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KAUNO APYLINKĖS TEISMO KĖDAINIŲ RŪMŲ BUDĖTOJO PAREIGYBĖS 

APRAŠYMAS 

 

I. SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Budėtojo pareigybė priklauso darbininkų grupei. Pagrindinė šias pareigas einančio  

darbuotojo darbo vieta -  Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmai, Didžioji g. 64-2, Kėdainiai 

2. Pareigybės lygis – D.  

3. Budėtojo pareigybė reikalinga užtikrinti teismo rūmų pastato ir patalpų apsaugą ir 

tvarkos palaikymą juose.  

4. Pareigybės kodas- 9629. 

 

       II. SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

5.1. turėti vidurinį išsilavinimą 

5.2. žinoti pagrindinius norminius aktus, reglamentuojančius patalpų apsaugą, įstaigos 

vidaus tvarkos taisykles ir kitus teisės aktus, susijusius su pareigybės funkcijomis; 

5.3. turi žinoti administracinių patalpų išdėstymą, pagalbą teikiančių įstaigų (policijos, 

greitosios  medicinos pagalbos, priešgaisrinės apsaugos, apsaugos policijos) telefonų numerius, 

apšvietimo, vaizdo ir apsaugos signalizacijų išdėstymą ir jų įjungimo bei išjungimo vietas, 

pažinti teismo darbuotojus. 

 

III. SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atlikti šias funkcijas:  

6.1. užtikrinti tinkamą teismo rūmų patalpų apsaugą ir tvarkos palaikymą darbo metu; 

6.2. jei kyla realus pavojus darbuotojų sveikatai ar gyvybei, turto saugumui, nedelsiant 

pranešti policijos pareigūnams, priešgaisrinei tarnybai, santechninei ar kitai tarnybai, gydymo 

įstaigai; 

6.3. perspėti piliečius dėl netinkamo elgesio teismo rūmų patalpose, esant būtinumui (dėl 

netinkamo elgesio) juos pašalinti iš teismo rūmų pastato;  

6.4.  užtikrinti teismo rūmų turto apsaugą; 

6.5. stebėti vaizdo kameromis filmuojamą teismo rūmų teritoriją; pastebėjus įtartinus 

asmenis ar kitokius pažeidimus apie tai pranešti atitinkamoms tarnyboms;  

6.6. patikrinti, ar veikia visos vietinės apsaugos ir priešgaisrinės signalizacijos sistemos; 

6.7. įjungti, išjungti visas vietinės apsaugos ir priešgaisrinės signalizacijos sistemas; 

6.8. patikrinti teritoriją, apžiūrėti visą teismo rūmų pastatą, įsitikinti ar išjungtas visų 

patalpų apšvietimas, visos durys užrakintos, neteka tualetuose vanduo, ar uždaryti langai ar 

teismo rūmų patalpose nėra pašalinių asmenų; 

6.9. suveikus signalizacijai, išsiaiškinti signalizacijos suveikimo priežastį ir ją likviduoti; 



6.10. vykdyti kitus kvalifikuoto Ūkio skyriaus darbuotojo nurodymus, reikalingus 

tinkamam teismo funkcionavimui užtikrinti.  

 

IV. SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ  

 

 7. Už savo funkcijų netinkamą vykdymą ar nevykdymą budėtojas atsako Lietuvos 

Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

  

V. SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS 

 

8. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus kvalifikuotam Ūkio skyriaus 

darbuotojui.  
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