
Įstaigos pavadinimas: 

Savivaldybės įmonė „Kretingos komunalininkas“ 

Pareigos (pakaitinis/statutinis valstybės tarnautojas/darbuotojas/karjeros valstybės 

tarnautojas dėl tarnybinės būtinybės):  

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.  

Pareigų pavadinimas; lygis/kategorija (išskyrus dirbantiems pagal darbo sutartį): 

Komunalinių atliekų tvarkymo skyriaus vyriausiasis vadybininkas 

Darbo vieta (miestas): 

Vytauto g. 118, Kretinga 

Reikalavimai: 

1. Turėti turi turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį 

vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų, ne mažesnį negu 1 m. vadybinio darbo patirtį 

komunalinių atliekų tvarkymo srityje ir medicinos įstaigos leidimą tą darbą dirbti. 

2. Turėti „B“ kategorijos vairuotojo pažymėjimą. 

3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais, 

Kretingos rajono savivaldybės Tarybos sprendimais, Kretingos rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais, įmonės įstatais, vyriausiojo vadybininko pareigybės 

nuostatais bei kitais norminiais dokumentais. 

4. Mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook ir Internet 

Explorer ir kt. 

5. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, mokėti analizuoti ir apibendrinti 

informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles. 

Funkcijos: 

1. Organizuoja ir užtikrina atliekų surinkimą Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje. 

2. Rengia ir pasirašo sutartis su atliekų turėtojais dėl atliekų konteinerių suteikimo. 

3. Organizuoja ir paskirsto darbus jam pavaldiems darbuotojams, kontroliuoja jų darbo kokybę. 

4. Užtikrina mokesčių už atliekų išvežimą priskaitymo kontrolę. 

5. Paskirsto mechanizmus ir transporto priemones atskiriems darbams. 

6. Pagal savo kompetenciją ruošia įmonės veiklą reglamentuojančius norminius dokumentus. 

7. Vykdo surenkamų atliekų kiekių apskaitą, pildo ir teikia ataskaitas įvairioms institucijoms. 

8. Organizuoja ir vykdo mažos vertės pirkimų procedūras, rengia bei teikia pirkimų dokumentus, 

vertina pasiūlymus, vykdo su skyriaus veikla susijusių viešųjų pirkimų registraciją. 

9. Administruoja kompiuterinę programą „ASMILIS“ ir jos duomenis susieja su kompiuterinės 

programos „MOKESTA“ duomenimis. 

10. Kaupia, sistemina išvežamų atliekų kiekius iš atliekų turėtojų. 

11. Dalyvauja darbo grupių veikloje, teikia išvadas ir pasiūlymus. 

12. Vykdo kitas funkcijas ir atlieka kitus veiksmus, kuriuos atlikti įpareigoja pareigybės aprašymas. 

Darbo užmokestis: 

967 Eur mėnesinis darbo užmokestis (bruto). 

Dokumentai, kurie turi būti pateikti: 

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse. 

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. 

3. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir kitus dokumentus, patvirtinančius atitiktį 

kvalifikaciniams reikalavimams. 

4. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, 

telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą 

(nurodyti dalykines savybes). 

5. Užpildytą pretendento anketą, nurodytą Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš 



valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės 

įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių 

savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos 

Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, 1 priede.  

6. Darbo patirtį (stažą) patvirtinantys dokumentai. 

7. Pretendentai gali savo nuožiūra pateikti rekomendacijas ar kitus kvalifikaciją patvirtinančius 

dokumentus. 

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą VATIS 

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės 

tarnybos departamento interneto svetainėje (sekančią dieną po konkurso paskelbimo dienos) ir SĮ 

„Kretingos komunalininkas“ interneto svetainėje www.kretkom.lt 

Pastaba. 

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 dokumentų pateikimo 

Atrankos būdas: 

Testas raštu ir žodžiu 

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: 

Tel. Nr. 8 445 78 608 (6), el. p. info@kretkom.lt. Papildoma informacija www.kretkom.lt 
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