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ŠIAULIŲ DAINŲ MUZIKOS MOKYKLOS 

KOMPIUTERIŲ TECHNIKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Šiaulių Dainų muzikos mokyklos (toliau – mokyklos) kompiuterių techniko 

pareigybės aprašymas reglamentuoja specialius reikalavimus šioms pareigoms eiti, funkcijas, 

atsakomybę. 

2. Pareigybės grupė – specialistas. 

3. Pareigybės lygis – B. 

 

II SKYRIUS 

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI KOMPIUTERIŲ TECHNIKUI 

 

4. Kompiuterių technikas tvarko kompiuterių duomenų bazes, vykdo kompiuterinės 

ir programinės įrangos priežiūrą. 

5. Kompiuterių technikas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:  

5.1. išmanyti kompiuterio struktūrą, įrangos tvarkykles, mokėti dirbti su operacinėmis 

sistemomis ir taikomosiomis programomis; 

5.2. gebėti administruoti kompiuterių tinklą, kompiuterių techninę įrangą ir spręsti 

iškilusias jų priežiūros problemas; 

5.3. mokėti anglų kalbą; 

5.4. domėtis naujausia informacija apie kompiuterinę ir programinę įrangą; 

5.5. žinoti saugaus darbo ir eksploatacijos su naudojama kompiuterine technika 

taisykles. 

6. Kompiuterių techniko veiksmai, įvykus nelaimingam atsitikimui darbe, nurodyti 

Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinėje instrukcijoje. 

7. Kompiuterių technikas dirba pagal sudarytą ir direktoriaus patvirtintą darbo 

grafiką. 

 

III SKYRIUS 

KOMPIUTERIŲ TECHNIKO FUNKCIJOS 

 

8. Užtikrinti kompiuterinės įrangos (įskaitant ir tinklo įrangą) garantinį ir pogarantinį 

funkcionavimą. Apie atsiradusius technikos gedimus informuoti Šiaulių Dainų muzikos mokyklos 

ūkio dalies vedėją. 

9. Prižiūrėti mokyklos darbuotojų naudojamas taikomąsias programas. 

10. Keisti kompiuterių nustatymus darbui mokyklos vietiniame ir interneto tinkle. 

11. Diegti programinę įrangą, kuri reikalinga vartotojų darbui. 

12. Atlikti darbo vietų kompiuterių profilaktiką. 

13. Pastebėjus darbo metu kompiuterio gedimus, netvarkingus kabelius, elektros 

rozetes, nutraukti darbą ir skubiai pranešti mokyklos ūkio dalies vedėjui. 

14. Tvarkyti ir valdyti mokyklos vaizdinę – informacinę įrangą. 

15. Vykdo kitus vienkartinio pobūdžio pavedimus. 

16. Vykdo mokyklos direktoriaus nustatytus metinius uždavinius. 



2 

 

IV SKYRIUS 

DARBUOTOJO TEISĖS 

 

17. Reikalauti tinkamų darbo sąlygų. 

18. Teikti pasiūlymus dėl darbo vietų profilaktikos atlikimo, tvarkyklių atnaujinimo, 

legalios programinės įrangos diegimo, skirtingų programų suderinimo ir nustatymų keitimo. 

19. Teikti administracijai pastabas bei pasiūlymus darbo sąlygoms gerinti. 

20. Gauti informaciją, būtiną savo pareigoms atlikti. 

21. Neatlikti darbų, kurie prieštarauja darbų saugos ir priešgaisrinės apsaugos 

taisyklėms, prieš tai pranešant administracijai. 

22. Dalyvauti susirinkimuose ir reikšti savo nuomonę. 

 

V SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

23. Kompiuterių techniko pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus ir 

atskaitingas Šiaulių Dainų muzikos mokyklos ūkio dalies vedėjui, vykdo jo įpareigojimus ir 

atsiskaito už atliktą darbą. 

24. Kompiuterių technikas asmeniškai atsako už:  

24.1. tinkamą ir tikslų pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų vykdymą; 

24.2. administracijos įsakymų, pavedimų vykdymą;  

24.3. materialinių vertybių ir patalpų saugumą; 

24.4. mokyklos vidaus (darbo) tvarkos taisyklių ir kitų norminių aktų laikymąsi; 

24.5. Kompiuterių techniko saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, 

neelektrotechninio personalo, dirbant elektriniais įrenginiais, saugos instrukcijų laikymąsi; 

24.6. įstatymų pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą, pagal galiojantį LR 

administracinį, baudžiamąjį bei civilinį kodeksus; 

24.7. padarytą materialinę žalą, pagal galiojantį Lietuvos Respublikos darbo bei 

civilinį kodeksus. 

 

 

____________________________ 
 
 

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku: 

 

________________________________________________________ 

                                         (darbuotojo vardas, pavardė, parašas, data) 

 

________________________________________________________ 

                                         (darbuotojo vardas, pavardė, parašas, data) 

 

________________________________________________________ 

                                         (darbuotojo vardas, pavardė, parašas, data) 

 


