PATVIRTINTA
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SnurEs RA.IoNo Svmrtuo pAGALBos rARNyBos NuorolrNro DARBo
ORGANIZAVIMO TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
l. Silutes rajono Svietimo pagalbos tarnybos (toliau -Tarnybos) Nuotolinio darbo tvarkos
apraSas (toliau - Apra5as) nustato nuotolinio darbo tvark4 Tarnyboje.
2. Nuotolinis darbas darbuotojo tarnybiniq (darbiniq) funkcijq ar jq dalies vykdymas vis4
arba dali darbo laiko kitoie. negu yra darboviete, vietoje su darbdaviu suderinta tvarka ir s4lygomis,
naudoj anti s infbrmac indmi s techno

I

o

gij om i s.

3.

Galimybe dirbti nuotoliniu bldu gali pasinaudoti visi Tarnybos darbuotojai, kuriq veiklos
pobtdis ir specifika leidZia jiems priskirtas funkcijas ar jq dali atlikti Sia darbo organizavimo fbrma.

II

SKYRIUS
NUOTOLINIO DARBO ORGANIZAVIMAS
4. Darbuotojas privalo uZtikrinti, kad jo pasirinkta nuotolinio darbo vieta atitiktq darbuotojq
darbo saug4 ir sveikatos apsaug4 reglamentuoiandiq teises aktq reikalavimus. Jeigu darbuotojui kyla
neaiSkumq del vietos atitikties nustatytiems reikalavimams. darbuotojas turi informuoti jo darb4
kuruojanti vadov4. Darbuotojas privalo rupintis savo paties ir kitq asmenl1, kurie galetq nukenteti
del netinkamo darbuotojo elgesio ar klaidq. sauga ir sveikata. taip pat tinkamu irangos ir darbo
priemoniq naudojimu ir apsauga.
5. Galimybe dirbti nuotoliniu bhdu suteikiama Saliq susitarimu pagal darbuotojo praSym4
pateikt4 ra5tu Tarnybos vadovui (lpriedas). Pra5ymas ir kita papildoma infbrmacija apie
pageidavim4 dirbti nuotoliniu bldu pateikiamas jau i5 anksto. suderinus su tiesioginiu vadovu.
Negavus vadovo patvirtinimo nuotolinis darbas negalimas.
6. Sprendimas priimamas Salims sutarus, kad del nuotolinio darbo patirtos iSlaidos
darbuotojui nera kompensuoj amos.
7. Darbuotojo pra5yme del nuotolinio darbo turi blti nurodoma:
7.1. nuotolinio darbo vieta (tikslus adresas, kur bus dirbama);
7.2. telefono numeris. elektroninio pa5to adresas, kuriais bus palaikomas rySys;
7.3. nuotolinio darbo pradZios ir pabaigos laik4 nurodant savaitds dienas, darbo grafik4, kuris
daugiau kaip dviem valandomis neturi skirtis nuo Tarnyboje dirbamo darbo laiko;
7.4. laikotarpis, kuriam nustatytas nuolatinis darbas.
7.5. patvirtinti, kad nuotolinio darbo vieta ir naudojamos darbo priemonds atitinka bfitinus
saugos ir sveikatos reikalavimus, laikylis duomenq ir kibernetinds saugos reikalavimq darbo metu;
7.6. patvirtinti, kad jeigu trauma bus patirta laiku. kuris pagal susitarim4 nepriskiriamas darbo
laikui, arba su darbo lunkcijq atlikimu nenusijusiomis aplinkybemis, ivykis nebus laikomas
nelaimingu atsitikimu darbe;
7.7. pasiLadeti laikfis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr.
716 patvirlintame Bendnfiq elektronines infbrmacijos saugos reikalavimq apra5e nustatytq
elektronines i nfbrmacij os saugo s reikalavimq.
8. Vadovas gali nepritarti darbuoto.fo praSymui leisti dirbti nuotoliniu btdu, esant vienai ar
kelioms toliau nurodytoms aplinkybems :

8.1.

kai pageidaujam4 dirbti nuotoliniu bfidu dien4 yra numatyi pasitarimai, susitikimai,

diskusijos ar kt. renginiai. kuriuose darbuotojo dalyvavimas bfitinas;
8.2. del darbo nuotoliniu bldu ne uZtikrinarnas tinkamas funkcijq vykdymas;
8.3. dirbant nuotoliniu bfidu gali nukenteti darbq kokybe, paZeistas konfidencialumo
principas;
8.4. nustadius, kad darbuotojas piktnaudZiauja galimybe dirbti nuotoliniu budu.
9. Nuotolinio darbo metu darbuotojas turi bfiti pasiekiamas jo nurodytu telefonu, o praleidgs
skambudius perskambinti ne veliau kaip per vien4 valand4.

10. Darbuotojas. dirbantis nuotolinio darbo s4lygomis, naudoia asmenines darbo priemones,
irang4 ir atsako uZ jq atitikim4 darbq saugQ ir sveikat4 reglamentuojandiq teises aktq reikalavimus
taip pat uZtikrina gaunamos ir siundiamos informacijos saugum4 ir konfidencialum4.
ll. UZ darbo nuotoliniu bldu rezultatus darbuotojas atsiskaito vadovui ( ar igaliotam
asmeniui) jo nustatytu bldu.
12. Darbuotojas privalo atvykti idarbo viet4 jei pageidaujam4 dirbti nuotoliniu b[du dien4
yra numatyti posedZiai. pasitarimai. susitikimai, diskusijos ar kt. renginiai, kuriuose darbuotojo
dalyvavimas bltinas.
13. Darbuotojas dirbantis nuotoliniu b[du turi:
13.1. uZtikrinti. kad nuotolinio darbo vietoje bttq interneto prieiga, kompiuterine technika ir
telefbnas;

13.2.

ne rediau kaip tris kartus per darbo dien4 patikrinti savo tarnybing elektroninio pa5to

deZutg;

13.3. operatyviai atsakyti i elektroninius prane5irnus ir telefbno skambudius;
13.4. atlikti pavedimus per nustatyt4 termin4:
13.5. esant tarnvbinei b[tinybei privalo per nurodyt4 termin4 (ne daugiau kaip pusantros
valandos) atvykti I savo darbo viet4 arba kit4 nurodyt4 viet4 ;
13.6. laikytis teises aktuose nustatytq darbo saugos ir kitq teises aktq, kurie taikomi dirbant
istaigos patalpose. reikal avimq;

13.7.

privalo vadovautis ES bendruoju duomenq apsaugos reglamentu ir kitais teises aktais,
reglamentuojandiais duomenq apsaug4.
14. Tarnybos vadovas gali at5aukti susitarim4, del leidimo dirbti nuotoliniu b[du f spedamas
darbuotoj4 prie5 vienq darbo dien4 elektroniniu pa5tu esant bent vienai i5 Siq aplinkybiq:
14.1. del nuotolinio darbo nukendia atliekamq funkcijq kokybe ir efbktyvumas:
14.2. del nuotolinio darbo neuZtikrinamas tarnybos tikslq ir uZdaviniq igyvendinimas;
14.3. darbuotojo pra5ymu.

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15. Nuotolinio darbo laikas apskaidiuojamas kaip iprastas dirbtas darbo laikas. Savo darbo
laik4 darbuotojai skirsto savo nuoZilra ir pateikia darbo grafik4, nepaZeisdami maksimaliojo darbo
ir minimaliojo poilsio laiko reikalavimq.
16. Darbuotojui, dirbandiam nuotoliniu b[du, taikomos tokios pat socialines garantijos
(iskaitant draudim4 nuo nelaimingq atsitikimq darbe) kokios taikomos dirbantiems istaigos
patalpose, kaip jas apibreLia Lietuvos Respublikos nelaimingq atsitikimq darbe ir profesiniq ligq
socialinio draudimo istatymas ir ji igyvendinantys teises aktai.
17. Darbuotojui, kuris nesilaiko nuotolinio darbo reikalavimq, nurodytq Siame Apra5e,
taikoma drausmine atsakomybd l,ietuvos Darbo kodekso nustatyta tvarka.

Silutes rajono Svietimo pagalbos tarnybos
nuotolinio darbo tvarkos apraSo
priedas

t darbuotojo r arda: ir pil\ arJ(

l

(pareiwbes pavadinimas)

PRASYDIAS
DEL LEIDIMO DIRBTI NUOTOLINIU BUDU
(Data)

Pra5au leisti dali mano atliekamq furrkcijq
(nurodonra (-os) savaitos darbo dierra

(

atlikti nuotoliniLr bfidu Siuo laikotarpiu:

os) ir valanda (-os). (darbo gratikas) kuria i-iornis) darbuoto.jas dirbs nuotoliniu b[du)

Nuotolinio darbo vieta
(nurodomas nuotolines darbo vietos adresas)

Telelbno numeris ir elektroninio pa5to adresas
(rnobilio.jo rySio telelbno numcris. i kuri britu pcradrcsuo.janri tamlbrniai skambudiai ir el. paSto adresas. kuriuo b[tq siundiama bltina informacija)

Atsiskaitymo uZ darbo nuotoliniu b[du rezultatus tvarka
(nurodonra-s alsiskaitl'mo budas: raStu arba 7od2ru.

kiti

su kuruolandiu vadovu suderinti klausintai)

Patvirtinu, kad:

l. Moku

salrgiai dirbti. Zinau darbuoto.iq saugos ir sveikatos. civilines saugos. gaisrines saugos,
higienos ir aplinkosaugos instrukcijq ir kitq norrniniq teises aktq reikalavimus.
2. Laikysiuosi darbo priemoniq, su kuriomis dirbsiu, eksploatavirno taisykliq.
3. Nedirbsiu su techniSkai netvarkingornis darbo priemonemis.

4. Darbo priemones ir frenginius naudosiu pagal paskirti.
5. LJZtikrinsiu savo darbo vieto.ie saugos priemoniq. irankiq. prietaisq. gaisro gesinimo priemoniq
ir darbo saugos dokumentacijos iSsaugojim4.
6. Darbo metu bfisiu blaivus ir neapsvaiggs r.]uo alkoholiniq gerimq" narkotiniq, toksiniq bei kitq
medZiagq. kurios veikia Zrnogaus psichik4.
7. Laikysiuos nuotolinio darbo, duomenq ir kibernetines saugos reikalavimq darbo funkcijq

atlikimo metu.
8. Jeigu trauma bus patirla laiku, kuris pagal susitarim4 nepriskiriamas darbo laikui, arba su

darbo funkcijq atlikimu nenusijusiomis aplinkybdmis, ivykis nebus laikomas nelaimingu atsitikimu
darbe.
PasiZadu, kad dirbdarnas nuotoliniu b[du. r[pinsiuosi savo paties ir kitq asmenq, kurie galetq
nukenteti del netinkarxo mano elgesio ar klaidq, sauga ir sveikata, taip pat tinkamu irangos ir darbo
priemoniq naudojimu.
(

darbuotojo vardas ir pavarde, paraias)

