
KAUNO APYGARDOS TEISMO 

ŪKIO SKYRIAUS BUDĖTOJO  

 

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus: 

1.1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją; 

1.2. mokėti naudotis vaizdo stebėjimo sistemomis; 

1.3. mokėti naudotis priešgaisrinėmis priemonėmis, priešgaisrinės bei apsauginės signalizacijos 

valdymo įtaisais; metalo ieškikliais (detektoriais); 

1.4. savarankiškai organizuoti darbinę veiklą, kruopščiai, tvarkingai ir sąžiningai atlikti savo 

tiesiogines pareigas. 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

2.1. atrakina ir užrakina teismo pastatus, įjungia ir išjungia teismo pastatų apsaugos signalizaciją, 

sujungtą su saugos tarnyba; 

2.2. ne teismo darbo valandomis į pastato vidų įleidžia tik Kauno apygardos teismo darbuotojus 

Kauno apygardos teismo vidaus tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka; 

2.3. asmenis į teismo pastate esančias patalpas įleidžia Kauno apygardos teismo vidaus tvarkos 

taisyklėse nustatyta tvarka; 

2.4. kilus įtarimui dėl draudžiamų daiktų turėjimo, ar teismo pirmininko arba bylą nagrinėjančio 

teisėjo sprendimu, patikrina į teismą atvykusius asmenis naudojant mobilų (rankinį) metalo ieškiklį 

(detektorių). Asmeniui nesutikus tikrintis detektoriumi, užtikrina, kad šis nepatektų į teismo pastatą ar 

atskiras jo patalpas; 

2.5. nuolat stebi vaizdo kameromis filmuojamas teismo patalpas ir teritoriją, apie pastebėtus 

svetimus įtartinus asmenis ar kitokius pažeidimus praneša atitinkamoms tarnyboms, informuoja Ūkio 

skyriaus vedėją ar teismo kanclerį; 

2.6. gavus iš teismo darbuotojų, interesantų ar kitų teismo lankytojų pranešimą apie teisme 

piktybiškai / agresyviai ar neadekvačiai besielgiančius asmenis, pasirūpina pranešusiųjų saugumu. 

Kilus kritinei situacijai, iškviečia policijos pareigūnus ir apie tai praneša Ūkio skyriaus vedėjui bei 

teismo vadovybei; 

2.7. kilus gaisrui, įvykus šildymo, vandentiekio sistemos avarijai ar atsiradus gedimui elektros 

tinkle, išjungia (užsuka) atitinkamus įrengimus ir praneša atitinkamoms tarnyboms bei Ūkio skyriaus 

vedėjui; apie lifto gedimą informuoja jo techninį aptarnavimą atliekančią tarnybą ir Ūkio skyriaus 

vedėją bei imasi priemonių ir užtikrina, kad sugedusiu liftu nebūtų naudojamasi; 

2.8. užtikrina viešąją tvarką ir materialinių vertybių apsaugą bei palaiko švarą ir tvarką teismo 

patalpose; 

2.9. užtikrina sklandų į teismą besikreipiančių asmenų aptarnavimą, atitinkantį Klientų 

aptarnavimo standartą; 

2.10. vykdo kitus Ūkio skyriaus vedėjo bei teismo kanclerio pavedimus, kad būtų pasiekti 

teismo strateginiai tikslai. 

 


