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PASVALIO LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“ NUOTOLINIO DARBO TVARKOS
APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė“ (toliau – Lopšelis-darželis) nuotolinio darbo
tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato nuotolinio darbo tvarką.
2. Nuotolinis darbas – tai įprastas darbuotojo darbas, kurį jis privalo atlikti
darbovietėje, tačiau dėl tam tikrų priežasčių atliekamas kitoje vietoje su Lopšelio-darželio
direktoriumi suderinta tvarka ir sąlygomis.
3. Galimybe dirbti nuotoliniu būdu gali pasinaudoti visi darbuotojai, kurių veiklos
pobūdis ir specifika leidžia jiems priskirtas funkcijas atlikti šia darbo organizavimo forma.
II SKYRIUS
NUOTOLINIO DARBO ORGANIZAVIMAS

4. Darbuotojas privalo užtikrinti, kad jo pasirinkta nuotolinio darbo vieta atitiktų
darbuotojų darbo saugą ir sveikatos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Jeigu
darbuotojui kyla neaiškumų dėl vietos atitikties nustatytiems reikalavimams, darbuotojas turi
kreiptis į tiesioginį vadovą. Darbuotojas privalo rūpintis savo paties ir kitų asmenų, kurie galėtų
nukentėti dėl netinkamo darbuotojo elgesio ar klaidų, sauga ir sveikata, taip pat tinkamu įrangos ir
darbo priemonių naudojimu ir apsauga.
5. Darbuotojas užtikrina ir sutinka, kad nuotolinio darbo metu jis būtų pasiekiamas
tarnybiniu (jei toks yra skirtas) ar asmeniniu mobiliuoju telefonu, o praleidęs skambučius
perskambinti ne vėliau kaip per vieną valandą. Darbui neatlygintinai naudoja savo asmeninį
kompiuterį laikydamasis saugos ir asmens duomenų apsaugos įstatymų reikalavimų. Nuotolinio
darbo metu patirti nuostoliai ar išlaidos nekompensuojami.
6. Galimybė dirbti nuotoliniu būdu suteikiama šalių susitarimu arba pagal darbuotojo
prašymą.
7. Prašyme privaloma nurodyti:
7.1. nuotolinio darbo vietą (tikslų adresą, kur bus dirbama);
7.2. telefono numerį, kuriuo bus palaikomas ryšys;
7.3. nuotolinio darbo pradžios ir pabaigos laiką;
7.4. žodžiu patvirtinti, kad nuotolinio darbo vieta ir naudojamos darbo priemonės
atitinka būtinus saugos ir sveikatos reikalavimus;
7.5. darbuotojas įsipareigoja laikytis nuotolinio darbo saugos reikalavimų darbo
funkcijų atlikimo metu, taip pat, kad jeigu trauma bus patirta laiku, kuris pagal susitarimą
nepriskiriamas darbo laikui, arba su darbo funkcijų atlikimu nenusijusiomis aplinkybėmis, įvykis
nebus laikomas nelaimingu atsitikimu darbe;
8. Sprendimą dėl nuotolinio darbo priima Lopšelio-darželio direktorius.
9. Sprendimas dėl nuotolinio darbo įforminamas Lopšelio-darželio įsakymu ir
darbuotojo darbo sutartyje.

III. SKYRIUS
NUOTOLINIU BŪDU DIRBANČIŲ DARBUOTOJŲ PAREIGOS
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10. Turi turėti nuolat veikiančią interneto prieigą, reikiamą kompiuterinę techniką ir
programinę įrangą, leidžiančią prisijungti prie dokumentų valdymo sistemos „DVS Kontora“ ir kitų
Lopšelio-darželio veikloje naudojamų informacinių sistemų, gauti pavedimus elektronine forma,
išsiųsti atliktas užduotis;
11. Darbo laiku nuolat, bet ne rečiau kaip kas 30 minučių, tikrinti savo tarnybinį
elektroninį paštą;
12. Operatyviai atsakyti į elektroninius pranešimus ir atsiliepti į skambučius
(praleidęs skambučius perskambinti ne vėliau kaip per 1 valandą);
13. Įvykdyti pateiktus pavedimus nustatytais terminais;
14. Esant tarnybinei būtinybei per nurodytą terminą atvykti į Lopšelį-darželį atlikti
paskirtų funkcijų;
15. Laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų;
16. Darbo laiką skirstyti taip, jog nebūtų pažeisti maksimalieji darbo ir minimalieji
poilsio laiko reikalavimai.

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. Pateiktų užduočių atsiskaitymas už jų rezultatus atliekamas vieną-du kartus per
savaitę.
18. Esant tarnybinei būtinybei nuotoliniu būdu dirbantis darbuotojas privalo ne vėliau
kaip per pusantros valandos atvykti į savo darbo vietą.
19. Darbuotojui, kuris nesilaiko nuotolinio darbo Aprašo reikalavimų, tiesioginio
vadovo siūlymu galimybė dirbti nuotoliniu būdu ribojama arba nesuteikiama.
20. Nuotolinio darbo laikas darbo laiko apskaitos žiniaraštyje žymimas kaip įprastas
Lopšelyje-darželyje dirbtas darbo laikas.
_____________________________
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