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I. BENDROJI DALIS 
 

1. Pareigybės grupė – III 
2. Pareigybės pavadinimas – Prekių ir paslaugų pirkimų specialisto pareiginiai nuostatai (Lietuvos 

profesijų klasifikatoriaus kodas – 243113) 
3. Pareigybės lygis – A ir B 
4. Neringos muziejai (toliau – Muziejus) Prekių ir paslaugų pirkimų specialistas (toliau – 

specialistas) yra asmuo, dirbantis pagal darbo sutartį ir yra pavaldus Direktoriaus pavaduotojui. 
5. Prekių ir paslaugų pirkimų specialisto pareigybė yra skirta užtikrinti tikslų ir teisingą Muziejaus 

viešųjų pirkimų organizavimą ir atlikimą Viešųjų pirkimų įstatymo ir Muziejaus viešųjų pirkimų 
taisyklių nustatyta tvarka.  

6. Specialistas tiesiogiai pavaldus Muziejaus direktorei.  
7. Specialistas skiriamas, perkeliamas ir atleidžiamas iš pareigų, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos darbo kodekso nuostatomis. 
8. Šis pareigybės aprašymas gali būti keičiamas, papildomas, keičiantis įstatymams ir keičiant 

muziejaus darbo organizavimo tvarką. 
 

II. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 
 
9. Specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 
9.1. turėti ne žemesnį nei aukštesnįjį technologijos mokslų studijų srities techninį arba socialinių 

mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ar teisės krypties išsilavinimą; 
9.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje; 
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9.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, 
reglamentuojančius viešuosius pirkimus, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės 
tarnybą, sutarčių sudarymą; 

9.4. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymo taisykles bei gebėti jas 
taikyti praktiškai; 

9.5. mokėti dirbti kompiuteriu („MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“), 
naudotis kitomis informacinėmis technologijomis; 

9.6. mokėti valdyti, kaupti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;  
9.7. gebėti savarankiškai organizuoti savo darbą, rasti sprendimus įvairiose situacijose, turėti derybų 

įgūdžių; 
9.8. būti pareigingam, darbščiam, diplomatiškam, sugebėti priimti sprendimus, bendradarbiauti ir 

dirbti komandoje.  
 

III. PAREIGOS 
 

10. Organizuoti ir vykdyti Muziejaus prekių̨, paslaugų ir darbų viešųjų̨ pirkimų procedūras.  
11. Teisės aktų nustatyta tvarka rengti Muziejaus viešųjų̨ pirkimų skelbimus, viešojo pirkimo 

procedūrų ataskaitas bei įvykdytų ar nutrauktų pirkimo sutarčių ataskaitas apie vykdytus 
viešuosius pirkimus, ir teikti juos Viešųjų pirkimų tarnybai.  

12. Rengti per finansinius metus įvykdytų mažos vertės pirkimų ataskaitą ir ją Viešųjų pirkimų 
įstatymų nustatyta tvarka pateikti Viešųjų pirkimų tarnybai, bei sudaryti metinius Muziejaus 
prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planus.  

13. Dirbti su CVP IS bei organizuoti ir vykdyti elektroninius pirkimus. 
14. Rengti konkurso sąlygas ir technines specifikacijas prekių, paslaugų ir darbų viešiesiems 

pirkimams; 
15. Dalyvauti Viešojo pirkimo komisijos darbe, taip pat nagrinėjant įmonių, įstaigų, bei kitų juridinių 

asmenų apeliacijas, skundus, raštus viešųjų pirkimų klausimais bei kitose Muziejaus komisijų, 
darbo grupių veikloje.  

16. Konsultuoti Muziejaus darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais. 
17. Rengti Muziejaus vardu sudaromas sutartis, koordinuoti jų vykdymą, vesti sutarčių registrą.  
18. Dalyvauti materialinių vertybių inventorizacijų darbe.  
19. Pagal kompetenciją rengti arba dalyvauti rengiant raštus, programas bei kitus dokumentus. 
 
 

IV. PREKIŲ IR PASLAUGŲ PIRKIMO SPECIALISTO TEISĖS  
 
20. Teikti Muziejaus administracijai pasiūlymus. 
21. Reikalauti, kad administracija sudarytų tinkamas darbo sąlygas, aprūpintų darbo priemonėmis. 
22. Gauti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą darbo užmokestį. 
23. Naudotis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis visų rūšių socialinėmis 

garantijomis. 
24. Kelti savo kvalifikaciją. 
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V. ATSAKOMYBĖ  
25. Specialistas atsako už: 
34.1. vidaus darbo tvarkos taisyklių, priešgaisrinės saugos, darbo saugos ir civilinės saugos 

instrukcijų vykdymą; 
34.2. įstatymų, poįstatyminių aktų ir šių pareiginių nuostatų vykdymą; 
34.3. muziejaus direktoriaus įsakymų vykdymą.      
26. Už nuostatuose numatytų pareigų nevykdymą muziejininkas baudžiamas administracine tvarka ir 

Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka, drausmine tvarka, o padarius pažeidimus ar 
nusikaltimus, įstatymų nustatyta tvarka. 

 
 

 
 


