
                
                                                                                     

                         

ŪKIO SKYRIAUS KIEMSARGIO 

FUNKCIJOS 
 

 

II SKYRIUS 
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

1.1. mokėti naudotis darbo įrankiais, buitine valymo technika; 

1.2. išmanyti priemonių, reikalingų darbui, rūšis ir kokybę, naudojamų valymo priemonių paskirtį, 

savybes, naudojimosi jomis būdus; 

1.3. žinoti patalpų ir teritorijos priežiūros, valymo atlikimo tvarką, tvarkomų patalpų tipus, paskirtį 

ir apimtis; 

1.4. žinoti organizacinės technikos, kanceliarinių baldų ir kito inventoriaus priežiūros reikalavimus; 

1.5. būti pareigingas, sąžiningas, darbštus, atsakingas ir gebantis bendrauti. 

 

III SKYRIUS 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

     4.1. savalaikiai ir tinkamai valo priskirtas patalpas, Teismo rūmams priskirtą teritoriją; 

valo prie Teismo rūmų pastato esančias šiukšlių dėžes; žiemą nuo Teismo rūmų teritorijoje esančių 

šaligatvių ir laiptų valo sniegą, slidžias vietas pabarsto smėliu, esant reikalui tai daro kelis kartus 

per dieną; 

     4.2. kiekvieną darbo  dieną prieš darbą priima Teismo rūmų pastatą iš apsaugos įstaigos, o po darbo 

– perduoda apsaugai; 

4.3. kiekvienos darbo dienos pradžioje atneša iš pašto Teismo rūmams adresuotą korespondenciją; 

4.4. nustatytomis gedulo dienomis 7 val. 1/3 stiebo ilgio nuleidžia, o 22 val. iškelia prie Teismo 

Ignalinos rūmų pastato esančią Lietuvos valstybės vėliavą; 

4.5. tris kartus per savaitę (pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį) išgabena Teismo Ignalinos rū-

muose susikaupusias šiukšles į joms skirtą konteinerį; 

4.6. kartą per mėnesį išvalo ir sutvarko Teismo  rūmų rūsyje esančias patalpas; 

     4.7. laikosi ir vykdo Teismo darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos bei kiemsargio saugos ir 

sveikatos instrukcijos, Teismo vidaus tvarkos taisyklių. 

4.8. pavaduoja Ūkio skyriaus valytojo rūmuose pareigas einantį darbuotoją jo atostogų, nedarbin-

gumo ar kitais nebuvimo darbe atvejais 

4.9. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Teismo pirmininko, Teismo kanclerio ir Ūkio skyriaus 

vedėjo pavedimus, susijusius su Teismo veikla, kad būtų pasiekti Teismo strateginiai tikslai. 

. 

 

IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS 

 

 5. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Ūkio skyriaus vedėjui. 


