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KOMPIUTERIŲ ĮRANGOS DERINTOJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Šis kompiuterių įrangos derintojo pareigybės aprašymas nustato kompiuterių įrangos
derintojo funkcijas, pareigas, teises ir atsakomybę.

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Kompiuterių įrangos derintojas yra kvalifikuotų darbuotojų grupei priklausanti
pareigybė.

2. Pareigybė priskiriama C lygiui.
3. Pareigybės paskirtis: kompiuterių įrangos derintojo pareigybė reikalinga prižiūrėti

bei techniškai aptarnauti įstaigos kompiuterinius tinklus ir įrangą, įstaigos darbe naudojamas
skaitmenines programas, duomenų bazes ir interneto svetainę.

4. Kompiuterių įrangos derintojas pavaldus pavaduotojui ūkio reikalams.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą informatikos arba

technologijos mokslų srities, informatikos inžinerijos krypties išsilavinimą.
5.2. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją;
5.3. turėti techninį ir programinį kompiuterio veikimo supratimą;
5.4. žinoti duomenų bazės panaudojimo tvarką ir galimybes;
5.5. išmanyti interneto svetainių kūrimo procesą;
5.6. išmanyti kompiuterines sistemas.
6. Prieš pradėdamas dirbti, kompiuterių įrangos derintojas turi nustatyta tvarka

pasitikrinti sveikatą ir gauti medicinos komisijos išvadą, kad jo sveikatos būklė atitinka
reikalavimus.

7. Kompiuterių įrangos derintojas priimamas ir atleidžiamas iš darbo direktoriaus teisės
aktų nustatyta tvarka.

8. Kompiuterių įrangos derintojas privalo žinoti:
8.1. kompiuterių įrangos naudojimo bendrojo ugdymo mokykloje keliamus higienos

normų reikalavimus;
8.2. priešgaisrinės saugos ir elektrosaugos taisykles;
8.3. mokyklos darbo tvarkos taisykles;

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

9. Kompiuterių įrangos derintojas privalo dirbti pagal iš anksto sudarytą ir mokyklos
direktoriaus patvirtintą darbo grafiką.

10. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:



10.1. vykdo arba dalyvauja vykdant kompiuterinės technikos ir programinės įrangos
diegimo darbus;

10.2. pataria įsigyjant kompiuterinės technikos įrangą, remonto klausimais, teikia
pasiūlymus;

10.3. dalyvauja ruošiant planuojamų įsigyti IKT priemonių specifikacijas;
10.4. diegia ir prižiūri mokyklos darbui naudojamas duomenų bazes ir programas;
10.5. atlieka mokyklos interneto svetainės techninę priežiūrą, įkelia reikiamą

informaciją, naujienas;
10.6. reguliariai atlieka techninį kompiuterių aptarnavimą įstaigoje (techninė

kompiuterių priežiūra, profilaktika, gedimų diagnostika ir kt.);
10.7. prižiūri įstaigos kompiuterinėse darbo vietose įdiegtą sisteminę ir standartinę

taikomąją programinę įrangą, užtikrindamas įstaigos informacinių technologijų funkcionalumą;
10.8. konsultuoja įstaigos darbuotojus informacinių technologijų klausimais;
10.9. vykdo mokyklos direktoriaus ar jo įgaliotų asmenų nurodymus mokyklos

kompiuterizacijos, sisteminės ir programinės įrangos panaudojimo, techninio kompiuterių
aptarnavimo įstaigoje klausimais.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

11. Kompiuterių įrangos derintojas atsako:
11.1. už kokybišką savo funkcijų vykdymą;
11.2. už korektišką gautų duomenų panaudojimą, asmens duomenų apsaugos įstatymo

reikalavimų laikymąsi;
11.3. už neteisingą ir nepatikimą kompiuterinės technikos, programinės ir sisteminės

įrangos naudojimą;
11.4. už reguliarų sveikatos tikrinimą;
11.5. už žalą, padarytą mokyklai, dėl savo kaltės ar neatsargumo.
12. Mokyklos darbuotojui, pažeidusiam darbo drausmę, Lietuvos Respublikos įstatymų

nustatyta tvarka gali būti skiriamos drausminės nuobaudos.
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