SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu
laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro
kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu; studijų sritis – technologijos mokslai; studijų
kryptis – elektronikos inžinerija;
- turėti kompiuterių sistemų inžinieriaus arba kompiuterių sistemų specialisto profesinę
kvalifikaciją;
- turėti ne mažesnę kaip 1 metų kompiuterių sistemų inžinieriaus arba kompiuterių
sistemų specialisto profesinio darbo patirtį;
- išmanyti Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymą, Lietuvos Respublikos
elektroninio parašo įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus,
reglamentuojančius informacinių sistemų naudojimą teikiant viešąsias ir administracines paslaugas
elektroninėje erdvėje, elektroninės informacijos saugą, reikalavimus valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų interneto svetainėms; išmanyti kompiuterio ir kompiuterinio tinklo sandarą,
programines įrangas;
- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles,
Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
- sugebėti atstovauti Dokumentų ir informacijos skyriui savivaldybės institucijose ir
įstaigose;
- turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius (MS Word, MS Excel, Power Point, MS
Outlook, Internet Explorer).
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
- padeda įgyvendinti bendrą Savivaldybės kompiuterizavimo politiką;
- dalyvauja svarstant informacinių technologijų diegimo savivaldybėje plėtros planus ir
padeda juos rengti;
- dirba su kompiuterine ir programine įranga;
- koordinuoja Savivaldybės administracijos interneto svetainę www.druskininkai.lt,
tvarko joje skelbiamą informaciją;
- užtikrina gerą Interneto ryšio bei elektroninio pašto darbą ir eksploataciją;
- administruoja savivaldybėje naudojamą Dokumentų valdymo sistemą ,,LABBIS“;
- administruoja Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Druskininkų kurorto viešąja
infrastruktūra surinkimo informacinę sistemą;
- atlieka kompiuterinės ir programinės įrangos bei spausdintuvų techninę priežiūrą;
- diegia programinę įrangą bei operacines sistemas, diegia (instaliuoja) jų atnaujinimus,
šalina gedimus;
- atnaujina antivirusines programas, taiso virusų ir kitų kenkėjiškų programų pažeistus
kompiuterius;
- diegia (instaliuoja) spausdintuvus;
- keičia eksploatacines medžiagas ir tvarko jų apskaitą;
- šalina kompiuterinės įrangos ir spausdintuvų gedimus;
- įrengia ir reikalui esant perkelia kompiuterines darbo vietas;
- rengia ir redaguoja pateiktis;
- parengia pristatymų įrangą (multimediją) seminarams, pasitarimams ir kitiems
renginiams;
- kuria audiovizualinius kūrinius;

- saugo savo sukurtus vaizdo ir garso dokumentus, vadovaudamasis saugojimą
reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais;
- konsultuoja Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus,
dirbančius pagal darbo sutartis, darbo su informacinėmis technologijomis klausimais;
- dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;
- analizuoja užsienio valstybių ir kitų Lietuvos Respublikos savivaldybių patirtį
informacinių technologijų srityje;
- laiku vykdo savivaldybės tarybos sprendimus, savivaldybės mero potvarkius,
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, savivaldybės administracijos direktoriaus,
savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, Dokumentų ir informacijos skyriaus vedėjo ir šio
skyriaus vyriausiojo specialisto, atsakingo už kompiuterizuotos informacinės sistemos administravimą,
nurodymus, atlieka nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai
tikslai;
- vykdo pagal kompetenciją kitas Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytas
funkcijas.
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