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TEISĖS IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
(VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas (viešųjų
pirkimų) (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 10.
II. PASKIRTIS
4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Jurbarko rajono savivaldybės (toliau –
savivaldybė) administracijos prekių, paslaugų ir darbų viešiesiems pirkimams organizuoti ir
koordinuoti.
III. VEIKLOS SRITIS
5. Vyriausiasis specialistas vykdo bendrosios veiklos srities – savivaldybės administracijos
prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų organizavimo ir koordinavimo funkcijas.
IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslo studijų srities teisės
krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį teisės srityje;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Valstybės tarnybos, Viešojo
administravimo įstatymus;
6.4. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, kitus įstatymus, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius
pirkimus;
6.5. mokėti rasti, valdyti, kaupti, sisteminti, atnaujinti ir apibendrinti informaciją, sugebėti
rengti argumentuotas išvadas ir pasiūlymus, norminius ir individualius teisės aktus;
6.6. gebėti pačiam planuoti ir organizuoti savo veiklą, savarankiškai priimti sprendimus,
sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.7. mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterinėmis
programomis;
6.8. turėti derybų įgūdžių, būti iniciatyvus, gebėti bendrauti.
V. PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO
FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. organizuoja savivaldybės administracijos prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus,
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais viešuosius pirkimus
reglamentuojančiais teisės aktais, kad būtų įgyvendinti įstaigos uždaviniai;
7.2. teisės aktų nustatyta tvarka kasmet rengia ir, esant reikalui, tikslina savivaldybės
administracijos viešųjų pirkimų planą;
7.3. tikrina, ar pirkimo dokumentai atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir
kitų viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, teikia siūlymus dėl pakeitimų
pirkimo dokumentuose;
7.4. rengia pirkimo dokumentus: skelbimus, kvietimus, pirkimo sąlygas, kitus dokumentus ir
dokumentų paaiškinimus, daugina ir teikia tiekėjams pirkimo dokumentus, rengia pirkimo
dokumentų pakeitimų, papildymų projektus;
7.5 nustatyta tvarka dalyvauja savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos
darbe, protokoluoja komisijos posėdžius;
7.6 administruoja savivaldybės administracijos viešuosius pirkimus centrinėje viešųjų
pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS);
7.7. rengia raštų projektus Viešųjų pirkimų tarnybai (dėl pirkimo procedūrų nutraukimo,
sutarčių pratęsimo, sutarčių sąlygų keitimo, dėl leidimo vykdyti pirkimą pagal Viešųjų pirkimų
įstatymo 10 straipsnio 5 dalį ir kitais klausimais);
7.8. seka ir analizuoja pateikiamą informaciją apie viešuosius pirkimus Centrinėje viešųjų
pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) bei Viešųjų pirkimų tarnybos internetinėje svetainėje;
7.9. organizuoja viešuosius pirkimus per Centrinę pirkimų organizaciją (CPO);
7.10. teikia informaciją apie viešuosius pirkimus, kurią teisės aktų nustatyta tvarka privaloma
skelbti savivaldybės interneto svetainėje, savivaldybės administracijos Dokumentų ir viešųjų ryšių
skyriui;
7.11. nedelsiant informuoja skyriaus vedėją apie pastebėtus pažeidimus vykdant viešųjų
pirkimų procedūras;
7.12. registruoja savivaldybės administracijoje vykdomų viešųjų pirkimų dalyvių pasiūlymus
ir užtikrina jų saugumą Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka;
7.13. teisės aktų nustatyta tvarka rengia bei teikia skelbimus, ataskaitas Viešųjų pirkimų
tarnybai;
7.14. dalyvauja nagrinėjant tiekėjų pretenzijas;
7.15. tikrina ir vertina savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų sutarčių projektus;
7.16. analizuoja teismų praktiką viešųjų pirkimų srityje;
7.17. konsultuoja savivaldybės administracijos darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais;
7.18. koordinuoja ir kontroliuoja kitų pirkimo organizatorių vykdomus mažos vertės pirkimus;
7.19. rengia pagal savo kompetenciją savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos
direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų projektus;
7.20. nagrinėja pagal kompetenciją prašymus, atsako raštu ir žodžiu į tiekėjų, įstaigų
klausimus, užtikrina atsakymų rengimą nustatytais terminais;
7.21. pagal kompetenciją bendrauja, konsultuojasi su savivaldybės administracijos
padaliniais, kitų savivaldybių skyriais, Viešųjų pirkimų tarnyba, Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo
agentūra;
7.22. vykdo nenuolatinio pobūdžio savivaldybės administracijos direktoriaus ir skyriaus
vedėjo pavedimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams,
kad būtų pasiekti savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.
VI. PAVALDUMAS
8. Vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
______________________________

