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 Priedas Nr.1 

PATVIRTINTA 

UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ valdybos 

2019 m. gruodžio 6 d. protokolo V4-7-(1.7) 

sprendimu Nr. 2.1 
 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „RIETAVO KOMUNALINIS ŪKIS“ 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

1. Uždarosios akcinės bendrovės „Rietavo komunalinis ūkis“ (toliau – Bendrovė) direktoriaus 

pavaduotoją skiria ir atleidžia iš pareigų Bendrovės direktorius. 

2. Direktorius pavaduotoju negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių 

pareigų.  

3. Direktorius pavaduotojas pradeda eiti pareigas nuo darbo sutarties pasirašymo momento, 

jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip. Sutartį su direktoriaus pavaduotoju pasirašo 

direktorius.  

4. Direktorius pavaduotojas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, 

Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos 

Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, 

reglamentuojančiais šilumos gamybos, šilumos ir vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo sritį, 

finansinę ir ekonominę veiklas, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos ir 

elektrosaugos reikalavimus, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos 

pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų 

subjektų įstatymu, Rietavo savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, 

Administracijos direktoriaus įsakymais, Bendrovės įstatais, Bendrovės direktoriaus įsakymais ir 

kitais teisės aktais. 

 

II SKYRIUS 

PAREIGYBĖS PASKIRTIS 
 

5. Direktoriaus pavaduotojo pareigybė reikalinga organizuoti Bendrovės komercinę ūkinę 

veiklą, užtikrinti, kad būtų įvykdyti numatyti komerciniai finansiniai rodikliai, įgyvendinanti 

pagrindiniai tikslai, uždaviniai, užtikrintas efektyvus Bendrovei patikėto turto valdymas, tinkamai 

organizuojama ir vykdoma Bendrovės įstatuose numatyta veikla. Direktoriaus pavaduotojas 

dalyvauja bendrovės administravime. 

6. Direktoriaus pavaduotojas pavaduoja Bendrovės direktorių atostogų, ligos ir kitais atvejais. 

Pavadavimo metu vykdo direktoriaus pareiginiuose nuostatuose numatytas funkcijas.  

 

III SKYRIUS 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI DIREKTORIAUS PAVADUOTOJUI 

 

7. Šias pareigas einantis Bendrovės direktoriaus pavaduotojas privalo atitikti šiuos 

specialiuosius reikalavimus: 

7.1.  turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities inžinerijos krypties 

išsilavinimą; 

7.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų inžinerinio darbo patirtį; 

7.3. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti, kontroliuoti įstaigos veiklą, operatyviai 

reaguoti į pokyčius, gebėti bendrauti, dirbti komandoje; 

7.4. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, suprasti įstatymų ir norminių teisės aktų 

reikalavimus, veiklos organizavimo ir veikimo principus, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
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tvarkymo, šilumos gamybos ir tiekimo, daugiabučių namų šildymo sistemų priežiūros, elektros 

įrenginių aptarnavimo ypatumus; 

7.5. mokėti valstybinę lietuvių kalbą; 

7.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir 

gebėti priimti sprendimus; 

7.7. gebėti organizuoti darbą, rengti veiklos planus ir programas; 

7.8. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu; 

7.9. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. 

 

IV SKYRIUS 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO FUNKCIJOS, TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ 

 

8. Direktoriaus pavaduotojas vykdo šias funkcijas: 

8.1. nustato ir vykdo įmonės techninę politiką, užtikrina gamybos techninę būklę, racionalų 

resursų ir fondų panaudojimą; 

8.2. planuoja, vykdo viešuosius pirkimus ir vadovauja viešųjų pirkimų komisijai; 

8.3. vadovauja gamybos modernizavimui, atnaujinimui, naujų techninių priemonių 

įdiegimui, inžinierinio darbo tobulinimui; 

8.4. vadovauja užtikrinant vandentiekio, nuotekų ir šilumos tinklų, su vandens tiekimu ir 

nuotekų tvarkymu, šilumos gamyba ir perdavimu susijusių įrenginių eksploatavimą pagal nustatytus 

reikalavimus, numato jų ilgaamžiškumo ir patikimumo didinimą; 

8.5. kontroliuoja elektros, automatikos ūkio ir bendrovės katilinių technologinę drausmę ir 

įrengimų eksploataciją, darbo ir priešgaisrinę saugą; 

8.6. numato patikimo šilumos gamybos ir tiekimo, geriamojo ir nutekamojo vandens 

kokybės gerinimo kelius ir priemones; 

8.7. vadovauja užtikrinant nepertraukiamą valymo įrenginių darbą, normatyvinį nutekamojo 

vandens išvalymą ir šilumos gamybos įrenginiams nustatytų išmetimų laikymąsi; 

8.8. teikia raštiškus įspėjimus abonentams ir vartotojams apie pastebėtus vandens 

nutekėjimus vidaus vandentiekio tinkluose, savavališkus prisijungimus prie vandentiekio ir nuotekų 

tinklų; 

8.9. užtikrina savalaikį ir kokybišką gamybos paruošimą, gerą įrenginių ir mechanizmų 

panaudojimą, savalaikį darbų fronto paruošimą ir jo techninį aprūpinimą; 

8.10. įgyvendina ir kontroliuoja saugą darbe, priešgaisrinės, higienos ir aplinkos apsaugos 

priemonių įdiegimą; 

8.11. vykdo kontroliuojančių inspekcijų ir kitų institucijų nurodymus ir teisėtus reikalavimus; 

8.12. užtikrina savalaikį techninės dokumentacijos, projektų ir sąmatų sudarymą ir jų 

vykdymą; 

8.13. vykdo požeminio vandens išgavimo, atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos, 

cheminių medžiagų gavimo ir panaudojimo, vandens naudojimo nuotekų tvarkymo ir atmosferos 

taršos apskaitos ataskaitų pildymą ir pateikimą valstybinėms institucijoms; 

8.14. išduoda technines sąlygas prisijungimui ir projektavimui vandentiekio, nuotekų ir 

šilumos tiekimo tinkle; 

8.15. derina topografines, kontrolines geodezines nuotraukas, techninius ir darbo projektus; 

8.16. užtikrina gerą atliekamų darbų kokybę, aukštą paslaugų ir patarnavimų lygį; 

8.17. vadovauja techninėms–inžinierinėms tarnyboms, kontroliuoja jų darbą, užtikrina jų 

aukštą kvalifikacinį lygį; 

8.18. kontroliuoja medžiagų nurašymą, pildo nurašymo dokumentaciją ir atliktų darbų 

priėmimo ir nebaigtos gamybos aktus; 

8.19. kontroliuoja nelaimingų atsitikimų apskaitą, įgyvendina priemones jų likvidavimui; 

8.20. kontroliuoja darbuotojų, dirbančių ypatingomis ir pavojingomis sąlygomis, su 

pavojingais įrenginiais aprūpinimą individualiomis savisaugos priemonėmis, jų darbo sąlygų 

gerinimą; 
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8.21. organizuoja darbo vietų aptvėrimą, ženklinimą, veda gamybinius pasitarimus 

objektuose; 

8.22. dalyvauja projektų įgyvendinimo grupės darbe vykdant infrastruktūrinius ir kitus 

bendrovės įgyvendinamus projektus. 

9. Direktorius pavaduotojas turi teisę: 

9.1. atstovauti Bendrovei valstybės valdžios, valdymo institucijose, teismuose, įvairiuose 

posėdžiuose, pasitarimuose, viešuose renginiuose, derybose, kai pavaduoja direktorių ir eina 

direktoriaus pareigas arba turi įgaliojimą; 

9.2. pagal savo kompetenciją teikti pasiūlymus Bendrovės direktoriui organizuojant 

bendrovės veiklą; 

9.3.  gauti informaciją iš Bendrovės padalinių savo kompetencijų įgyvendinimo klausimais; 

9.4.  dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo kursuose, seminaruose, mokymuose, 

atitinkančiuose veiklos pobūdį – bendrovės lėšomis; 

9.5. reikalauti, kad Bendrovės darbuotojai laiku ir kokybiškai vykdytų įstatymus, 

Vyriausybės nutarimus, kitus norminius aktus, Bendrovės įstatus, veiklos planus, direktoriaus 

įsakymus ir kt.;  

9.6. reikalauti, kad būtų vykdomi saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, 

elektrosaugos ir efektyvaus turto naudojimo reikalavimai; 

9.7. naudotis kitomis teisėmis, kurias suteikia įstatymai ir kiti teisės aktai. 

10. Direktoriaus pavaduotojas atsako: 

10.1. už įmonės techninės–inžinierinės veiklos įgyvendinimą, darbų kokybę; 

10.2. už įstatymų, Vyriausybės nutarimų, norminių aktų ir nurodymų techninės politikos 

klausimais, įgyvendinimą; 

10.3. už saugą darbe, aplinkos, civilinę ir priešgaisrinę saugą, nelaimingų atsitikimų 

profilaktiką ir jų griežtą apskaitą; 

10.4. už viešųjų pirkimų vykdymą prisilaikant teisės aktų reikalavimų; 

10.5. už pateiktos informacijos teisingumą; 

10.6. už tai, kad pavestos užduotys būtų įvykdytos laiku ir kokybiškai; 

10.7. už įstatymų pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą pagal galiojančius Lietuvos 

Respublikos administracinį, baudžiamąjį ir civilinį kodeksus; 

10.8. už darbo drausmės laikymąsi; 

10.9. už darbdavio ar jo įgalioto asmens, kontroliuojančių institucijų teisėtų nurodymų 

nevykdymą; 

10.10. už įmonės konfidencialią ir komercinę informaciją; 

10.11. už šių nuostatų pažeidimus. 

 

IV SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

11. Direktoriaus pavaduotojas su šiais pareiginiais nuostatais supažindinamas pasirašytinai. 

12. Pasikeitus įmonės veiklą reglamentuojantiems teisės aktams ir/arba vidaus dokumentams, 

informacijos saugumo valdymo reikalavimams, kokybės vadybos reikalavimams, šis pareigybės 

aprašymas turi būti atnaujintas. Pareigybės aprašymo pakeitimus ir papildymus, jo pripažinimą 

netekusiu galios tvirtina įmonės direktorius. 

13. Už šio pareigybės aprašymo atnaujinimą ir rengimą atsako įmonės direktorius arba jo 

įgaliotas įmonės darbuotojas. 

 
 

 

SUSIPAŽINAU IR SUTINKU______________________________________________________________________  

(data, vardas, pavardė, parašas) 


