
I. SPECIALIEJI  REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus: 

1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą; 

1.2. turėti ne mažiau kaip vienerių metų dalyvavimo projektuose ir / arba projektų valdymo 

patirtį;  

1.3. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų organizavimo  srityje; 

1.4. būti susipažinusiam ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, 

įstatymais, gerai žinoti ir sugebėti taikyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių viešųjų 

pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarką, nuostatas; 

         1.5. žinoti pagrindinius administracinės kalbos ir dalykinio bendravimo su trečiaisiais 

asmenimis principus; 

1.6.  sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;  

1.7. gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu 

taisyklinga lietuvių kalba; 

1.8. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių 

bibliotekinės veiklos organizavimą ir valdymą, autorių teisių bei gretutinių teisių apsaugą, asmens 

duomenų apsaugą bei visuomenės informavimą; 

1.9. Mokėti dirbti kompiuteriu Windows operacinės sistemos aplinkoje, įskaitant, bet 

neapsiribojant, darbą Microsoft Office biuro programų paketo programomis, naudotis interneto 

naršyklėmis, paieškos valdikliais, taip pat elektroninio pašto programomis. 

 

II. VADYBININKO PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:  

2.1.   analizuoja Bibliotekos prekių, paslaugų ir darbų poreikį, rengia preliminarų metinį 

prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planą, parenka prekių kodus bei paslaugų kategorijas, 

nustato  perkamų darbų vertes;  

2.2. dalyvauja svarstant Bibliotekos einamųjų kalendorinių metų numatomų prekių, paslaugų 

ir darbų pirkimo planą (toliau - Pirkimų planas); 

         2.3. pirkimų planą suderina su Bibliotekos vyr. buhaltere bei teikia direktoriui tvirtinti; 

         2.4. skelbia, o prireikus tikslina Pirkimų planą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje 

sistemoje ir Bibliotekos tinklalapyje; 

         2.5. organizuoja ir koordinuoja Bibliotekos  prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų verčių 

apskaitą, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymu, bei Bibliotekos Viešųjų pirkimų organizavimo 

taisyklėmis; 

        2.6. rengia ataskaitas apie Bibliotekoje vykdytus viešuosius pirkimus ir teikia jas Viešųjų 

pirkimų tarnybai; 

        2.7. konsultuoja Bibliotekos darbuotojus viešųjų pirkimų organizavimo ir verčių apskaitos 

klausimais; 

        2.8. nuolat ieško, kaupia bei teikia informaciją Bibliotekos direktoriui ir skyrių vadovams apie 

valstybines, verslo įmonių, pelno nesiekiančių organizacijų, pavienių rėmėjų vykdomas programas, 

pagal kurias skiriamas finansavimas Bibliotekai aktualioms veiklos sritims;        

        2.9. organizuoja projektinių idėjų rinkimą iš Bibliotekos darbuotojų bei parengia idėjas 

tolesniam svarstymui Bibliotekos Administracijoje; 

        2.10.  pagal Bibliotekos Administracijos aprobuotas projektines idėjas bendradarbiaudamas su 

kitais bibliotekos darbuotojais renka projektinei dokumentacijai reikalingą medžiagą ir rengia 

projektų paraiškas; 



        2.11. bendradarbiaudamas su Bibliotekos direktoriaus paskirtais projektų vadovais 

administruoja Bibliotekos įgyvendinamus projektus, bendrauja su projektus finansuojančiomis 

įstaigomis ir atsakingais asmenimis, rengia tarpines ir galutines projektų įgyvendinimo ataskaitas bei 

teikia kitą finansuotojams reikalingą informaciją bei dokumentus;  

       2.12.  prisideda prie Bibliotekos vykdomų projektų renginių organizavimo ir viešinimo; 

       2.13. atlieka informacijos apie Biblioteką spaudoje stebėseną bei prireikus skelbia jos rezultatus; 

       2.14. rengia ir skelbia informaciją apie Bibliotekos vykdomus projektus Bibliotekos interneto 

svetainėje, „Facebook“ paskyroje; 

       2.15.  rengia medžiagą metinei Bibliotekos veiklos ataskaitai, skirtai visuomenei;  

       2.16. bibliotekos direktoriaus nustatyta tvarka renka statistinius duomenis, susijusius su 

Kultūrinės veiklos vadybininko funkcijomis, įskaitant, bet neapsiribojant, parengtas ir finansuotas 

Bibliotekos projektų paraiškas, kiekybinius bei kokybinius įvykdytų projektų rezultatus, juos tvarko, 

apdoroja ir prireikus teikia Bibliotekos direktoriui.  

  


