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SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS „KOMPATA“ 
VYRIAUSIOJO INŽINIERIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 
  1. Savivaldybės įmonės „Kompata“ vyriausiasis inžinierius yra darbuotojas, dirbantis 
pagal darbo sutartį. 
  2. Vyriausiąjį inžinierių į pareigas skiria, nustato darbo užmokestį, pasirašo darbo 
sutartį ir ją nutraukia įmonės vadovas. 

 
II. PASKIRTIS 

  
3. Savivaldybės įmonės „Kompata“ vyriausiojo inžinieriaus pareigybė reikalinga 

organizuoti paslaugų teikimo skyriaus darbą, užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą juridiniams ir 
fiziniams asmenims, įmonei priklausančio transporto, darbo priemonių ir kito kilnojamojo bei 
nekilnojamojo turto priežiūrą, atlikti funkcijas, susijusias su  įmonės gamybine ir ūkine veikla, 
siekiant ritmingo ir pelningo jos darbo. 
  

III. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ASMENIUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS 
 

 4. Vyriausiasis inžinierius turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:  
 4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą; 

 4.2. turėti darbo patirtį transporto, logistikos, atliekų tvarkymo srityse; 
 4.3. būti susipažinęs ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos 

Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, 
susijusiais su jo atliekamu darbu, raštvedybos taisyklėmis, įmonės įstatais, vadovo įsakymais, darbo 
sutartimi, valdymo struktūra, darbo tvarkos taisyklėmis, kitais įmonės veiklą reglamentuojančiais 
dokumentais bei pareigybės aprašymu; 
 4.4. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą; 

 4.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu 
ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles; 
 4.6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu; 
 4.7. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą; 
 4.8. išmanyti tarnybinio etiketo reikalavimus, bendravimo bei dalykinio pobūdžio 
taisykles. 
  

IV. VYRIAUSIOJO INŽINIERIAUS FUNKCIJOS 
  

 5. Vyriausiasis inžinierius vykdo šias funkcijas: 
 5.1. Organizuoja paslaugų teikimo skyriaus darbą ir atstovauja jam. 



 5.2. Organizuoja ir kontroliuoja įmonės ūkinę veiklą. Nuolat kontroliuoja atskirų 
poskyrių darbą.  
 5.3. Tikrina ir kontroliuoja rangovo atliktų darbų kiekį, kokybę pagal priėmimo aktus, 
projektinę sąmatinę dokumentaciją, technines normas ir taisykles. 
 5.4. Reikalauja iš jam pavaldžių darbuotojų atsakomybės už jiems paskirtą darbą. 
 5.5. Pagal galimybes mažina darbų ir paslaugų materialines, finansines ir darbo 
sąnaudas.  
 5.6. Teikia pasiūlymus vadovui dėl objektų aprūpinimo materialiniais, techniniais 
ištekliais ir jų racionalaus panaudojimo. Kontroliuoja objektų ir materialinių vertybių apsaugą, 
priežiūrą, sandėliavimą. 
 5.7. Dalyvauja nustatant objektų sutartines kainas ir tekia jas tvirtinti vadovui. 
 5.8. Supažindina darbuotojus su darbo saugos taisyklėmis, darbo sąlygomis ir darbo 
tvarkos reikalavimais. 
 5.9.  Instruktuoja priimamus į darbą žmones, pildo instruktavimo žurnalus. 
 5.10.  Aprūpina darbuotojus reikiamomis darbo priemonėmis. 
 5.11. Informuoja darbdavį apie įvykusius nelaimingus atsitikimus darbe, pakeliui į 
darbą ar iš darbo. 
 5.12.  Atlieka automobilių ūkio eksploatavimo ir priežiūros darbus. 
 5.13.  Sudaro ir teikia tvirtinti komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų išvežimo grafikus.  
 5.14. Užtikrina juridinių ir fizinių asmenų antrinių žaliavų ir komunalinių atliekų 
išvežimą pagal galiojančias sutartis ir patvirtintus grafikus. 
 5.15.  Kontroliuoja kuro, tepalų panaudojimą. 
 5.16. Atlikdamas visus darbus, griežtai laikosi darbų saugos ir sveikatos instrukcijų, 
higienos normų reikalavimų ir kontroliuoja, ar jų nepažeidžia pavaldūs darbuotojai. 
 5.17. Atlieka  mechanizmų, įrenginių, autotransporto priemonių apžiūras, techninį 
aptarnavimą bei remontą, tikrina jų techninę ir estetinę būklę. 
 5.18. Kontroliuoja transporto priemonių ir mechanizmų kelionės lapus ir teikia juos 
tvirtinti. 
 5.19. Pildo pavaldžių poskyrių darbuotojų ir darbuotojų, dirbančių laikino pobūdžio 
darbus, darbo laiko apskaitos žiniaraščius. 
 5.20. Planuoja eksploatacinių medžiagų ir atsargų įsigijimą bei jų sąnaudas. 
 5.21. Rengia atliktų darbų aktus. 
 5.22. Apskaičiuoja įkainius bei normas, reikalingus pelningai ūkinei veiklai vykdyti. 
 5.23. Dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus, avarijas darbe, pildo jų apskaitos aktų 
žurnalą, tvarko  nelaimingų atsitikimų darbe dokumentus. 
 5.24. Tvarko ir pildo  statinių techninio eksploatavimo ir priežiūros dokumentaciją. 
 5.25. Nesant įmonės vadovo, vykdo jo funkcijas. 
 5.26. Prižiūri, kad būtų tinkamai saugomas ir eksploatuojamas įmonės turtas. 
 5.27. Vykdo atliekamų darbų priežiūrą ir apskaitą, atsako už racionalų lėšų ir darbo 
išteklių panaudojimą. 
 5.28. Atsako už įmonės materialinių vertybių saugumą ir vykdo jų panaudojimo 
kasmėnesinį nurašymą; 
 5.29. Dalyvauja planuojant įmonės veiklą, teikia vadovui pasiūlymus dėl pavaldžių 
darbuotojų skatinimo  ar nuobaudų skyrimo. 
 5.30. Vykdo kitus įmonės vadovo nurodymus ir užduotis, susijusias su įmonės veikla, 
neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams ir teisės aktams. 
 

V. VYRIAUSIOJO INŽINIERIAUS TEISĖS 
  

6. Vyriausiasis inžinierius turi teisę: 
6.1. reikalauti  iš jam pavaldžių darbuotojų atsakomybės už jiems paskirtą darbą; 



6.2. gavęs nurodymus, nepradėti jų vykdyti, jei su tuo susijusios operacijos prieštarauja 
įstatymams, ir apie tai informuoti įmonės vadovą raštu; 

6.3. susipažinti su įmonės vadovybės sprendimų projektais, susijusiais su jo veikla; 
6.4. teikti pasiūlymus dėl darbo, susijusio su pareigybės aprašyme numatytomis 

pareigomis, tobulinimo; 
6.5. pranešti įmonės vadovui apie visus einant savo pareigas išaiškintus trūkumus ir 

siūlyti būdus, kaip juos šalinti. 
 

VI. VYRIAUSIOJO INŽINIERIAUS ATSAKOMYBĖ IR PAVALDUMAS 
 

7. Vyriausiasis inžinierius atsako už: 
7.1. sklandų paslaugų teikimo skyriaus darbą; 
7.2. Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose, taip pat įmonės 

įstatuose, reglamentuojančiuose darbuotojo darbą, nustatytų reikalavimų tinkamą vykdymą;  
7.3. savo išrašytų bei pasirašytų dokumentų  duomenų tikrumą bei ūkinės operacijos 

teisėtumą. 
8. Vyriausiasis inžinierius yra pavaldus savivaldybės įmonės „Kompata“ vadovui. 
9. Su pareigybės aprašymu darbuotojas supažindinamas pasirašytinai. Pareigybė gali 

būti keičiama ir (ar) papildoma įmonės vadovo įsakymu. 
 
 

Pretendentų atrankos būdas: testas raštu. 
Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus: 
1. Prašymą dalyvauti konkurse. 
2. Asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas. 
3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją. 
4. Darbo patirtį transporto, logistikos, atliekų tvarkymo srityse  patvirtinančius 

dokumentus ir jų kopijas.. 
5. B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir jo kopiją. 
6. Gyvenimo aprašymą. 
7. Užpildytą pretendento anketą (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. 

birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 patvirtinto Konkursinių valstybės ar savivaldybių įmonėse, iš 
valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetinių bei kitų valstybės 
įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių 
savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedą). 

8. Asmeninių privalumų sąrašą, nurodant savo dalykines savybes. 
 
Dokumentai pateikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. 
Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo įmonės interneto 

svetainėje ir Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje. Pateikiant pretendentų 
dokumentus 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. Išsamesnė informacija teikiama savivaldybės įmonėje „Kompata“, 
esančioje Ažušilės g. 20, Ignalinoje,  telefonu  (8 386) 52 095, el. paštu rastine@kompata.lt 


