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PLUNGĖS APYLINKĖS TEISMO ŪKIO SKYRIAUS KIEMSARGIO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Ūkio skyriaus kiemsargis 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. žinoti atliekamiems darbams naudojamų stacionarių ir rankinių mechanizmų bei įrankių
paskirtį, mokėti jais dirbti;
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. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. palaiko švarą ir tvarką teismo teritorijoje, kasdien šluojant, surenkant šiukšles, rudenį
grėbiant lapus, žiemą nuvalant sniegą;
4.2. prižiūri ir tvarko teismo teritorijos ribose žaliąją veją, medžius, augalus ir gėlynus;
4.3. pabarsto slidumą šalinančia medžiaga, lauke esant slidžiai dangai (pašalus), šaligatvius
ir išorinius laiptus, pasirūpina, kad laiku būtų nudaužomi nuo stogų kabantys ledo varvekliai arba,
esant galimybei, juos nudaužo;
4.4. užtikrina pastato išorės sienų (kiek pasiekia nuo žemės) ir laiptų švarą;
4.5. atlieka smulkius apdailos darbus: prižiūri ir remontuoja patalpas, išorines teismo pastato
sienas;
4.6. vykdo nesudėtingus staliaus ir santechniko darbus bei kitus smulkius remonto darbus
pastato viduje;
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4.7. užtikrina naudojamo darbui inventoriaus ir kito teismo turto apsaugą, tinkamą
naudojimą;
4.8. vykdo kitus teismo pirmininko, teismo kanclerio ar Ūkio skyriaus vedėjo su teismo
ūkine veikla susijusius 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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