
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SISTEMŲ 

ADMINISTRATORIUS FUNKCIJOS 

 

 I nformacinių technologijų sistemų administratoriaus funkcijos: 

 vykdyti progimnazijos informacinių technologijų diegimo programą; 

 vykdyti progimnazijos vaizdo sistemų priežiūrą, šalina gedimus; 

 vykdyti techninių priemonių veikimo profilaktiką; 

 vykdyti techninį kompiuterių įrangos aptarnavimą; 

 profilaktiškai ir techniškai prižiūrėti kopijavimo aparatus, Multimedia projektorius, televizorius, 

įgarsinimo įrangą, interaktyvią lentą ir kitą progimnazijos techniką; 

 kilus gaisrui, pranešti priešgaisrinei tarnybai, informuoti progimnazijos administraciją ir gesinti 

gaisro židinį turimomis priemonėmis; 

 įvykus įsilaužimui arba bandymams įsilaužti į progimnaziją informuoti policiją ir progimnazijos 

administraciją; 

 masinių renginių ir diskotekų metu prižiūrėti progimnazijos įgarsinimo įrangą; 

 prižiūrėti progimnazijos interneto įrangą, įvykus gedimui sistemoje, iškvieti aptarnaujančios 

įmonės atstovus; 

 prižiūrėti kompiuterių tinklo darbą;  

 testuoti kompiuterius, atliekti virusų paiešką ir naikina juos;  

 atliekti programinės įrangos diegimo, atnaujinimo darbus; 

 saugoti, kopijuojiti, atkurti ir prižiūrėti visas progimnazijos naudojamas duomenų bazes, 

informacines sistemas;  

 prižiūrėti rezervinio kopijavimo sistemas ir teikti pasiūlymus dėl jų modifikavimo ar tobulinimo, 

siekiant užtikrinti duomenų saugumą tyčinio ar netyčinio sugadinimo arba sunaikinimo atveju;  

 plėsti kompiuterių tinklą, parengti naudoti naują įrangą, įrengti ir prijungti naujas 

kompiuterizuotas darbo vietas;  

 konsultuoti ir mokyti progimnazijos darbuotojus dirbti su kompiuterine ir programine įranga;  

 atlikti interneto, elektroninio pašto ir duomenų perdavimo sistemų priežiūrą;  

 administruoti kompiuterių tinklo vartotojų prisijungimo teises;  

 diegti spausdintuvų tvarkykles, keisti spausdintuvų ir kopijavimo įrangos eksploatacines 

medžiagas, atliekti kitus spausdintuvų priežiūros profilaktikos darbus;  

 prižiūrėti progimnazijos kompiuterinių programų naudojimo legalumą;  

 tvarkyti kopijavimo, kompiuterinės technikos ir programinės įrangos apskaitą, atliekti 

informacinių technologijų įrangos perdavimo darbuotojams ir perėmimo procedūras (einamosios 

finansų kontrolės procedūros) pagal progimnazijos nustatytą tvarką ir atsako už šių procedūrų 

tinkamą atlikimą; 

 vykdyti kitus progimnazijos direktoriaus nurodymus, susijusius su progimnazijos tikslais ir 

funkcijomis. 

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

 Informacinių technologijų sistemų administratoriaus kvalifikacijai keliami reikalavimai: 

 aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu, ar jam prilygintu 

išsilavinimu, arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu, 

ar jam prilygintu išsilavinimu ;  

 privalumas – darbo patirtis informacinių technologijų srityje; 

 Informacinių technologijų sistemų administratorius turi žinoti ir išmanyti:  

 kompiuterių įrangos sandarą; 



 kompiuterių įrangos veikimo principus; 

 kompiuterių įrangos gedimų šalinimo būdus; 

 antivirusinių sistemų diegimą ir veikimą; 

 interneto, intraneto veikimą. 

 Informacinių technologijų sistemų administratorius privalo vadovautis: 

 Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais; 

 darbo tvarkos taisyklėmis; 

 darbo sutartimi; 

 kitais progimnazijos lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis 

ir pan.). 
 


