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PLUNGĖS APYLINKĖS TEISMO ŪKIO SKYRIAUS BUDĖTOJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Ūkio skyriaus budėtojas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybių grupė darbuotojai (darbininkai). Pagrindinė šias pareigas einančio darbuotojo darbo vieta – Plungės
apylinkės teismo Plungės rūmai, Laisvės al. 4, Plungė.
2. Pareigybės lygis – D.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
3.1. išmanyti dalykinio bendravimo pagrindus, etikos principus;
3.2. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbo veiklą, dirbti savarankiškai ir
komandoje;
3.3. mokėti naudotis priešgaisrinėmis priemonėmis, priešgaisrinės bei apsauginės
signalizacijos valdymo įtaisais;
3.4. išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti darbuotojų saugos ir sveikatos
instrukcijas, priešgaisrinės saugos reikalavimus, būti susipažinusiam su vidaus tvarkos taisyklių
reikalavimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus tvarką.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
4. Darbuotojo pareigybei priskiriamos funkcijos:
4.1. vykdo teismo teritorijos, pastato, patalpų stebėjimą, palaiko tvarką, naudojantis teisme
įrengtomis vaizdo stebėjimo, praėjimo kontrolės, pavojaus signalizacijos sistemomis;
4.2. laiku ir tinkamai pildo darbo vietoje esamus žurnalus bei kitą reikiamą su darbinių
funkcijų vykdymu susijusią dokumentaciją;
4.3. teikia informaciją teismo lankytojams bei juos nukreipia pas atsakingus asmenis ir (ar) į
reikalingas teismo pastate esančias patalpas (teismo posėdžių sales, kabinetus);
4.4. užtikrina, kad teismo pastato patalpose veiklos nevykdytų prekybos agentai;
4.5. stebi, kad teismo pastate nebūtų neblaivių, apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ar
kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenų;
4.6. iškilus pastate esančių darbuotojų, pastato, patalpų saugumo pavojui, pasinaudojant
pavojaus signalizacijos sistema arba telefoninio ryšio priemonėmis, iškviečia policijos pareigūnus
ar kitas specialiąsias tarnybas, apie tai praneša Ūkio skyriaus vedėjui, teismo kancleriui, teismo
pirmininkui;
4.7. kilus gaisrui, įvykus šildymo, vandens tiekimo sistemų avarijai ar atsiradus gedimui
elektros tinkluose, nedelsiant praneša atitinkamoms tarnyboms ir Ūkio skyriaus vedėjui;
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4.8. pagal kompetenciją iškviestiems policijos pareigūnams ar kitoms specialiosioms
tarnyboms teikia informaciją apie situacijas, dėl kurių buvo kviečiami;
4.9. palaiko darbo vietoje reikiamą švarą ir tvarką;
4.10. vykdo kitus teismo pirmininko, teismo kanclerio ar Ūkio skyriaus vedėjo nenuolatinio
pobūdžio pavedimus, kad būtų užtikrintas tinkamas teismo funkcionavimas.
IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS
5. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Ūkio skyriaus vedėjui.

______________________

Susipažinau:
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