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DARBO NUOTOLINIU BUDU
KAUNO LOPSELYJE-DARZELYJE,,SPINDULEIIS"

TVARKA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.

L

Darbo nuotoliniu biidu Kauno lop5elyje-darLelyje ,,Spindulelis" (toliau - Lop5elis-darZelis)
tvarka (toliau - Tvarka) nustato darbuotojams priskirtq dalies darbo funkcijq atlikimo nuotoliniu btidu s4lygas
ir tvark4.
2. Nuotolinis darbas - darbo atlikimo btidas, kai darbuotojas atlieka dali jam priskirtq darbo
funkcijq ir dirba dali darbo laiko nuotoliniu b[du, sulygtoje Salims priimtinoje kitoje negu darboviete vietoje.
3. Darbuotojui pageidaujant, jeigu jo veiklos pobfidis ir specifika leidLiajam priskirtas funkcijas
atlikti ne Lop5elio-darLelio patalpose, leidLiamadalidarbo laiko dirbti nuotoliniu btdu i5 anksto suderinus su
LopSelio-darZelio direktoriumi.
4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 32 str.2 d. ,darbtotojo pavaldumo prievoles
ir darbdavio teise organintoti darbo proces4" ir Lietuvos Respublikos darbuotojr+ saugos ir sveikatos istatymo
11 str. 1 d. ,,darbdavio pareiga yra sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo s4lygas
visais su darbu susijusiais aspektais", ekstremaliq situacijq metu, pandemijos protrukio gresmes metu Lop5eliodarZelio direktorius savo iniciatyva nustato, kad darbuotojas privalo dirbti nuotoliniu budu ir neturi tam gauti

darbuotojo sutikimo.

II

SKYRIUS
NUOTOLINIO DARBO ORGANIZAVIMAS

5.

Darbuotojas privalo uZtikrinti, kad jo pasirinkta nuotolinio darbo vieta atitiktq darbuotojq darbo
saug4 ir sveikatos apsaugq reglamentuojandiq teises aktq reikalavimus. Jeigu darbuotojui kyla neai5kumq del
vietos atitikties nustatytiems reikalavimams, darbuotojas turi kreiptis i LopSelio-darZelio direktoriq.
Darbuotojas privalo riipintis savo paties ir kitq asmenq, kurie galetq nukenteti del netinkamo darbuotojo elgesio
ar klaidq, sauga ir sveikata, taip pat tinkamu irangos ir darbo priemoniq naudojimu ir apsauga.
6. Darbuotojas, kuriq veiklos pobudis ir specifika leidZia jantpriskirtas funkcijas atlikti ne LopSeliodarLelio patalpose, pateikia pra5ym4 (priedas pridedamas) Lop5elio-darZelio direktoriui del leidimo dirbti
nuotoliu budu.
7. Pra5yme del leidimo dirbti nuotoliniu bfidu privaloma nurodyti (Zr. priedas):
7.1. nuotolinio darbo atlikimo viet4 (tikslus adresas, kur bus dirbama);

7.2. telefono numeri, kuriuo bus pasiekiamas, ir elektroninio pa5to adres4;
7.3. nuotolinio darbo atlikimo savaites dienos;
7.4. nuotolinio darbo pradZios ir pabaigos laik4;
7.5. patvirtinti, kad nuotolinio darbo vieta, naudojamos darbo priemones, lranga atitinka bfitinus
saugos ir sveikatos reikalavimus;

7.6. patvirtinti isipareigojim4 laikytis nuotolinio darbo saugos reikalavimq darbo funkcijq atlikimo
metu, taip pat patvirtinti, kad jeigu trauma bus patirta laiku, kuris pagal susitarim4 nepriskiriamas darbo laikui,
arba su darbo funkcijq atlikimu nesusijusiomis aplinkybemis, ivykis nebus laikomas nelaimingu atsitikimu
darbe.

8.

Lop5elio-darZelio direktorius, gavgs darbuotojo pra5ym4 del leidimo dirbti nuotoliniu b[du,
ivertina praSyme pateikt4 informacij4 ir priima sprendim4:
8.1. jei darbuotojui leidliama dirbti nuotoliniu biidu, rengiamas isakymas;
8.2. jei nustatomos aplinkybes, del kuriq neleidZiama dirbti nuotoliniu b[du, parengiama motyvuota
i5vada, su kuria supaZindinamas darbuotojas.
9. Ekstremaliq situacijq metu, pandemijos protriikio gresmes metu Lop5elio-darZelio direktorius
savo iniciatyva nustato, kad darbuotojas privalo dirbti nuotoliniu b[du, rengiamas isakymas ir pridedamas
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darbuotojq s4ra5as.
10. Darbuotojas, dirbantis nuotolini darbq, privalo:
nustatytu darbo laiku uZtikrinti darbo funkcijq atlikimui reikaling4 bendravim4,
10.1.
atsakyti i elektroninius lai5kus, atsiliepti i skambudius, t. y. nuotolinio darbo metu darbuotojas turi bUti
pasiekiamas jo nurodytu telefonu, o praleidgs skambudius perskambinti ne veliau kaip per vien4 valand4;
prireikus, Lop5elio-darLelio darbo laiku, per su tiesioginiu vadovu suderint4 termin4
10.2.
atvykti i Lop5el!-dar1eli arba kit4 nurodytqviet1 atlikti savo funkcijq;
pagal kompetencij4 dalyvauti visuose dalykiniuose susitikimuose, svarstymuose,
10.3.
posedZiuose, kurie vyksta darbuotojo nuotolinio darbo dien4; nuotolinio darbo dienos nera nukeliamos ar
sukeidiamos.
11. Darbuotojui, pagal nustatyt4 grafik4 dirbandiam nuotolini darb4, uZduotys skiriamos LodLiu,
elektroniniu pa5tu arba kitomis ry5io priemonemis. Darbuotojas apie atlikt4 uZduoti privalo informuoti
tiesiogini vadov4.
12. Lop5elio-darZelio direktorius netvirtina darbuotojo pra5ymo leisti dirbti nuotoliniu bfldu arba
panaikina leidim4 dirbti nuotolini darb4, esant vienai ar kelioms toliau nurodytoms aplinkybems:
12.1. darbas nuotoliniu bDdu daro neigiam4 itak4 darbuotojo darbo kokybei;
12.2. darbuotojas netinkamai vykdo savo darbo funkcijas;

12.3. darbuotojas del veiklos pob[dZio ir specifikos negali atlikti priskirtq funkcijq ne Lop5eliodarLelio patalpose;

L

12.4.
12.5.

darbuotojas neuZtikrina duomenq ir informacijos saugumo;
darbuotojas turi galiojandiq darbo drausmes paZeidimq, susijusiq su tokia darbo organizavimo

forma;

12.6. darbuotojas piktnaudZiauja galimybe dirbti nuotoliniu biidu.
13. Dirbant nuotolini darbq,pa5alinius darbus, nesusijusius su tiesioginio

darbo veikla, dirbti grieZtai

draudLiama.

14. Teisg patikrinti,

ar darbuotojas, dirbantis

nuotolini darbq,laikosi Tvarkos, turi Lop5elio-darZelio

direktorius.

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15. UZduodiq formavimas ir atsiskaitymas uZ jq rezultatus nesiskiria nuo darbo nenuotoliniu budu
metu formuojamq uZduodiq ir atsiskaitymo uZ jas.
16. Si Tvarka privaloma visiems Lop5elio-darZelio darbuotojams, pateikusiems pra5ym4 dirbti
nuotoliniu budu. Darbuotojai su Sia Tvarka bei jos pakeitimais, papildymais supaZindinami pasira5ytinai ir

isipareigoja jq laikytis. Sios Tvarkos paZeidimai gali biiti laikomi darbo pareigq paLeidimais, uZ kuriuos gali
buti taikoma atsakomybe, numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse.
17 . Lop5elis-darZelis turi teisg i5 dalies arba visi5kai pakeisti Sios Tvarkos, bet jos turi atitikti teises
aktq nustatytus reikalavimus.
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