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UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ  
„ŠIAULIŲ GATVIŲ APŠVIETIMAS“ 

 

Stadiono g. 2, LT-76331 Šiauliai,  
tel. (8 41) 525 659, el. p. gat.apsvietimas@sga.lt. 

      Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 144129510.  
 
 

 
 
Skelbiamas konkursas (atranka) į Bendrųjų reikalų ir aptarnavimo skyriaus viešųjų pirkimų  
specialisto pareigybę 

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, adresu Stadiono g. 2, Šiauliai, arba elektroniniu paštu 
giedriusp@sga.lt privalo pateikti: 

1. rašytinį prašymą leisti dalyvauti konkurse; 

2. asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus; 

3. gyvenimo aprašymą (nurodant vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono 
numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti 
dalykines savybes).  

4. užpildytą Pretendento anketą; 

5. kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems 
specialiesiems reikalavimams. 

Pastaba. Dėl karantino dokumentus pageidautina teikti elektroniniu būdu. 

I. PAREIGYBEI KELIAMI SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:  
 
1.1. turėti aukštąjį (arba jam prilygintą) išsilavinimą; 
1.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityje; 
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius 
pirkimus; 
1.4. žinoti dokumentų bei teisės aktų rengimo ir įforminimo taisykles, mokėti rengti teisės aktų 
projektus; 
1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 
1.6. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, rinktis darbo metodus; 
1.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 
1.8. nustatyta tvarka būti praėjęs sveikatos patikrinimą. 
 
II. FUNKCIJOS: 
Šias pareigas einantis specialistas vykdo šias funkcijas: 
2.1. užtikrina, kad prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūros būtų atliktos pagal Viešųjų 
pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reglamentuojančių viešuosius pirkimus reikalavimus; 
2.2. rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka viešųjų prekių, paslaugų ir darbų 
pirkimų skelbimus ir ataskaitas; 
2.3. vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymu ir viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės 
aktais, rengia pirkimų dokumentų projektus ir teikia tvirtinti Bendrovės direktoriui; 
2.4. nagrinėja gautus raštus, užklausimus, pareiškimus, prašymus, skundus ir kitokius dokumentus, 
susijusius su viešaisiais pirkimais, bei rengia atsakymų projektus į juos. 



2.5. kontroliuoja, kad atlikti pirkimai būtų registruojami Bendrovės viešųjų pirkimų registracijos 
žurnale;  
2.6. konsultuoja Bendrovės viešųjų pirkimų iniciatorius ir organizatorius viešųjų pirkimų vykdymo 
klausimais; 
2.7. tvarko viešųjų pirkimų veiklos dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir 
perdavimą į Bendrovės archyvą; 
2.8. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus Bendrovės vykdomų viešųjų pirkimų klausimais, teikia 
pasiūlymus dėl Bendrovės viešųjų pirkimų teisės aktų tobulinimo; 
2.9. vykdo įvykdytų prekių, paslaugų ir darbų pirkimų verčių skaičiavimą; 
2.10. kaupia ir analizuoja informaciją susijusią su Bendrovės vykdomais viešaisiais pirkimais; 
2.11. vykdo kitas Bendrovės direktoriaus ir Bendrųjų reikalų ir aptarnavimo skyriaus (toliau – 
Skyriaus) vadovo užduotis ir pavedimus, susijusius su Skyriaus vykdomomis funkcijomis ir 
Bendrovės vykdoma veikla. 

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo. Kilus pagrįstų 
abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams 
ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms 
dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo. 

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).  
 
Pretendentų atranka gali būti vykdoma nuotoliniu būdu, telekomunikacijos įrenginių pagalba.  
 
Atlyginimas: apie 750 Eur po mokesčių. 

Išsamesnę informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti telefonu (8 659) 73551, darbo dienomis 
nuo 7.30 val. iki 16.00 val. 

 
 
 
 


