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I.

BENDROJI DALIS

programuotojas yrapagal darbo sutarti Vilkavi5kio pirminiame sveikatos
prieZiDros centre dirbantis administracijos darbuotojas. InZinieriqprogramuotoj4skiriapareigoms ir
atleidLia i5 pareigrS nustato jo pareigini atlyginim4 sudaro ra5ytinE darbo sutarti vyriausioji
svdvtoia.
1. InZinierius
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2.

-

InZinieriaus programuotojo pareigybe reikalinga Vilkavi5kio pirmines sveikatos
prieZiflros centro informacines sistemos, butinos centro darbui, k[rimui, pletojimui bei jos
prieZilrai.

II. INZINIERIAUS PROGRAMUOTOJO PAREIGOS

3. BUti susipaZinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
[statymais ir poistatyminiais aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, darbuotojq
saugos
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ir sveikatos instrukcijomis,

Sia pareigq instrukcija.
4. Tureti auk5tqjf arba auk5tesn[j[ vidurin[ techninf iSsilavinim4.
5. Tureti teorinE ir praktinE patirt[ informatikos srityje (ne maZiau 1 metus).

6. Moketi bent vien4 programavimo kalb4 Linoti reikalavimus informaciniq sistemq
eksploatavimui, moketi dirbti su tekstq redaktoriais, skaidiuoklemis, duomenq bazdmis, grafikos
kurimo programomis, moketi kurti tinklalapius.
7. Moketi dirbti pagrindinese operacindse sistemose, iSmaq,ti kompiuteriq tinklrf
administravim4.
8. I5manyti dokumentq rengimo taisykles, ra5tvedybos taisykles, laikytis kalbos kultfros ir
tarnybines etikos normrl.
9. BUti pareigingu, iniciatyviu, atsakingu, moketi bendrauti, tureti organizacintqsugebejimq.
III. INZINIERIAUS PROGRAMUOTOJO TEISES

ir

10. Pritaikyti
diegti paruo5tus programinius produktus, teikti pasitlymus idiegtrt
programiniq produktq tobulinimui.
1 1. PriZiflreti paruoStq programinirl produktq darb4 teikti pagalb4 ir konsultuoti pirminio
sveikatos prieZiuros centro darbuotojus, dirbandius su paruo5tomis programomis.
12. Teikti pasi[lymus [sigyjant techninq ir programing irang4 pletojant vietin[ kompiuteriq
tinkl4.
13 Konsultuoti darbuotojus standartiniq paketrl (tekstrl redaktorir6 skaidiuoklig duomenq
bazit4valdymo) panaudoj imo klausimais.
14. Atlikti smulkius maketavimo darbus.
15. [sisavinti naujas kompiuterines programas, atlikti kitus darbus, susijusius su
kompiuterine technika. Nuolat kelti savo profesinE kvalifikacij 4 .
16. Vyriausios gydytojos pavedimu atlikti ir kitas su tarnybos darbu susijusias funkcijas.
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IV. INZINIERIAUS PROGRAMUOTOJO ATSAKOMYBE
17. Inlinierius programuotojas atsako uL, parcigineje instrukcrjoje nurodytq funkcijq
vykdym4.

18. InZinierius programuotojas uZ savo pareigq netinkam4 vykdym4 profesines klaidas
ir Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka.

atsako istaigos vidaus darbo tvarkos taisykliq
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