
     

 

VILNIAUS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO 

BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS  

VYRESNIOJO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SPECIALISTO  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I. PAREIGYBĖ 

 

1. Vilniaus miesto socialinės paramos centro (toliau – Socialinės paramos centras) Bendrųjų 

reikalų skyriaus (toliau – Skyrius) vyresnysis informacinių technologijų specialistas (252202)     

(toliau – darbuotojas) yra priskiriamas specialistų grupei. 

2. Pareigybės lygis – A2. 

3. Pareigybės paskirtis – prižiūrėti ir tvarkyti Socialinės paramos centro kompiuterizuotą 

tinklą, kompiuterizuoti darbo vietas gerinant darbo organizavimą, organizuoti ir koordinuoti svetainės 

www.spcentras.lt funkcionavimą, teikti pagalbą darbuotojams kompiuterinės bei programinės 

įrangos naudojimo klausimais. 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.  

 

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAJAM DARBUOTOJUI 

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ar jam 

prilygintą arba aukštąjį koleginį (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą 

išsilavinimą; 

5.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų patirtį informacinių technologijų administravimo srityje; 

5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius informacinių 

technologijų naudojimą ir asmens duomenų teisinę apsaugą; 

5.4. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles; 

5.5. mokėti dirbti Microsoft Windows, Office, Windows Server (Domain Controller, DNS, 

DHCP, WSUS), Exchange Server, Synology NAS, Apache, MySQL, Fortimail, VMware ESXi 

programomis. 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS  

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. atlieka kompiuterizuotų darbo vietų įrengimą ir palaikymą: programinės įrangos diegimą, 

konfigūravimą, visapusį sklandaus veikimo užtikrinimą; 

6.2. atlieka aktyvios direktorijos domeno kontrolerio techninį ir programinį palaikymą bei 

administravimą; 

6.3. vykdo spausdinimo ir kopijavimo įrenginių programinį palaikymą ir techninę priežiūrą; 

6.4. prižiūri interneto ryšio veikimą; 

6.5. vykdo video stebėjimo serverio programinę priežiūrą; 

6.6. prižiūri ir paruošia naudojimui multimedijos įrangą;         

6.7. perkelia kompiuterizuotas darbo vietas (kompiuterinę techniką, darbuotojo dokumentus, 

el. paštą); 

6.8. atlieka kompiuterizuotų darbo vietų kompiuterinės ir programinės įrangos diagnostiką, 

derinimo bei nesklandumų šalinimo veiksmus; 

6.9. atlieka tarnybinių stočių Windows Server Active Directory Domain 

Services/DNS/DHCP/WSUS ir kitų rolių bei Exchange elektroninio pašto sistemos administravimą, 

sutrikimų analizę ir jų šalinimą; 

http://www.spcentras.lt/


6.10. vykdo Fortimail apsaugos įrenginio, ESXi hipervizoriaus serverio, video kamerų 

programinės įrangos, Synology NAS atsarginių kopijų duomenų masyvo, vidinių įstaigos aplikacijų 

administravimą ir palaikymą; 

6.11. daro visų sistemų atsarginių duomenų bazių rezervines kopijas ir atstato gedimo 

atvejais; 

6.12.  konsultuoja darbuotojus kompiuterinės bei programinės įrangos naudojimo klausimais; 

6.13. rūpinasi duomenų saugos, teisingos kompiuterinės ir programinės įrangos 

eksploatacijos reikalavimų laikymųsi; 

6.14. registruoja ir operatyviai organizuoja kylančių techninių ir saugumo problemų šalinimą; 

6.15. administruoja Socialinės paramos centro internetinę svetainę; 

6.16. talpina informaciją ir dokumentus vidiniame interneto puslapyje;  

6.17. prižiūri Socialinės paramos centro daugialypės terpės įrangos naudojimą; 

6.18. pagal kompetenciją rengia techninės įrangos (kompiuterių, serverių, tinklo šakotuvų, 

daugiaf. aparatų ir kt.), paslaugų, programinės įrangos pirkimų dokumentus, vykdo viešuosius 

pirkimus, organizuoja viešųjų pirkimų sutarčių pasirašymą; 

6.19. vykdo viešųjų pirkimų sutartyse (dėl kompiuterinės, programinės įrangos įsigijimo, 

priežiūros paslaugų ir kt.) numatytų Socialinės paramos centro ir tiekėjų įsipareigojimų vykdymo, 

pristatymo (atlikimo, teikimo) terminų laikymosi koordinavimą (organizavimą), kontrolę, taip pat 

prekių, paslaugų ir darbų atitikties pirkimo sutartyse numatytiems kokybiniams ir kitiems 

reikalavimams stebėseną; 

6.20. laiku informuoja Skyriaus vedėją apie kylančias problemas; 

6.21. dalyvauja rengiant Socialinės paramos centro veiklą reglamentuojančių teisės aktų 

projektus, Socialinės paramos centro direktoriaus pavedimu dalyvauja sudarytų komisijų ir darbo 

grupių veikloje; 

6.22. vykdo kitus teisėtus Skyriaus vedėjo, Socialinės paramos centro direktoriaus, 

direktoriaus pavaduotojo pavedimus. 

 

IV. ATSAKOMYBĖ 

 

7. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako: 

7.1. už savo pareigų, nustatytų šiame pareigybės aprašyme, netinkamą vykdymą ar 

nevykdymą vidaus darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka; 

7.2. už padarytą materialinę žalą pagal galiojančius Lietuvos Respublikos darbo ir civilinį 

kodeksus; 

7.3. už įstatymų pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą, pagal galiojančius Lietuvos 

Respublikos administracinių pažeidimų, baudžiamąjį ir civilinį kodeksus. 
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