
SĮ „Kompata“ 

Paslaugų teikimo skyriaus vadovas, vyriausiasis inžinierius 
 

FUNKCIJOS 

1. Vadovauja Paslaugų teikimo skyriui ir organizuoja jo darbą; 

2. organizuoja ir kontroliuoja įmonės ūkinę veiklą. Nuolat kontroliuoja atskirų poskyrių darbą; 

3. tikrina ir kontroliuoja rangovo atliktų darbų kiekį, kokybę pagal priėmimo aktus, projektinę 

sąmatinę dokumentaciją, technines normas ir taisykles; 

4. reikalauja iš jam pavaldžių darbuotojų atsakomybės už jiems paskirtą darbą; 

5. pagal galimybes mažina darbų ir paslaugų materialines, finansines ir darbo sąnaudas; 

6. teikia pasiūlymus vadovui dėl objektų aprūpinimo materialiniais, techniniais ištekliais ir jų 

racionalaus panaudojimo. Kontroliuoja objektų ir materialinių vertybių apsaugą, priežiūrą, 

sandėliavimą; 

7. dalyvauja nustatant objektų sutartines kainas ir tekia jas tvirtinti vadovui; 

8. supažindina darbuotojus su darbo saugos taisyklėmis, darbo sąlygomis ir darbo tvarkos 

reikalavimais; 

9. instruktuoja priimamus į darbą žmones, pildo instruktavimo žurnalus; 

10. aprūpina darbuotojus reikiamomis darbo priemonėmis; 

11. informuoja darbdavį apie įvykusius nelaimingus atsitikimus darbe, pakeliui į darbą ar iš 

darbo; 

12. atlieka automobilių ūkio eksploatavimo ir priežiūros darbus; 

13. sudaro ir teikia tvirtinti komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų išvežimo grafikus; 

14. užtikrina juridinių ir fizinių asmenų antrinių žaliavų ir komunalinių atliekų išvežimą pagal 

galiojančias sutartis ir patvirtintus grafikus; 

15. kontroliuoja kuro, tepalų panaudojimą; 

16. atlikdamas visus darbus, griežtai laikosi darbų saugos ir sveikatos instrukcijų, higienos normų 

reikalavimų ir kontroliuoja, ar jų nepažeidžia pavaldūs darbuotojai; 

17. atlieka  mechanizmų, įrenginių, autotransporto priemonių apžiūras, techninį aptarnavimą bei 

remontą, tikrina jų techninę ir estetinę būklę; 

18. kontroliuoja transporto priemonių ir mechanizmų kelionės lapus ir teikia juos tvirtinti; 

19. pildo pavaldžių poskyrių darbuotojų ir darbuotojų, dirbančių laikino pobūdžio darbus, darbo 

laiko apskaitos žiniaraščius; 

20. planuoja eksploatacinių medžiagų ir atsargų įsigijimą bei jų sąnaudas; 

21. rengia atliktų darbų aktus; 

22. apskaičiuoja įkainius bei normas, reikalingus pelningai ūkinei veiklai vykdyti; 

23. dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus, avarijas darbe, pildo jų apskaitos aktų žurnalą, 

tvarko  nelaimingų atsitikimų darbe dokumentus; 

24. tvarko ir pildo  statinių techninio eksploatavimo ir priežiūros dokumentaciją; 

25. nesant įmonės vadovo, vykdo jo funkcijas; 

26. prižiūri, kad būtų tinkamai saugomas ir eksploatuojamas įmonės turtas; 

27. vykdo atliekamų darbų priežiūrą ir apskaitą, atsako už racionalų lėšų ir darbo išteklių 

panaudojimą; 

28. atsako už įmonės materialinių vertybių saugumą ir vykdo jų panaudojimo kasmėnesinį 

nurašymą; 

29. dalyvauja planuojant įmonės veiklą, teikia vadovui pasiūlymus dėl pavaldžių darbuotojų 

skatinimo  ar nuobaudų skyrimo; 

30. vykdo kitus įmonės vadovo nurodymus ir užduotis, susijusias su įmonės veikla, 

neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams ir teisės aktams. 

 



KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 

1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą; 

2. turėti darbo patirtį transporto, logistikos, ūkinės veiklos organizavime; 

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. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą; 

5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, 

išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles; 

6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu; 

7. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą; 

8. išmanyti tarnybinio etiketo reikalavimus, bendravimo bei dalykinio pobūdžio taisykles. 


