
 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI 

 

turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę 

aukštojo mokslo kvalifikaciją; 

mokėti lietuvių kalbą trečiosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos lygiu (LR Vyriausybės 

2003-12-24 nutarimas Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir 

įgyvendinimo“); 

turėti ne mažesnę kaip vienerių metų patirtį viešųjų pirkimų srityje; 

mokėti dirbti Microsoft Office ar lygiaverčiu programų paketu; 

išmanyti Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius viešųjų pirkimų vykdymą, Lietuvos 

Respublikos muziejų įstatymą, Civilinį kodeksą, Biudžetinių įstaigų įstatymą, Viešųjų pirkimų 

įstatymą, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, 

Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymus, 

Muziejaus nuostatus, kitus Lietuvos Respublikos įstatymus ir teisės aktus, susijusius su jo atliekamu 

darbu ir gebėti juos pritaikyti praktikoje. 

 

DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

rengia, derina, tikslina, teikia Muziejaus viešųjų pirkimų specialistui kiekvienų einamųjų biudžetinių 

metų planuojamų atlikti Ūkio tarnybos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planą;  

organizuoja ir atlieka Ūkio tarnybos supaprastintus mažos vertės viešuosius pirkimus, kai tokiems 

pirkimams nesudaroma komisija; 

atlieka Ūkio tarnybos prekių, paslaugų ar darbų pirkimus, naudodamasis CPO elektroniniu katalogu;  

rengia viešiesiems pirkimams atlikti reikalingas technines specifikacijas, skaičiuoja kiekius; 

susirašinėja su tiekėjais, rengia atsakymus į tiekėjų klausimus, prašymus, skundus, užtikrina teikiamos 

informacijos teisingumą; 

atlieka kitas Muziejaus viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas, nurodytas Muziejaus viešųjų pirkimų 

organizavimo tvarkoje; 

pildo Muziejaus automobilių kelionės lapus, skaičiuoja degalų sąnaudas ir kiekvieną mėnesį pateikia 

juos Muziejaus Finansų skyriui;  

prižiūri Muziejaus archyvo dalį – Vilniaus pilių direkcijos perduotas (VIP projekto „Lietuvos Didžiosios 

Kunigaikštystės valdovų rūmų, Vilniuje, atstatymas) bylas, prireikus priėmimo-perdavimo aktais 

išduoda Muziejaus statybų techninę projektinę dokumentaciją;  

dalyvauja rengiant ir vykdant investicinius projektus, teikia ataskaitas;  

pagal atliekamas pareigas rengia Muziejaus vidaus dokumentų projektus, siunčiamų raštų projektus, 

atsakymus į paklausimus ar raštus; 

prireikus organizuoja posėdžius, pasitarimus, kviečia dalyvius, juos registruoja, rašo protokolus ir 

dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje; 

sudaro ir saugo Ūkio tarnybai pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas ir perduoda jas tolimesniam 

saugojimui; 

pavaduoja viešųjų pirkimų specialistą, jam nesant darbe; 

vykdo kitus Muziejaus direktoriaus, Ūkio tarnybos vedėjo nurodymus. 
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