
KAUNO APYGARDOS TEISMO 

ŪKIO SKYRIAUS VEDĖJO  

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

1.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam 

prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu 

laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą; 

1.2. turėti 2 metų darbo patirtį; 

1.3. būti susipažinęs ir gebėti taikyti teisės aktus, reglamentuojančius turto valdymą ir 

priežiūrą, viešuosius pirkimus, bei kitus teisės aktus, būtinus jo funkcijoms atlikti bei Skyriaus darbui 

užtikrinti; 

1.4. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto 

priemones; 

1.5. būti atestuotam atsakingu už priešgaisrinę saugą, darbuotojų saugos ir sveikatos 

specialistu, turėti nustatytos formos galiojančius pažymėjimus; 

1.6. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas; 

1.7. savarankiškai planuoti, organizuoti savo bei Skyriaus darbuotojų darbinę veiklą;  

1.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 

1.9. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, dirbti biuro technika, dirbti 

kompiuteriu „Microsoft Office“ arba lygiaverčių programų paketais; 

1.10. išmanyti asmens duomenų saugos reikalavimus; 

1.11. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles. 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

2. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas: 

2.1. organizuoja Skyriaus darbą, paskirsto darbus Skyriaus darbuotojams atsižvelgdamas į 

veiklos sritis ir darbo krūvius, ir kontroliuoja jų vykdymą; 

2.2. sudaro budėtojų darbo grafikus, kuriuos teikia tvirtinti teismo kancleriui;  

2.3. sudaro Skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų grafikus ir teikia juos teismo 

kanclerio tarnybai; 

2.4. užtikrina, kad į teismo pastate esančias patalpas asmenys būtų įleidžiami laikantis 

Kauno apygardos teismo vidaus tvarkos taisyklėse nustatytos tvarkos ir nebūtų įleidžiami pašaliniai 

asmenys; 

2.5. vykdo teismo materialinių išteklių tinkamą apskaitą ir saugojimą; 

2.6. organizuoja teismo pastatų techninę priežiūrą, prižiūri ir organizuoja pastatų ir patalpų 

remontą; 

2.7. užtikrina teismo pastatų, patalpų ir materialinių vertybių, esančių teismo teritorijoje, 

apsaugą; 

2.8. užtikriną švarą, tvarką teismo patalpose ir teritorijoje; 

2.9. užtikrina patalpų priešgaisrinę apsaugą; 

2.10. veda energetinių išteklių (vandens, elektros, šiluminės energijos) apskaitą ir 

kontroliuoja jų panaudojimą, teikia energetinių išteklių skaitiklių rodmenis atitinkamoms 

institucijoms; 

2.11. imasi reikiamų priemonių, kad būtų techniškai tvarkingos visos energetinės, 

ventiliacinės, komunikacinės ir kitokios inžinierinės sistemos bei įrenginiai (elektros ir šilumos 

tinklai, vandentiekis, kanalizacija, telefoninis ryšis ir kt.); 

2.12. organizuoja sistemose bei įrenginiuose įvykusių avarijų likvidavimą bei gedimų 

pašalinimą, pagal galimybes ir kompetenciją imasi priemonių pašalinti priežastis, galinčias sukelti 
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traumas, avarijas, apie pastebėtus trūkumus, gedimus informuoja teismo kanclerį, teikia siūlymus dėl 

jų pašalinimo; 

2.13. užtikrina racionalų teismo tarnybinių automobilių naudojimą bei priežiūrą, rūpinasi 

transporto priemonių remontu, techninėmis apžiūromis; 

2.14. vykdo teismą aptarnaujančių įmonių (pagal sudarytas aptarnavimo sutartis) teikiamų 

paslaugų kokybės stebėseną, atsako už tiekiamų prekių ir paslaugų priėmimą, esant reikalui vykdo 

įrangos, inventoriaus pakrovimo/iškrovimo darbus; 

2.15. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant teismo politiką teismo valstybės tarnautojų ir 

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), saugos ir sveikatos klausimais, kartu 

su kitais teismo administracijos padaliniais rengia teismo darbuotojų darbų saugos instrukcijas bei 

užtikrina supažindinimą su jomis priimamus į darbą teismo darbuotojus, organizuoja ir dalyvauja 

tiriant teismo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe, pakeliui į arba iš darbo atvejus; 

2.16. pasirašytinai supažindina Skyriaus darbuotojus su teismo darbo tvarką 

reglamentuojančiais dokumentais; 

2.17. užtikrina Skyriaus dokumentacijos tvarkymą ir perdavimą į teismo archyvo skyriui; 

2.18. užtikrina, kad jam pavaldūs Skyriaus darbuotojai pagal Klientų aptarnavimo standartą 

sklandžiai aptarnautų į teismą besikreipiančius asmenis;  

2.19. rengia Ūkio skyriaus nuostatus bei skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, 

įsakymų ir kitų vidaus dokumentų projektus, susijusius su skyriaus veikla; 

2.20. organizuoja į Ūkio skyrių besikreipiančių asmenų aptarnavimą; 

2.21. pagal kompetenciją rengia kitus dokumentus, susijusius su Ūkio skyriaus veikla; 

2.22. vykdo kitus teismo pirmininko bei teismo kanclerio nenuolatinio pobūdžio pavedimus, 

kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai. 


