
Konkursas Lietuvos dailės muziejaus  2018–2021 m. įgyvendinamo projekto „Lietuvos 
integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) plėtros, modernizavimo ir naujų el. 
paslaugų sukūrimo projektas „Virtualus muziejus“ (Nr. 02.3.1-CPVA-V526-01-0004) el. 
paslaugų, interaktyvių edukacinių žaidimų specialisto pareigoms eiti 
 

 
Biudžetinė įstaiga Lietuvos dailės muziejus (Didžioji g. 4, Vilnius, kodas 190756087) 
skelbia konkursą muziejaus 2018–2021 m. įgyvendinamo projekto „Lietuvos integralios 
muziejų informacinės sistemos (LIMIS) plėtros, modernizavimo ir naujų el. paslaugų 
sukūrimo projektas „Virtualus muziejus“ (toliau – „Virtualus muziejus“), projekto Nr. 02.3.1-
CPVA-V526-01-0004 el. paslaugų, interaktyvių edukacinių žaidimų specialisto 
pareigoms eiti. 

 
Projekto „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) plėtros, 

modernizavimo ir naujų el. paslaugų projektas „Virtualus muziejus“ tikslas – 
modernizuoti Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą (toliau – LIMIS), pritaikant ją 
naujiems muziejų ir visuomenės poreikiams, pažangių el. paslaugų teikimui, DB kaupiamo 
skaitmeninio turinio apie kultūros paveldo objektus tinkamam atvaizdavimui, prieinamumui 
internete, Projekto dalyvių materialinės bazės, skirtos skaitmeninimui, sustiprinimas.  

 
Asmuo, Projeko vykdymo metu einantis el. paslaugų, interaktyvių edukacinių 

žaidimų specialisto pareigas, be savo tiesioginių pareigų, turės aktyviai dalyvauti Projekto 
viešinimo veiklose, skirtose supažindinti visuomenę su Projekto tikslais, uždaviniais ir jo 
įgyvendinimo rezultatais. 

 
Pretendentai į skelbiamą konkursinę vietą turi atitikti šiuos kvalifikacinius 

reikalavimus: 
 

El. paslaugų, interaktyvių edukacinių žaidimų specialistas (Projekto vykdymo grupės narys, 
darbo valandų kiekis (kartu su atostogomis) projekte – 3680) 
 

 Specialūs reikalavimai: 

 aukštasis išsilavinimas (IT, informatika), 

 profesinio darbo patirtis IT srityje – nuo 5 metų, 

 pageidaujama profesinio darbo patirtis įgyvendinant projektus, susijusius su su 
informacinių sistemų ir (arba) registrų, kuriuose projekto metu buvo įdiegtos el. 
paslaugos, kūrimu, interaktyvių elektroninių žaidimų kūrimu. 

 geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Office paketas), 

 puikios lietuvių kalbos žinios, 

Veiklos projekte: 

1. Projekto vykdymo metu modernizuojamos el. paslaugos „E-gidas“, kuriamų naujų el. 
paslaugų ir interaktyvių edukacinių žaidimų sukūrimo ir įdiegimo į LIMIS bei testavimo 
veiklų koordinavimas; 



2. LIMIS modernizavimo, el. paslaugų kūrimo ir el. paslaugos „E-gidas“ paslaugų 
teikėjų parengtų LIMIS modernizavimo ir naujų el. paslaugųir interaktyvių žaidimų 
dokumentų analizė ir derinimas; 

3. Dalyvavimas Projekto vykdymo metu organizuojamų paslaugų viešųjų pirkimų 
procedūrose; 

4. Dalyvavimas Projekto darbo grupių, susijusių su LIMIS modernizavimu ir naujų el. 
paslaugų sukūrimu bei anksčiau sukurtos el. paslaugos „E-gidas“ tobulinimu, interaktyvių 
edukacinių žaidimų sukūrimu, naujų LIMIS sąsajų su kitomis IS ir registrais sukūrimu bei 
anksčiau sukurtų sąsajų patobulinimu, veiklose. 

Projekte bus dirbama pagal muziejuje patvirtintą individualų darbo grafiką. 

 

 
Visi pretendentai į skelbiamą konkursinę vietą privalo pateikti: 

 prašymą leisti dalyvauti konkurse – atsisiųsti pdf formatu; 
 asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; 
 išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas; 
 gyvenimo aprašymą (CV); 
 užpildytą pretendento anketą – atsisiųsti pdf formatu; 
 motyvacinį laišką. 

 
 
Dokumentai priimami: Pretendentai dokumentus gali pateikti asmeniškai arba juos 

atsiųsti registruotu laišku adresu Lietuvos dailės muziejus, Personalo skyriui, Didžioji g. 4, 
LT-01128 Vilnius. Registruotu paštu siunčiamų dokumentų kopijos privalo būti patvirtintos 
notaro. Apie registruotu paštu išsiųstus dokumentus prašome informuoti el. paštu 
personalas@ldm.lt. 

Pretendentų dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo, t. y. iki 
2018 m. rugsėjo 12 d. 

Pretendentų atrankos būdas –  testas žodžiu. 
Dėl išsamesnės informacijos apie skelbiamą konkursą galima kreiptis telefonu (8 5) 

262 48 56 ir el. paštu personalas@ldm.lt. 


