
KONKURSAS Į UAB ,,KAIŠIADORIŲ VANDENYS“ DIREKTORIAUS PAREIGAS 

 

1. UAB ,,Kaišiadorių vandenys“, Kaišiadorys, Gedimino g. 137, kodas 158834726; 

 

2. UAB ,,Kaišiadorių vandenys“ direktorius vadovauja bendrovei, organizuoja jos veiklą, 

užtikrina Bendrovės įstatuose bei veiklos strategijoje nustatytų tikslų įgyvendinimą. 

 

 

3. UAB ,,Kaišiadorių vandenys“ direktoriaus priėmimo į pareigas metu mėnesinę algą sudaro 

pastovioji dalis (koef. 12.7, taikant atitinkamų metų Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintą 

Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, 

valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinį 

dydį) ir kintamoji dalis (25 proc. nuo pastoviosios atlyginimo dalies). Darbo užmokestis 

nustatomas vadovaujantis Kaišiadorių rajono savivaldybės valdomų įmonių vadovų darbo 

užmokesčio nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 

2022 m. sausio 27 d. sprendimu Nr.V17E-3. 

 

4. Reikalavimai pretendentams: 

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijų ir (ar) inžinerijos mokslų 

studijų krypčių grupės išsilavinimą;  

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį; 

4.3. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos valstybės 

tarnybos įstatymo 4 straipsnyje; 

4.4. žinoti, išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos 

įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, 

reglamentuojančius uždarųjų akcinių bendrovių veiklą, darbo santykių reguliavimą, 

viešuosius pirkimus, geriamojo vandens tiekimo, nuotekų ir paviršinių nuotekų tvarkymo 

veiklą bei priežiūrą, atliekų tvarkymą, vandentvarkos infrastruktūros projektų rengimo, 

įgyvendinimo ir administravimo klausimus, kitų Bendrovei nustatytų tikslų ir uždavinių 

vykdymą bei kitas sritis, susijusias su Direktoriaus funkcijomis, Dokumentų rengimo, 

Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, su Bendrovės veikla susijusius Kaišiadorių 

rajono savivaldybės tarybos sprendimus ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymus, Bendrovės įstatus, Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo 

sprendimus, pareigybės nuostatus;  

4.5. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti Bendrovės veiklą, būti orientuotam į tikslus, 

operatyviai reaguoti į pokyčius, gebėti sistemiškai analizuoti ir objektyviai vertinti situaciją 

bei priimti sprendimus, mokėti valstybinę lietuvių kalbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir 

žodžiu;  

4.6. mokėti dirbti kompiuterinėmis „Microsoft Office“ programomis. 

 

5. Pretendentas, norintis dalyvauti konkurse, privalo  Valstybės tarnybos valdymo informacinėje 

sistemoje (toliau – VATIS) pateikti: 

5.1. VATIS užpildytą prašymą leisti dalyvauti konkurse; 

5.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 



5.3. išsilavinimą patvirtinančio (-ų) dokumento (-ų) kopiją (-s); 

5.4. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, 

telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, dalykines savybes;  

5.5. užpildytą VATIS pretendento anketą; 

5.6. savo, kaip pretendento į bendrovės vadovo pareigas, veiklos programą (toliau – veiklos 

programa); 

5.7. užpildytą Pretendento sutikimo dėl asmens duomenų teikimo visuomenės informavimo 

priemonėms formą; 

5.8. vadovaujamojo darbo patirtį (ne mažiau 3 metai) įrodančius dokumentus. 

 

6. Pretendentų dokumentai priimami iki 2023-01-30. 

 

7. Pretendentų atrankos būdas – testas (žodžiu). Atranka susideda iš dviejų etapų: 

7.1. pirmasis etapas – pretendento veiklos programos vertinimas ir pokalbis komisijoje; 

7.2. antrasis etapas – pokalbis su Savivaldybės administracijos direktoriumi. 

 

8. Informacija apie skelbiamą konkursą teikiama telefonu 8 618 77930, Turto valdymo skyriaus 

vedėja Ligita Pūrienė. 

 


