
Kauno apskrities viešoji biblioteka 

Informacinių technologijų skyriaus vedėjas 

Darbo pobūdis. Tau patikėsime: 

 Vadovauti skyriui; 

 Koordinuoti, organizuoti, administruoti ir užtikrinti efektyvų bibliotekos informacinių 

technologijų infrastruktūros funkcionavimą; 

 Koordinuoti bibliotekos informacinių ir ryšio technologijų, vidaus informacinių ir apsaugos 

sistemų administravimą; 

 Užtikrinti bibliotekos LIBIS sistemos veikimą ir prieigą prie LIBIS tinklo išteklių; 

 Rengti įvairius IT veiklą reglamentuojančius dokumentus; 

 Rengti projektus, skatinančius IT veiklos plėtrą;  

 Koordinuoti elektroninių paslaugų kūrimą ir plėtrą; 

 Koordinuoti ir organizuoti kompiuterinių darbo vietų bibliotekoje įrengimą, užtikrinti jų 

funkcionavimą;  

 Užtikrinti kompiuterių tinklo komponentų ir paslaugų funkcionavimą ir tinkamą bei saugų 

darbą; 

 Projektuoti, diegti ir atnaujinti IT infrastruktūros komponentus, stebėti ir užtikrinti jų darbą, 

operatyviai šalinti gedimus; 

 Administruoti fizinių ir virtualių tarnybinių stočių resursų skyrimą taikomosioms 

informacinėms sistemoms (toliau – IS). Užtikrinti savalaikį IS pasiekiamumą naudotojams; 

 Bendrauti ir bendradarbiauti su rangovais, vykdančiais IT priežiūros darbus;  

 Konsultuoti bibliotekos darbuotojus IS ir IT klausimais; 

 Organizuoti bei valdyti bibliotekos kompiuterių sistemą ir kompiuterinio tinklo išteklius; 

 Diegti bei prižiūrėti bibliotekos tinklo kompiuterinę ir programinę įrangą. 

 

 

Tikimės, kad Tu: 

 Turi ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu 

ar jam prilygintu išsilavinimu verslo ir viešosios vadybos ar informatikos mokslų srityje; 

 Turi mažiausiai 2 metų praktinio darbo vadybos, elektroninių paslaugų ir/ar informacinių 

technologijų srityje patirties; 

 Gebi spręsti įvairaus sudėtingumo problemas, rinktis ir tobulinti darbo atlikimo metodus ar 

technikas; 

 Gebi vadovauti ir paskirstyti užduotis darbuotojams, koordinuoti jų darbus. 

Vertinsime kaip pranašumą, jei Tu:  

 Turi vadovaujamo darbo IT srityje patirties; 

 Turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu. 
 Moki anglų kalbą vidutiniu žinių lygiu (B1 lygis). 

Mes Tau siūlome: 

 Galimybę realizuoti savo žinias ir įgūdžius bei pasisemti naujos patirties dirbant vienoje iš 

didžiausių šalies viešųjų bibliotekų; 

 Atvirą naujoms idėjoms aplinką; 

 Galimybę tobulinti savo kompetencijas, bendradarbiauti su įvairių sričių atstovais; 

Darbo sutarties rūšis – terminuota. 



Darbo krūvis – 40 val. per savaitę. 

Darbo užmokestis: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 9–10,2. 

Gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką siųsti el. paštu karjera@kvb.lt. 

Jei kiltų klausimų, kreiptis: direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai Edvardas Liakas, tel. 8 610 

26472 
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