
METODIKOS IR INFORMACINIŲ IŠTEKLIŲ SKYRIAUS INFORMACINIŲ SISTEMŲ 

INŽINIERIAUS ATLIEKAMOS FUNKCIJOS IR KELIAMI REIKALAVIMAI 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

1. Inžinierius vykdo šias funkcijas: 

1.1 prižiūri ir techniškai aptarnauja Bibliotekos kompiuterius, kitą IT techniką 

(spausdintuvai, kopijavimo aparatai, skeneriai, kameros ir kt.); 

1.2. diegia standartinę programinę įrangą kompiuterių darbo vietose, vykdo jų priežiūrą, 

rūpinasi profilaktine kompiuterinės technikos ir programinės įrangos priežiūra;  

1.3. prižiūri, atnaujina ir vykdo diegimo darbus Lietuvos integralios bibliotekų informacinės 

sistemos (LIBIS); 

1.4. konsultuoja darbuotojus iškylančiais kompiuterinės technikos eksploatavimo, 

programinės įrangos naudojimo, skaitmeninimo klausimais, organizuoja ir praveda mokymus IT 

klausimais; 

1.5. prižiūri Bibliotekos patalpose  įrengtą vaizdo įrangą: vaizdo stebėjimo ir įrašymo 

techninę ir programinę įrangą, tvarko vaizdo duomenis;  

1.6. įgarsina Bibliotekos renginius, prižiūri įgarsinimo aparatūrą; 

1.7. kaupia informacinę medžiagą kompiuterinės, programinės įrangos naudojimo 

klausimais, saugo programinės įrangos medžiagą, licencijas ir sertifikatus; 

1.8. vykdo einamąją ir išankstinę finansų kontrolę dėl Bibliotekos kompiuterinės technikos 

ir programinės įrangos panaudojimo ir jos aptarnavimo priemonių pirkimo; 

1.9. dalyvauja Bibliotekos administracijos organizuojamuose posėdžiuose, pasitarimuose, 

dirba Bibliotekos direktoriaus įsakymu sudarytose komisijose, kitose darbo grupėse; 

              1.10. vykdo kitus Bibliotekos administracijos ir Skyriaus vadovo nurodymus bei pavedimus. 

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

2. Inžinierius turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

2. 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro 

kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą informatikos arba technologijos mokslų srities, 

informatikos inžinerijos krypties išsilavinimą;  

2.2.  turėti 1 metų darbo patirtį su pareigomis susijusioje srityje; 

2.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šalies viešųjų bibliotekų veiklą; 

2.4. gebėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti ir analizuoti informaciją, taikyti 

sudėtingas taisykles ir procedūras, savarankiškai atlikti sudėtingas užduotis ir funkcijas, susijusias su 

planavimu, atlikimo metodų ir technologijų tobulinimu, įvertinimu bei kontrole; 

2.5. turėti labai gerus darbo su kompiuteriu įgūdžius, įskaitant MS Windows operacijų 

sistemų valdymą, mokėt dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu; Lietuvos integralia bibliotekų 

informacijos sistema (LIBIS); 

2.6.  išmanyti informacinių sistemų automatizavimo ir diegimo principus, išmanyti 

kompiuterinių tinklų struktūrą, veikimo, diegimo principus, duomenų bazių sudarymo ir 

funkcionavimo principus, kompiuterinio tinklo apsaugos būdus; 

2.7. žinoti profesinės etikos, saugos darbe, gaisrinės saugos reikalavimus. 

 


