
Skelbiamas Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro IT priežiūros specialisto konkursas. 

Pareigybė – IT priežiūros specialistas  – 0,5 etato (20 darbo valandų per savaitę). Pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientas – 7,15. 

Pagrindiniai kvalifikaciniai reikalavimai: 

ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgyti iki 1995 metų; 

darbo su IT patirtis – ne mažiau kaip 1 metai; 

IT priežiūros specialistas turi žinoti ir išmanyti: 

kompiuterių įrangos sandarą; 

kompiuterių įrangos veikimo principus; 

kompiuterių įrangos gedimų šalinimo būdus; 

antivirusinių sistemų diegimą ir veikimą; 

interneto, intraneto veikimą; 

lokalius ir globalius kompiuterių tinklus; 

informacijos įvedimo ir išvedimo įrenginius; 

naujausią informaciją apie kompiuterinę ir programinę įrangą, taip pat papildomas galimybes, skirtas 

naujos kartos programinei ir techninei įrangai panaudoti; 

įsilaužimų ir patyčių kibernetinėje erdvėje prevenciją. 

 

Pagrindinės funkcijos 

Vertinti kompiuterių techninę įrangą; 

Atlikti sisteminį įstaigoje esančių kompiuterių aptarnavimą ir priežiūrą; 

Diegti naujausias kompiuterines programas, laiku jas atnaujinti; 

Prižiūrėti ir tobulinti naudojamas programas; 

Rengti kompiuterinę ir programinę įrangą reglamentuojančius dokumentus; 

Kurti ir tvarkyti Centro duomenų bazes ir programas; 

Užtikrinti kompiuterių tinkle vykstančių įvykių fiksavimą; 

Renginių metu parengti ir prižiūrėti įgarsinimo įrangą; 

Užtikrinti Centro informacinių sistemų, kompiuterių ir kitos įrangos nepriekaištingą darbą, operatyvų 

techninių ir programinių gedimų pašalinimą; 

Atsakyti už administruojamų informacinių sistemų duomenų bazių saugumą ir savalaikį atsarginių 

kopijų atlikimą bei atkūrimą; 

Rengti dokumentus viešiesiems pirkimams atlikti programinei ir techninei kompiuterinei įrangai įsigyti; 

Kartu su Centro padalinių vadovais kurti, atnaujinti, prižiūrėti ir plėsti Centro interneto svetainę; 



Organizuoti Centro darbuotojams interneto ir kitų centralizuotų  paslaugų teikimą; 

Koordinuoti, kontroliuoti ir konsultuoti Centro darbuotojus kompiuterinės ir programinės įrangos 

klausimais; 

Fotografuoti (filmuoti) Centro šventes, renginius bei kitas veiklas; 

Paruošti nuotraukas (filmuotą medžiagą) publikavimui Centro internetiniame puslapyje ar socialiniuose 

tinkluose; 

Teikti Centro darbuotojams metodinę pagalbą informacinių technologijų klausimais; 

Atstovauti Centrui kitose organizacijose IT specialisto kompetenciją atitinkančiais klausimais; 

Organizuoti ir paruošti vaizdo konferencijas; 

Prižiūrėti Centro interneto įrangą, įvykus gedimui sistemoje, iškviesti aptarnaujančios įmonės  

atstovus. 

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus: 

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje; 

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją; 

4. Gyvenimo aprašymą; 

5. Motyvacinį laišką; 

6. Galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas. 

 Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). 

Pasiteirauti galima: tel. (8 446) 620 18. 

Dokumentų pateikimo variantai: 

 

1. Asmeniškai konkurso organizatoriui – Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras, Aerodromo 

g. 6, Tauragė. 

2. Registruotu laišku – Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centrui, Aerodromo g.  6, LT-72186 

Tauragė 

3. El. paštu – pedagogas@taurage.lt 

 

Pretendentai dokumentus pristato iki 2022 m. rugpjūčio 12 d. Dokumentų originalai pateikiami 

atrankos dieną ir patikrinus grąžinami pretendentui. 

  

Pokalbis su pakviestais pretendentais vyks 2022 m. rugpjūčio 18 d. Apie tikslesnį pokalbio laiką 

pretendentai bus informuojami asmeniškai telefonu arba el. paštu. 
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