6. šalina smulkius informacinių technologijų  įrangos gedimus, keičia spausdintuvuose 
pasibaigusias kasetes; 
              4.7. darbo metu rūpinasi savo saugumu ir sveikata; 
              4.8. laikosi etikos darbe; 
              4.9. vykdo su lopšelio-darželio uždaviniais susijusius nenuolatinio pobūdžio lopšelio-
darželio direktoriaus pavedimus ir užduotis. 
 



 
IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ 
 

              5. Lopšelio-darželio kompiuterių technikas tiesiogiai pavaldus ūkio dalies vedėjui ir 
atskaitingas lopšelio-darželio „Ežerėlis“ direktoriui. 
           6. Lopšelio-darželio kompiuterių technikas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už: 
               6.1. funkcijų, išvardintų šiame pareigybės aprašyme atlikimą; 
               6.2. kokybišką, greitą ir korektišką aptarnavimą;                       
 6.3. tinkamą darbo laiko naudojimą; 
              6.4. dėl jo kaltės padarytą žalą; 
             6.5. tinkamą sveikatos būklę darbo vietoje. 
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