
KLAIPĖDOS MIESTO PEDAGOGŲ ŠVIETIMO IR KULTŪROS CENTRAS SKELBIA 
ATRANKĄ  INFORMACINIŲ KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SPECIALISTO 

PAREIGOMS UŽIMTI 

 
Pareigybės grupė – specialistas. 
Pareigybės lygis – B. 

1. Darbo aprašymas 
 

1.1. prižiūrėti įstaigos personalinius kompiuterius, projektorius, spausdintuvus, 
interaktyvias lentas ir kt. IKT techniką; 

1.2. rūpintis įstaigos kompiuterių tinklu, jo atnaujinimu, siūlyti kompiuterinės bazės 
atnaujinimo planus; 

1.3. įdiegti kompiuterines programas, kurios leistų darbuotojams patiems dirbti naudojant 
technologijas; 

1.4. prižiūrėti, kad kompiuteriuose būtų tik licencijuotos programos; 
1.5. tikrinti visas įstaigoje esančias IKT priemones (išvalyti, esant būtinybei – 

perinstaliuoti, patikrinti antivirusines programas ir pan.); 
1.6. parengti kompiuterines klases mokymams ar kitiems įstaigos miesto renginiams;  
1.7. kaupti informacinę medžiagą kompiuterinės, programinės įrangos panaudojimo 

klausimais; 
1.8. konsultuoti įstaigos darbuotojus, dirbančius su kompiuterine ir programine įranga; 
1.9. užtikrinti kompiuteriuose esančios informacijos saugumą ir konfidencialumą; 
1.10. daryti programų atsargines kopijas ir archyvus; 
1.11. prižiūrėti ir užtikrinti interneto, intraneto, elektroninio pašto paslaugą kompiuterių 

tinkle; 
1.12. diegti spausdintuvų tvarkykles, keisti spausdintuvų ir kopijavimo įrangos 

eksploatacines medžiagas, atlikti kitus spausdintuvų priežiūros profilaktikos darbus. 
 

2. Reikalavimai 
 

2.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, 
įgytus iki 1995 metų, IT mokslų studijų srityje arba paskutinių kursų studentas; 

2.2. aukštasis išsilavinimas informacinių technologijų sityje – privalumas; 
2.3. žinoti įstatymus, norminius teisės aktus kompiuterizacijos klausimais; 
2.4. žinoti BDAR, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius duomenų apsaugą; 
2.5. išmanyti kompiuterinių tinklų ir programinės įrangos diegimo, priežiūros, 

administravimo, saugumo užtikrinimo reikalavimus; 
2.6. žinoti kompiuterinio tinklo plėtojimo galimybes; 
2.7. pareigingumas, kruopštumas, atsakingas požiūris į darbą, orientacija į rezultatą. 

 
3. Įstaiga siūlo 

 
        3.1 Darbo užmokestį: pilną 1 etatą, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą 4,35 už                    
1 etatinį vienetą; 
      3.2. Nuo veiklos rezultatų priklausančią pareiginės algos kintamąją dalį; 



      3.3. Atsakingą ir įdomų darbą stabilioje įstaigoje; 
      3.4. Kvalifikacijos kėlimo kursus, mokymus ir kitas papildomas vertes; 
      3.5. Linksmą ir draugišką kolektyvą. 
 
 Susidomėjus prašome savo gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką siųsti: el. p. 
rastine@kpskc.lt iki 2021-03-01. Informacija teikiama telefonu 8 46 497740. 
 Apie tolimesnį dalyvavimą atrankoje bus informuoti tik atrinkti kandidatai. 
Besikreipiančių asmenų konfidencialumą garantuojame. 
 Informuojame, kad atsiliepdami į skelbimą ir pateikdami savo CV, Jūs sutinkate, kad 
Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras tvarkytų duomenis, pateiktus 
kandidatuojant į šią poziciją, naudos tik konkrečios atrankos vykdymo tikslu. Pasibaigus atrankai, 
neatrinktų kandidatų asmens duomenys nedelsiant bus sunaikinti. 
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