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I. BENDROJI DALIS 
 

1. Pareigybės grupė – III 
2. Pareigybės pavadinimas – Kompiuterių sistemų specialistas (Lietuvos profesijų klasifikatoriaus 

kodas – 251104) 
3. Pareigybės lygis – A ir B 
4. Neringos muziejai (toliau – Muziejus) Kompiuterių sistemų specialistas (toliau – specialistas) yra 

asmuo, dirbantis pagal darbo sutartį ir yra pavaldus Muziejaus direktoriaus pavaduotojui. 
5. Specialistu dirbti priimamas asmuo, turintis specialųjį aukštąjį išsimokslinimą, darbo patirtį, 

susijusią su kompiuterinės, garso ir vaizdo technikos panaudojimu.  
6. Specialistas turi išmanyti apie lokalius ir globalius kompiuterių tinklus, žinoti naujausią 

informaciją apie kompiuterinės ir programinės įrangos problemas šalyje ir naujoves užsienyje bei 
kūrybiškai jas taikyti rengiant ir įgyvendinant kompiuterines programas.  

7. Specialistas skiriamas, perkeliamas ir atleidžiamas iš pareigų, vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos darbo kodekso nuostatomis. 

8. Šis pareigybės aprašymas gali būti keičiamas, papildomas, keičiantis įstatymams ir keičiant 
Muziejaus darbo organizavimo tvarką. 

 
II. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 

 
9. Specialistas turi žinoti, mokėti ir išmanyti: 
9.1. įstatymus, norminius teisės aktus kompiuterizacijos klausimais; 
9.2. elektroninio pašto ir elektroninio parašo įstatymus; 
9.3. kompiuterinį programavimą; 
9.4. duomenų bazės panaudojimo tvarką ir galimybes; 
9.5. kompiuterinę techniką ir programinę įrangą; 
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9.6. darbo su kompiuteriais metodiką ir praktiką; 
9.7. kompiuterines sistemas; 
9.8. įmonės darbo organizavimą, valdymą ir ekonomiką; 
9.9. įmonėje taikomą apskaitos metodiką ir jos kompiuterizavimo galimybes; 
9.10. darbo tvarkos taisykles; 
9.11. kompiuterinio tinklo plėtojimo galimybes; 
9.12. saugos ir sveikatos, elektrosaugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimus; 
9.13. operacinės sistemos Microsoft Windows pagrindus; 
9.14. darbą su Internet servisais Unix, MS-DOS ir Windows operacinėse sistemose: elektroninis 

paštas (PINE, EUDORA), failų persiuntimas (FTP), darbas tolimu kompiuteriu (TELNET), 
informacijos paieška (ARCHIE, VERONIKA), daugialypė (Multimedia) informacija (W. W. 
W, MOSAIC). 

 
III. PAREIGOS 

 
10. Rengti kompiuterinę, skaičiavimo techniką, programinę įrangą reglamentuojančius dokumentus 

ir organizuoja jų vykdymą. 
11. Koordinuoti įstaigos veiklą, vykdant kompiuterinės technikos ir programinės įrangos diegimo 

programas ir kontroliuoti  jų vykdymą. 
12. Tvarkyti įstaigos duomenų bazes ir programas. 
13. Atlikti sisteminę ir tinklinę programų priežiūrą. 
14. Įsigyti kompiuterinės technikos medžiagas ir įrenginius, vykdyti įmonės kompiuterizacijos ir 

darbuotojų mokymo programas. 
15. Pagal savo įgaliojimus rengti įstaigos direktoriaus įsakymų projektus, pasiūlymus įstaigos 

kompiuterizacijos klausimais. 
16. Kaupti informacinę ir mokomąją medžiagą kompiuterinės, programinės, sisteminės ir duomenų 

bazių panaudojimo klausimais. 
17. Padėti įstaigos darbuotojams išmokti ir panaudoti kompiuterines programas, prižiūrėti ir tobulinti 

naudojamas programas. 
18. Kurti naujus įstaigos veiklos kompiuterinių programų modulius ir ryšius. 
19. Kontroliuoti įstaigos duomenų bazių informacinį patikrinimą. 
20. Vykdyti įstaigos vadovo ar jo įgaliotų asmenų nurodymus įstaigos kompiuterizacijos, sisteminės 

ir programinės įrangos panaudojimo klausimais. 
21. Saugoti norminių ir lokalinių aktų nustatytas įstaigos komercines bei technologines paslaptis. 

 
IV. KOMPIUTERIŲ SISTEMŲ SPECIALISTO TEISĖS  

 
22. Specialistas turi teisę: 
22.1. prašyti reikalingos informacijos ir ją gauti iš įstaigos vadovybės; 
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22.2. kontroliuoti, kad vykdant įstaigos kompiuterizacijos programoje numatytas priemones, nebūtų 
nukrypstama nuo norminių aktų nurodymų, techninių dokumentų reikalavimų, kad darbai būtų 
atliekami laiku; 

22.3. reikalauti, kad įstaigos darbuotojai, dirbantys su kompiuterine technika, būtų specialiai 
išmokyti, mokėtų saugiai dirbti; 

22.4. teikti pasiūlymus, kaip gerinti kompiuterinės technikos, programinės, sisteminės ir periferinės 
įrangos būklę; 

22.5. vizuoti kompiuterinės technikos, programinės įrangos, atsarginių ir pagalbinių medžiagų 
įsigijimo atsiskaitomuosius finansinius dokumentus, kompiuterinės technikos ir programinės 
įrangos priežiūros sutartis; 

22.6. priimti atliktus įstaigai kompiuterinės technikos priežiūros, įsigijimo, sisteminius, instaliavimo 
ir programinius darbus; 

22.7. tobulintis ir kelti kvalifikaciją; 
22.8. dalyvauti pasitarimuose, konferencijose, parodose ir kituose renginiuose kompiuterizacijos 

klausimais. 
 

V. ATSAKOMYBĖ  
23. Specialistas atsako už: 
23.1.  nepatenkinamą kompiuterizacijos priemonių įdiegimo kokybę; 
23.2.  įstaigos vadovo nustatytų terminų nesilaikymą; 
23.3.  neteisingus duomenis rengiamuose dokumentuose; 
23.4.  komercinės ir tarnybinės informacijos paskleidimą; 
23.5.  profesinės etikos klaidas; 
23.6.  patikėtų intelektualių ir materialinių vertybių neišsaugojimą ir praradimą; 
23.7.  neteisingą ir nepatikimą kompiuterinės technikos, programinės ir sisteminės įrangos 

naudojimą; 
23.8.  už žalą, padarytą įmonei, dėl savo kaltės ar neatsargumo. 

 
 
 


