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I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

1. Informacinių technologijų specialisto, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybė priskiriama II 

specialistų grupei. 

2. Pareigybės pavadinimas – Informacinių technologijų specialistas 

3. Pareigybės lygis – A2 

4. Kodas – 2522 

5. Pavaldumas - IT specialistas pavaldus Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos 

(toliau — VB) direktoriui. 

 

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

 

6. Informacinių technologijų (toliau — IT) specialistas privalo: 

6.1.  turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu 

laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu informacijos — komunikacijos, informologijos ar kitoje, su 

informacinėmis technologijomis susijusioje, mokslų srityje; 

6.2. žinoti VB misiją ir strateginius tikslus; 

6.3. išmanyti bendruosius bibliotekinio darbo pagrindus; 

6.4. domėtis savo srities naujovėmis ir jas taikyti darbe. 

 

III. IT SPECIALISTO FUNKCIJOS 

 

7. IT specialistas privalo laikytis VB vidaus tvarkos taisyklių, kurios reglamentuoja santykius su 

bibliotekos lankytojais ir kolegomis. 

8. Vykdyti VB ir filialuose informacinių technologijų diegimo funkcijas. 

9. Dalyvauti bibliotekos vykdomuose projektuose: 

9.1. Viešųjų interneto prieigos taškų steigimas kaimo vietovėse“ (VIPT); 

9.2. „Bibliotekos pažangai“; 

9.3. „Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema“ (LIBIS); 

9.4. Kituose bibliotekos vykdomuose projektuose ir programose. 

10.  Rūpintis bibliotekos interneto svetainės kūrimu su turinio valdymo sistema, kuri atitiktų 

darbuotojų bei vartotojų lūkesčius. 

11. IT specialistas atsakingas už VB ir filialuose kompiuterizuotų darbo vietų įrengimą vartotojams. 

12. Šalina kompiuterinės įrangos gedimus VB ir filialuose. 

13. Diegia elektroninę skaitytojų aptarnavimo sistemą (LIBIS posistemė) bibliotekoje. 

14. Palaiko VB elektroninių duomenų bazę, skirtą vartotojams. 

15. Vieną kartą per ketvirtį VB ir filialuose atlieka planinę techninės įrangos patikrą. 

16. Bibliotekos skyriuose ir filialuose vykdo konsultacinę veiklą IT temomis. 

17. Organizuoja darbuotojų mokymus IT naujovių klausimais. 

18. Gavęs pranešimą iš VB ir filialų darbuotojų apie įrangos gedimus, IT specialistas privalo 

pašalinti juos. 



19. IT specialistas privalo tausoti VB ir filialų kompiuterinę, programinę įrangą, to paties reikalauti 

iš bibliotekos darbuotojų. 

20. Privalo mokytis, kelti savo kvalifikaciją įvairiuose kursuose, seminaruose, mokymuose. 

 

III. IT SPECIALISTO TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ 

 

21. IT specialistas turi teisę: 

21.1. pastebėjęs netinkamai besielgiantį lankytoją su bibliotekos kompiuterine įranga, turi teisę jį 

įspėti, nutraukti jo naudojimąsi šia įranga arba uždrausti šiam asmeniui lankytis bibliotekoje; 

21.2. iš VB ir filialų darbuotojų reikalauti ir gauti asmeniškai, telefonu ar el. paštu tikslią informaciją 

apie kompiuterinės įrangos panaudos stovį, problemas, lankytojų poreikius;  

21.3. Turi teisę, suderinęs su bibliotekos administracija, organizuoti ir vesti bibliotekos 

darbuotojams, lankytojams informacinių technologijų mokymus, teikti mokamas šios srities 

paslaugas. 

22. IT specialistui draudžiama: 

22.1. diegti nelegalią programinę įrangą; 

22.2. teikti vartotojams nelegalius, neoficialius informacijos duomenis bei žinias. Už žinomai 

melagingų duomenų teikimą darbuotojas traukiamas baudžiamojon atsakomybėn LR įstatymų 

numatyta tvarka. 

23. Savo darbe vadovaujasi Bibliotekos darbuotojo etikos kodeksu, LR Visuomenės informavimo 

įstatymu, LR Bibliotekų įstatymu ir kt. steigėjo – savivaldybės Tarybos, sprendimais, kitais LR 

įstatymais, LR įstatymų nustatytomis teisėmis, šia pareigybės charakteristika, VB vidaus tvarkos 

taisyklėmis. 

24. Už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako Įstatymų numatyta tvarka. 

25. Yra atsakingas už įstaigoje renkamų asmens duomenų tikslingą, sąžiningą, teisėtą tvarkymą, 

teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, laikymąsi. 
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