
 

 

Šias pareigas einantis specialistas vykdo šias funkcijas: 

 

 užtikrina viešojo pirkimo techninių užduočių bei atsakymų konkurso dalyviams dėl viešojo 

pirkimo objekto rengimo konsultavimą, dalyvauja konkurso pasiūlymų vertinimo komisijų ir 

darbo grupių darbe, užtikrina konsultavimą dėl konkurso pasiūlymų vertinimo išvadų 

rengimo; 

 konsultuoja miesto švietimo įstaigų darbuotojus teisės klausimais, susijusiais su jų funkcijų ir 

(ar) pareigų vykdymu, analizuoja, kaupia, apibendrina teismų praktiką ir teikia rekomendacijas, 

pagal pavedimą stebi teisės aktų pakeitimus; 

 teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja procesinių dokumentų parengimą; 

 organizuoja ir kontroliuoja pirminės teisinės pagalbos teikimą; 

 PŠKC direktoriaus pavedimu dalyvauja/organizuoja/ švietimo įstaigų vadovų pasitarimus, 

dalyvauja savivaldybės tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiuose; 

 atstovauja visų instancijų bendrosios kompetencijos ir specializuotuose teismuose, 

ikiteisminio tyrimo įstaigose, savarankiškai rengia visus procesinius dokumentus minėtoms 

institucijoms, užtikrindamas tinkamą švietimo įstaigų interesų gynybą; 

 kaupia ir analizuoja visą medžiagą ir informaciją apie teikiamus ieškinius, pareiškimus, 

nagrinėjamas bylas teismuose bei bylų nagrinėjimo rezultatus ir teikia informaciją PŠKC 

direktoriui; 

 gauna iš teismų vykdomuosius dokumentus, pateikia vykdyti antstoliams, atstovauja 

vykdymo procese, užtikrindamas tinkamą miesto švietimo įstaigų atstovavimą; 

 rengia civilinius ieškinius dėl žalos atlyginimo ikiteisminio tyrimo metu arba baudžiamosios 

bylos nagrinėjimo metu, vykdo jų apskaitą, nagrinėja pretenzijas dėl žalos atlyginimo; 

 prižiūri vidaus kontrolės įgyvendinimą ir jos atitiktį nustatytai vidaus kontrolės politikai; 

 kuria ir įgyvendina personalo skatinimo ir motyvacijos sistemą arba prireikus koordinuoja 

personalo skatinimo ir motyvacijos sistemos kūrimą ir įgyvendinimą;  

 organizuoja personalo atranką, atleidimo organizavimą, tvarko PŠKC darbuotojų asmens 

bylas, rengia teisės aktus ir kitus su atostogų organizavimu susijusius dokumentus; 

 koordinuoja naujai priimto personalo supažindinimą pasirašytinai su PŠKC nuostatais, 

pareigybės aprašymu, personalo valdymą reglamentuojančių tvarkų aprašais;  

 nustatyta tvarka ir atsižvelgiant į bylų saugojimo terminus perduoda bylas raštinės 

administratoriui saugoti ir naikinti, formuoja atleistų asmenų asmens bylas ir perduoda PŠKC 

raštinės administratoriui;  

 rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus arba 

prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų su personalo valdymu susijusių dokumentų 

rengimą; 

 rengia projektuose (ES ir kitų finansavimo šaltinių) dirbančių darbuotojų personalo valdymo 

klausimais; 

 organizuoja mokomosios praktikos atlikimą; 

 apdoroja su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją, analizuoja ir vertina tiekėjų pateiktus 

viešųjų pirkimų dokumentus, dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje; 

 rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir 

vykdymo, koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl viešųjų pirkimų 

organizavimo ir vykdymo rengimą;  

 rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir 

vykdymo, su personalo valdymu susijusius dokumentus, sutarčių projektus ir kitus su teisės, 

aktais susijusius dokumentus; 

 tikrina direktoriaus pavaduotojo ūkio veiklai viešųjų pirkimų dokumentus, teikia siūlymus dėl 

pakeitimų juose tam, kad dokumentai atitiktų teisės aktų reikalavimus;  



 

 

 atlieka nuolatinę teisės aktų, reglamentuojančių pirkimus, stebėseną ir teikia pasiūlymus dėl 

tvarkų, taisyklių, susijusių su viešųjų pirkimų organizavimu PŠKC, keitimo, pildymo, 

tobulinimo, rengia bei derina jų projektus;  

 vykdo mažos vertės pirkimus dėl seminarų pirkimų, rengia jų dokumentus arba prireikus 

koordinuoja šių viešųjų pirkimų dokumentų rengimą.  

 atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo 

stebėseną, analizę ir vertinimą. 

 vykdo PŠKC direktoriaus nustatytus metinius uždavinius; 

 laikosi etikos normų ir Vidaus taisyklių reikalavimų, atsako už jam patikėtų darbų ir 

įpareigojimų atlikimą; 

 vykdo kitus vienkartinius PŠKC direktoriaus pavedimus, susijusius su pareigybės 

funkcijomis, neviršijant nustatyto darbo laiko. 
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