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VILNTAUS LOPSELIO-DARZELIO,,PELENE"
NUOTOLINIO DARBO TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

L Vilniaus lop5elis-darZelis ,,Pelene" nuotolinio darbo tvarkos apra5as (toliau - Apra5as) nustato
nuotolinio darbo tvark4.

2. Nuotolinis darbas - tai iprastas darbuotojo darbas, kurijis privalo atlikti darbovieteje, tadiau del
tam tikrq prieZasdiq atliekamas kitoje vietoje su istaigos direktoriumi suderinta tvarka rir s4lygomis, kaip jis
apibreZtas Lietuvos Respublikos darbo kodekso 52 straipsnyje, jei jo pareigybes apra5yme nustat5rtas

funkcijas imanoma atl:ikti nuotoliniu btrdu, tai yra sulygtoje Salims priimtinoje kitoje, negu yra darboviete,

vietoje.

3. Galimybe dirbti nuotoliniu biidu gali pasinaudoti visi darbuotojai, kurirl veiklos pob[dis ir
specifika leidZia jiems priskirtas funkcijas atlikti Sia darbo organizavimo forma.

II SKYRTUS
IIUOTOLINIO DARBO ORGANIZAVIMAS

4. Darbuotojas privalo uZtikrinti, kad jo pasirinkta nuotolinio darbo vieta atitiktr4 darbuotojq darbo

saug4 ir sveikatos apsaug4 reglamentuojandiq teises aktq reikalavimus. Jeigu darbuotojui kyla neai5kumq del

vietos atitikties nustatytiems reikalavimams, darbuotojas turi kreiptis itiesioginivadov4. Darbuotojas privalo
rflpintis savo paties ir kitq asmenq, kurie galetq nukenteti del netinkamo darbuotojo elgesio ar klaidq, sauga

ir sveikata, taip pat tinlamu irangos ir darbo priemoniq naudojimu ir apsauga.

5. Darbuotojas uZtikrina ir sutinka, kad nuotolinio darbo metu jis biitq pasiekiamas asmeniniu

mobiliuoju telefonu, ,c praleidgs skambudius perskambinti ne veliau kaip per vien4 valand4. Darbui
neatlygintinai naudoja savo asmenini kompiuteri arba istaigos kompiuteri laikydamasis saugos ir asmens

duomenq apsaugos istatymq reikalavimq. Nuotolinio darbo metu patirti nuostoliai ar i5laidos

nekompensuojami.

6. Galimybe dirbti nuotoliniu b[du suteikiama Saliq susitarimu pagal darbuotojo pra5ym4 (1

priedas).

7. Pra5yme prrivaloma nurodyti:

7.1. nuotolinio darbo viet4 (tikslq adres4, kur bus dirbama);

7 .2. telefono numeri, kuriuo bus palaikomas rySys;
7.3. nuotolinio darbo pradZios ir pabaigos laik4;

7.4.patvirtin1;i, kad nuotolinio darbo vieta ir naudojamos darbo priemones atitinka bltinus saugos ir
sveikatos reikalavimus ;

7.5. patvirtintli isipareigojim4lailcJrtis nuotolinio darbo saugos reikalavimq darbo funkcijq atlikimo
metu, taip pat patvirtirnti, kad jeigu trauma bus patirta laiku, kuris pagal susitarim4 nepriskiriamas darbo

laikui, arba su darbo funkcijq atlikimu nenusijusiomis aplinkybemis, ivykis nebus laikomas nelaimingu

atsitikimu darbe;

7.6. pasiladeti laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2013 m.liepos 24 d. nutarimu Nr. 716

patvirtintame Bendrqjlq elektroninds informacijos saugos reikalavimq apra5e nustat5rtq elektronines

informacij os saugos reiikalavimq.

8. Darbuotojai privalo pagal kompetencij4 dalyvauti visuose i5 anksto numatytuose dalykiniuose
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susitikimuose, svarstynnuose, posedZiuose, kurie vyksta darbuotojo nuotolinio darbo dien4. Nuotolinio darbo
dienos nera nukeliamos ar sukeidiamos.

9. Jei darbuotojui suteikiamos naudoti darbo priemonds, jos nurodomos susitarime del nuotolinio
darbo.

10. fstaigos direktorius netvirtina darbuotojo pra5ymo leisti dirbti nuotoliniu biidu arba
panaikina leidim4 dirbti nuotolini darb4 esant vienai ar kelioms toliau nurodytoms aplinkybems:

10.1.darbas nuotoliniu btidu daro neigiam4 itak4 darbuotojo darbo kokybei;
10.2.darbuot<ljas netinkamai vykdo savo darbo funkcijas;
l0.3.darbuotojas del veiklos pob[dZio ir specifikos negali atlikti priskirtq funkcijq ne istaigos

patalpose;

10.4.darbuotojui pateikus pra5ym4 panaikinti leidim4 dirbti nuotolini darb4;

10.5.pasikeidia aplinkybes ir nepalyksta suderinti darbuotojo darbo grafiko;
1 0. 6. dirbant nuotoliniu bldu neuZtikrinamas efektyvus darbas ;

l0.T.nesusitariama del darbui reikalingq naudoti darbo priemoniq, irangos aprtipinimo;
10.8.darbuot<ljai neuZtikrina saugiq darbo s4lygq, naudojamos netinkamos darbo priemones;

1 0.9.darbuot<lj ai neuZtikrina duomenq ir informacij os saugumo ;
l0.10.darbuotojai turi galiojandiq darbo drausmes paZeidimq, susijusiq su tokia darbo

organizavimo forma

1 0. 1 1. darbuotojas piktnaudZiauj a galimlbe dirbti nuotoliniu biidu.

11.Teisg patikrinti, ar darbuotojai, dirbantys nuotolini darb4,laikosi taisykliq ir susitarime
prie darbo sutarties nus,tat5rtr4 s4lygq, istaigos direktorius ar jo paskirtas kitas darbuotojas.

12. Sprendirn4 del nuotolinio darbo, suderings su darbuotojq atstovais, priima istaigos direktorius.

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. UZduodiq formavimas ir atsiskaitymps uL, jt4rezultatus nesiskiria nuo darbo nenuotoliniu bfidu
metu formuojamq uZduodiq ir atsiskaitymo uZ jas.

14. Esant tarnybinei biitinybei nuotoliniu bldu dirbantis darbuotojas privalo ne veliau kaip per

pusantros valandos atqykti i savo darbo viet4.

15. Sios Taisykles privalomos visiems istaigos mokytojams, pateikusiems pra5ym4 dirbti
nuotoliniu budu. Sie darbuotojai su Siomis taisyklemis bei jq pakeitimais, papildymais supaZindinami

pasira5ytinai ir isipareigoja jq lailcltis. Siq taisyklirl paZeidimai gali bffi laikomi darbo pareigq paZeidimais,

uZ kuriuos gali biiti tail<oma atsakomybe, numatS,ta Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

16. Darbuoto.jui, kuris nesilaiko nuotolinio darbo Apra5o reikalavimq, istaigos direktoriaus sillymu
galimybe dirbti nuotoliniu budu ribojama arba nesuteikiama.

Suderinta su darbo tarvbos atstovu

Jelena Skibickaja



1 Priedas

, (Vardas, pavarde)

(Pareigos)

(telefono numeris, tiltslus adresas kur bus dirbama nuotoliniu bildu)

Vilniaus lop5elis-darZelis,,Pelene"

Direktorei
Irinai Jadevidienei

PRASYMAS
DEL NUOTOLINIO DARBO

(Data)

Vilnius

Pra5au man nuo leisti dirbti nuotoliniu biidu _ val. per dien?.
(data)

Nuotolinio darbo pradZios ir pabaigos laikas

Nuotolinio darbui bus naudojamas asmeninis kompiuteris istaigos kompiuteris (pabraukti)

Nuotolinio darbo vieta
(namq adresas)

Nuotolinio darbo metu b[siu pasiekiamas telefonu
(mobilaus tel..numeris)

Ir elektroniniq pa5ttu

Patvirtinu, kad nuotolinio darbo vieta, naudojamos darbo priemon6s, iranga atitinka
darbuotojq darbo saugg ir sveikat4 reglamentuojandiq teises aktq reikalavimus.

Patvirtinu, kad susipaLinau su Vilniaus lop5elio-darZelio ,,Pelen6" darbo nuotoliniu
biidu taisvklemis

(paraias) (Vardas, pavarde)


