
Viešųjų pirkimų specialistas / projektų vadovas, vykdydamas savo pareigas, privalo: 

1. Vykdyti užduotis, numatytas Programų procedūrų vadovuose. 

2. Bendradarbiauti su kitomis Programų įgyvendinime dalyvaujančiomis institucijomis 

(Jungtine vadovaujančiąja institucija / vadovaujančiąja institucija, nacionalinėmis 

institucijomis), organizacijomis, įgyvendinančiomis kitas Europos Sąjungos 

kaimynystės ir partnerystės programas, ir Europos Sąjungos institucijomis. 

3. Bendradarbiauti su kitais projektų vadovais projektų įgyvendinimo klausimais; 

konsultuoti viešosios įstaigos Jungtinio techninio sekretoriato (toliau – Sekretoriatas) 

darbuotojus apie Europos Sąjungos taikomus reikalavimus viešųjų pirkimų 

procedūroms pildant paraiškas.  

4. Rengti procedūras ir dokumentus, susijusius su Programų įgyvendinimu (paraiškos 

teikimu, vertinimu, ataskaitų teikimu ir priežiūra, viešaisiais pirkimais projektuose) ir 

reguliariai juos atnaujinti. 

5. Rengti norminius dokumentus, susijusius Sekretoriato pirkimais. 

6. Teikti informaciją ir bendrauti su paraiškų teikėjais ir projektų vykdytojais projektų 

kūrimo, projektų eigos ir įgyvendinimo, paraiškų teikimo, vertinimo, paramos sutarčių 

sudarymo, ataskaitų teikimo ir mokėjimais klausimais, viešųjų pirkimų vykdymo 

klausimais, organizuoti seminarus galimiems pareiškėjams, paramos gavėjams ir 

projektų partneriams. 

7. Vertinti projektus techniniu ir kokybės požiūriu, remiantis Programos dokumentais, 

kaupti ir sisteminti informaciją, susijusią su projektų vertinimu. 

8. Dalyvauti pasirengiant Jungtinio stebėsenos komiteto (toliau – JSK) susitikimams ir 

užtikrinti jų eigą, parengti JSK sprendimus ir užtikrinti jų įgyvendinimą. 

9. Kontroliuoti projektų įgyvendinimą, projektų pakeitimų prašymų pateikimą, 

bendradarbiausi su paramos gavėjais ir projektų partneriais dėl projektų paaiškinimų 

pateikimo ir teikti konsultacijas, esant reikalui prižiūrėti ir tikrinti projektų veiklą 

vietoje. 

10. Įvesti į Programų duomenų bazes visą reikalingą informaciją, susijusią su projektų bei 

Programų įgyvendinimu, ir nuolat ją atnaujinti. 

11. Tikrinti projektų viešųjų pirkimų dokumentus, projektų vykdytojų pateikiamas 

ataskaitas ir mokėjimo prašymus, nustatyti jų atitikimą paramos sutarties sąlygoms. 

12. Ruošti ir teikti ataskaitas ir/ar informaciją, susijusią su projektų pažanga ir Programų 

įgyvendinimu, Jungtinei vadovaujančiajai institucijai/ vadovaujančiajai institucijai, 

JSK, kitoms institucijoms, dalyvaujančioms Programų įgyvendinime, taip pat Europos 



Komisijai.  

13. Registruoti ir saugoti visus dokumentus, susijusius Programų įgyvendinimu ir projektų 

priežiūra ir užtikrinti, kad šie dokumentai būtų prieinami turinčioms teisę juos tikrinti 

institucijoms ir asmenims. 

14. Teikti pagalbą vyresniajam komunikacijos vadovui, įskaitant pagalbą organizuojant ir 

dalyvaujant informaciniuose renginiuose ir seminaruose, rengiant informaciją 

Programų interneto puslapiui ir kitą informacinę medžiagą. 

15. Atstovauti Programas viešai (įskaitant seminarus, konferencijas ir t.t.). 

16. Savo kompetencijos ribose ir Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo 

programų padalinio vadovo ar Sekretoriato direktoriaus pavedimu dalyvauti įvairiose 

vidinėse ir išorinėse darbo grupėse. 

17. Atlikti viešųjų pirkimų procedūras.  

18. Savo kompetencijos ribose vykdyti kitas užduotis, paskirtas Latvijos, Lietuvos ir 

Baltarusijos bendradarbiavimo programų padalinio vadovo ar Sekretoriato 

direktoriaus. 


