INFORMACINIŲ SISTEMŲ PRIEŽIŪROS SKYRIAUS TINKLO ADMINISTRATORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖ
1. Informacinių sistemų priežiūros skyriaus tinklo administratorius yra specialistų grupės
pareigybė.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – tobulinti, kontroliuoti, prižiūrėti ir palaikyti optimalų LGGRTC tinklų
veikimą ir saugumą.
4. Pareigybės pavaldumas – tinklo administratorius yra tiesiogiai pavaldus Informacinių
sistemų priežiūros skyriaus vedėjui.
II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu
laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų ar technologijos mokslų studijų srities
arba koleginį bakalaurą;
5.2. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (pagal Europos standarto kalbų
mokėjimo lygį);
5.3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos gyventojų
genocido ir rezistencijos tyrimo centro veiklą, darbo santykius;
5.4. Išmanyti šiuolaikines informacines technologijas, įskaitant kompiuterių aparatinę įrangą,
sistemų programinę įrangą, taikomųjų programų programinę įrangą ir visas konfigūracijas
bei turėti lokalaus tinklo sistemos administravimo ir darbo su galutiniais vartotojais
įgūdžius;
5.5. Mokėti savarankiškai planuoti, racionaliai organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti,
analitiškai įvertinti, sisteminti ir apibendrinti informaciją;
5.6. Mokėti greitai, analitiškai įvertinti iškilusias problemas, spręsti kompiuterinių sistemų,
taikomųjų programų, tinklų išskilusias problemas;
III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. Prižiūri ir administruoja kompiuterių tinklus ir panašią kompiuterių aplinką, įskaitant
kompiuterių aparatinę įrangą, sistemų programinę įrangą, taikomųjų programų programinę
įrangą ir visas konfigūracijas;
6.2. Siekiant užtikrinti, kad tinklų konfigūracija leistų jiems optimaliai veikti, tiria, analizuoja,
vertina ir stebi tinklų infrastruktūrą;
6.3. Stebi tinklo duomenų srautą, taip pat aktyvumą, talpą ir naudojimą tam, kad užtikrintų
nuolatinį vientisumą ir optimalų tinklo veikimą;
6.4. Vertina tinklų veikimą ir integruotos aparatinę, programinę įrangą, ryšius ir operacines
sistemas ir siūlo juos tobulinti;
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6.5. Nustato rekomendacijas atlikti pakeitimus, skirtus sistemų ir tinklų konfigūracijoms
tobulinti, taip pat su tokiais pakeitimais susijusius aparatinės ir programinės įrangos
reikalavimus;
6.6. Rengia bei prižiūri tinklų inventorizacijos procedūras ir dokumentus, taip pat registruoja
tinklų gedimų nustatymą ir pašalinimą, tinklų tobulinimą ir keitimą, taip pat rengia
priežiūros instrukcijas;
6.7. Vykdo kompiuterių aparatinės bei tinklų įrangos inventorizacijos procedūras;
6.8. Nustato, įvertina ir sprendžia aparatinės ir programinės įrangos problemas.
6.9. Taiko specialiuosius įgūdžius, padedant šalinti ir šalinant kompiuterių aparatinės įrangos
bei tinklų problemas ir valdant kritinius atvejus;
6.10. Vykdo kitus su centro uždaviniais ir funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio
skyriaus
vedėjo pavedimus.

