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GRIŠKABŪDŽIO KULTŪROS CENTRO ADMINISTRATORIAUS                              

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 
 

I SKYRIUS 
PAREIGYBĖ 

 
1. Griškabūdžio kultūros centro ( toliau- Centras) administratoriaus pareigybė priskiriama 

specialistų grupei.  
2. Pareigybės lygis – B  
3. Pareigybės paskirtis:  Centro bendrųjų funkcijų, įskaitant raštvedybos, korespondencijos, 

informacijos srautų užtikrinimui. Prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūroms 
organizuoti ir atlikti, duomenų apsaugai užtikrinti. 

4. Pareigybės pavaldumas: Griškabūdžio kultūros centro direktoriui. 
 

II SKYRIUS 
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 
5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:  

              5.1.  turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą    
iki1995 metų; 

         5.2. turėti vienerių metų darbo patirtį; 
             5.3. gerai mokėti valstybinę kalbą, žinoti dokumentų rengimo principus, sklandžiai dėstyti 
mintis raštu ir žodžiu; 

             5.4. gebėti organizuoti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūras, mokėti naudotis 
elektronine viešųjų pirkimų paslaugos sistema; 
 
             5.5. turėti gerus darbo kompiuteriu MS Office: MS Word, MS Excel, Outlook  Express, 
Internet Explorer įgūdžius. 

 
 

 
III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 
6.1. tvarko Centro gaunamų ir siunčiamų dokumentų, direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų 
registraciją, informacijos srautų paskirstymą;  
6.2.  Centro viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos apraše  nustatyta tvarka 

organizuoja ir atlieka supaprastintus mažos vertės pirkimus, kai tokiems pirkimams atlikti 
nesudaroma Viešojo pirkimų komisija;  

6.3. rengia, priima ir registruoja Centro  paraiškas prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti, 
siekiant užtikrinti operatyvų viešųjų pirkimų procedūrų organizavimą Viešųjų pirkimų įstatyme ir 
Centro viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos apraše numatytais pirkimo būdais 
ir priemonėmis;    

6.4. registruoja visus per kalendorinius metus Centro atliktus mažos vertės pirkimus mažos 

vertės pirkimų registracijos žurnale;  
6.5. rengia ir direktoriui teikia tvirtinti Centro einamųjų biudžetinių metų pirkimų planą ir 

Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka paskelbia; 
 



6.6. viešina Centro sudarytas viešųjų pirkimų sutartis ir pasiūlymus Viešųjų pirkimų įstatyme 
nustatyta tvarka; 

              6.7. siekiant užtikrinti Centro vidaus dokumentų susijusių su pirkimais atitikimą teisės aktų 

          reikalavimams, atlieka nuolatinę teisės aktų reglamentuojančių pirkimus stebėseną ir teikia         

pasiūlymus dėl tvarkų, taisyklių, susijusių su viešųjų pirkimų organizavimu Centre, keitimo, pildymo, 
tobulinimo ir rengia bei derina jų projektus; 

6.8. administruoja Centro kolektyvų išvykoms transporto užsakymą; 
              6.9. pagal direktoriaus  nurodymus rengia ataskaitas ir kitą informacinę medžiagą;  

6.10. vykdo kitus teisėtus nenuolatinio pobūdžio direktoriaus pavedimus, susijusius su 
Griškabūdžio kultūros centro vykdoma veikla. 

 

IV SKYRIUS 
ATSAKOMYBĖ 

 

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už: 
7.1. Centro direktoriaus įsakymų, nurodymų, pavedimų vykdymą; 
7.2.  už pirkimų organizavimo tvarkos nuo pirkimo planavimo iki pirkimo sutarties įvykdymo 

nustatymą, centro vidaus dokumentų, susijusių su pirkimais, parengimą, derinimą, taip pat kitų 
centro dokumentų, privalomų skelbti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka, paskelbimo 
priežiūrą už tinkamai parengtus dokumentų projektus, atitinkančius Lietuvos Respublikos viešųjų 
pirkimų įstatymą;  

7.3. už konfidencialios informacijos nepaviešinimą;  
7.4. tinkamą darbo laiko naudojimą;  
7.5. darbuotojų saugos ir sveikatos, vidaus tvarkos taisyklių bei priešgaisrinių instrukcijų 

reikalavimų vykdymą;  
7.6. darbo sutartyje ir šiame aprašyme nurodytų pareigų vykdymą. 
8. Už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą darbuotojas atsako teisės aktų nustatyta 

tvarka. 
 

 

 
Susipažinau ir sutinku ______________________________________________________________  

                (parašas)              (data)             (vardas, pavardė) 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


