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ROKISKIO JAUNIMO CENTRO NUOTOLINIO DARBO TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

t. Roki5kio jaunimo centro nuotolinio darbo tvarkos apra5as (toliau - ApraSas) nustato
nuotolinio darbo organizavimo tvark4 Roki5kio jaunimo centre (toliau - Jaunimo centras).

2. Nuotolinis darbas - darbuotojo, dirbandio pagal darbo sutarti, pareigybes apra5yme
jam priskirtq darbo funkcijq ar jq dalies vykdymas vis4 arba dali darbo laiko kitoje, negu yra
darboviete, vietoje su direktoriumi suderinta tvarka ir sqlygomis.

II SKYRIUS
NUOTOLINIO DARBO ORGANIZAVIMAS

3. Galimybe dirbti nuotoliniu bldu gali pasinaudoti visi Jaunimo centro darbuotojai,
kuriq veiklos pobfldis ir specifika leidZia jiems priskirtas funkcijas ar jq dali atlikti Sia darbo
organizavimo forma.

4. Dirbti nuotoliniu bfldu galimanemaliavkaip penktadali visos darbo laiko normos.
5. Galimybe dirbti nuotoliniu btidu suteikiama 5a1iq susitarimu pagal darbuotojo

pra5ymq, pateikt4 ra5tu Jaunimo centro direktoriui. Sprendimas priimamas Salims sutarus, kad del
nuotolinio darbo patirtos i5laidos darbuotoj ui nera kompensuoj amos.

6. PraSyme del leidimo dirbti nuotoliniu bfldu (priedas) privaloma nurodyti:
6.1. savaites darbo dienas ir valandas, kurias darbuotojas dirbs nuotoliniu b[du;
6,2, laikotaryis, kuriam nustatytinas nuotolinis darbas ;

6.3. nuotolinio darbo viet4;
6.4. telefono numeri ir elektroninio paSto adres4, kuriuo b[tq siundiama bfltina informacija;
6.5. atsiskaitymo b[d4 uZ darbo nuotoliniu biidu rezultatus;
6,6. patvirnnim4 laikytis nuotolinio darbo saugos reikalavimq darbo funkcijq atlikimo

metu, taip pat pawirtinti, 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;

6.7. patvirtinim4, kad nuotolinio darbo vieta ir naudojamos darbo priemones atitinka
butinus darbq saugos, sveikatos ir duomenq apsaugos reikalavimus;

6.8. isipareigojim4 laikytis 3io Apra5o.
7. Leidimas dirbti nuotoliniu budu iforminamas Jaunimo centro direktoriaus isakymu.
8. Jaunimo centro direktorius netvirtina darbuotojo praSymo leisti dirbti nuotoliniu b[du

arba panaikina leidim4 dirbti nuotolini darb1 esant vienai ar kelioms toliau nurodytoms
aplinkybems:

8.1. darbas nuotoliniu budu daro neigiam4 itak4 darbuotojo darbo kokybei;
8.2. darbuotojas netinkamai vykdo savo darbo funkcijas;
8.3. darbuotojui pateikus pra5ym4 panaikinti leidimq dirbti nuotolini darbq;
8.4. pasikeidia aplinkybes ir nepavyksta suderinti darbuotojo darbo grafiko (keidiasi

pamokq tvarkaraStis, atliekamos funkcdos ir kt.)
8.5. darbuotojas neuZtikrina duomenq ir informacijos saugumo;
8.6. darbuotojas piktnaudZiauja galimybe dirbti nuotoliniu b[du;
8.7. esant kitoms objektyviai pagristoms aplinkybems.
9. Darbuotojas privalo uZtilffinti, kad jo pasirinkta nuotolinio darbo vieta atitiktq

darbuotojq darbo saug? ir sveikatos apsaug4 reglamentuojandiq teises aktq reikalavimus. Taip pat
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riipintis tinkamu irangos ir darbo priemoniq naudojimu, apsauga uZtikrinant gaunamos, siundiamos
informacijos saugum? ir konfidencialumq. Darbui neatlygintinai naudoti savo kompiuteri.

10. Darbuotojas privalo riipintis savo paties ir kitq asmenq, kurie galetq nukenteti del
netinkamo darbuotojo elgesio ar klaidq, sauga ir sveikata.

11. Darbuotojas, dirbantis nuotoliniu b[du, privalo vadovautis ES bendruoju duomenq
apsaugos reglamentu ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais duomenq apsaugg.

12. Nuotolinio darbo metu darbuotojas turi b[ti pasiekiamas jo nurodytu telefonu, o
praleidgs skambudius perskambinti.

13. Esant b[tinybei nuotoliniu btdu dirbantis darbuotojas privalo ne veliau kaip per
valandq atvykti i darbo viet4.

14. Ui, darbo nuotoliniu btdu rezultatus darbuotojas atsiskaito direktoriui, jo nustatytu
btidu ZodZiu arba ra5tu.

15. Dirbant nuotoliniu btidu, pa5alinius darbus, nesusijusius su darbo funkcijomis, dirbti
grieLtu draudZiama.

16. Apie iSkilusias problemas, interneto ir kitus trikdZius atlikti darbo funkcijas nuotoliniu
biidu nedelsiant informuoti vadov4.

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Darbo laiko apskaitos ZiniaraBdiuose nuotolinio darbo laikas Zymimas raidemis NT.
18. Apra5as isigalioja nuo jo patvirtinimo dienos, skelbiamas Jaunimo centro internetineje

svetaineje.
19. Apra5as gali btti keidiamas, pildomas stabdomas jo galiojimas Jaunimo centro

direktoriaus isakymu.
20. Gindai del Siame Apra5e reglamentuojamq klausimq sprendZiami Lietuvos

Respublikos istatymq nustatyta tvarka.



Roki5kio jaunimo centro nuotolinio
darbo tvarkos apra5o priedas

(darbuotojo vardas ir pavarde)

(pareigq pavadinimas)

RokiSkio jaunimo centro direktorei
Nijolei GuZienei

PRASYMAS
DEL LEIDIMO DIRBTI NUOTOLINIU BUDU

(laikotarpis)

oJffi?i.r,

Pra5au leisti dali mano atliekamg funkcilg atlikti nuotoliniu b[du Siuo laikotarpiu:

(nurodoma(-os) savaitOs darbo dienos ir valandos, kurias darbuotojas dirbs nuotoliniu biidu)

Nuotolinio darbo vieta
(nurodomos nuotolinds darbo vietos adresas)

Telefono numeris ir elektroninio pa5to adresas

(mobiliojo rySio telefono numeris ir el. pa5to adresas, kuriuo bUtq siundiama bDtina informacija)

Atsiskaitymo uZ darbo nuotoliniu bfldu rezultatus tvarka

(nurodomas atsiskaitymo budas: ra5tu arbatadLiu, kiti su direktoriumi suderinti klausimai)

[sipareigoju 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.

Patvirtinu, kad nuotolinio darbo vieta, naudojamos darbo priemones, iranga atitinka
darbuotojq darbq saugos, sveikatos ir duomenq apsaugos reglamentuojandiq teises aktq
reikalavimus.

[sipareigoju nuotolinio darbo metu laikytis Roki3kio jaunimo centro nuotolinio darbo
tvarkos apra5o.

(darbuotojo vardas ir pavard6, paraSas)


