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MOLETV R. KUNO KULTURS IR SPORTO CENTRO DARBUOTOJU, DIRBANdIU PAGAL
DARBO SUTARTIS, DARBO NUOTOLINIU BUDU TVARKOS APRASAS

1. Moletq r. ktino kulturos ir sporto centro darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis,
darbo nuotoliniu biidu tvarkos apra5as (toliau - ApraSas) nustato Moletq r, kUno kultDros ir sporto
centro (toliau - Sporto centras) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutarti, nustatytq funkcijq dalies
atlikimo nuotoliniu biidu, tai yra sulygtoje darbo sutarties Salims priimtinoje kitoje, negu darboviete yra,
vietoje sqlygas ir tvark4.

2. Darbuotojams pageidaujant, jei jq veiklos pob[dis ir specifika leidZia jiems priskirtas
funkcijas atlikti ne Sporto centro patalpose, leidLiama dali darbo laiko normos dirbti nuotoliniu biidu i5
anksto suderintu su Sporto centro direktoriumi nustatytu darbo nuotoliniu bldu laiku. Mokytojams -
leidZiama dali darbo laiko normos dirbti nuotoliniu bDdu kontakto nereikalaujandiose veiklose.

3. Tenkinamas darbuotojq praSymas dirbti nuotoliniu bDdu ne maZiau kaip penktadali
visos darbo laiko normos, jeigu tai imanoma del darbo organizavimo ypatumq, to pareikalavus:

3.1. neigalum4 turindiam darbuotojui ir pedagogui, jei tomis darbo dienomis jis neturi
kontaktiniq valandq;

3.2. ne5diai, neseniai pagimdZiusiai ar kr0timi maitinandiai darbuotoj ai, taip pat
pedagogei, jei tomis darbo dienomis ji neturikontaktiniq valandq;

3.3. darbuotojui, auginandiam vaik4 (ivaiki) iki 3 metq, taip pat pedagogui, jei tomis darbo
dienomis jis neturi kontaktiniq valandq;

3.4. darbuotojui vienam auginandiam vaik4 (ivaiki) iki 14 metq ar neigalq vaik4 (ivaiki)
iki I 8 metq , taip pat pedagogui, jei tomis darbo dienomis j is neturi kontaktiniq valandq;

3.5. darbuotojui auginandiam 3 ir daugiau vaikq (ivaikiq) iki 14 metq, taip pat pedagogui,
jei tomis darbo dienomis jis neturi kontaktiniq valandq;

3.6. darbuotojui, kuris priZiDri Seimos nari, kuriam nustatytas maZesnis negu
penkiasde5imt penkiq procentq darbingumo lygis, arba Seimos nari, sukakusi senatves pensijos amZiq,
kuriam nustatytas dideliq arba vidutiniq specialiqjq poreikiq lygis; taip pat taip pat pedagogui, jei tomis
darbo dienomis jis neturi kontaktiniq valandq.

4. Darbuotojas pra5ym4 del leidimo dirbti nuotoliniu btidu (ApraSo I priedas) ra5tu teikia
Sporto centro direktoriui. Pra5yme del leidimo dirbti nuotoliniu biidu privalo buti nurodyta:

4.1. kalendorinio menesio diena (-os) ar savaites dienos ir konkretus laikas, kuria (-iomis)
pageidaujama dirbti nuotoliniu bDdu;

4.2. vieta (adresas), kurioje numatoma dirbti nuotoliniu bUdu;
4.3. nuotoliniam darbui bltinos priemones (ei tokios biitinos, ir kai tokias pra5oma

suteikti);
4.4. mobiliojo rySio telefono numeris;
4.5. atsiskaitymo uZ darbo nuotoliniu budu rezultatus tvarka: mokytojas vykdo numatytas

veiklas (ruo5iasi treniruotems, pildo elektronini dienyn4 ir kt.); kiti darbuotojai numato konkretaus
namuose atliekamo darbo rezultatus;

4.6. darbuotojas, dirbantis nuotoliniu biidu, isipareigoja, kad jo darbo nuotoliniu btidu
vieta ir asmenines darbo priemones bei iranga (i5skyrus Sporto centro suteiktas priemones ir irang4, jei
to reikalauja darbo specifika) atitiktq darbuotojq darbo saug4 ir sveikat4 reglamentuojandiq teises aktq
nustatytus reikalavimus, kad naudojantis informaciniq technologijq priemonemis biitq uZtikrintas
informaciniq technologijq ir kibernetinio saugumo reikalavimq laikymasis;



4.7. patvirtinti isipareigojim4 laikytis nuotolinio darbo saugos reikalavimq darbo funkcijq
atlikimo metu.

5. Sporto centro direktorius, gavgs darbuotojo pra5ym4 del leidimo dirbti nuotoliniu btidu,
ne veliau kaip per 2 darbo dienas nuo pra5ymo gavimo dienos ivertina pra5yme pateiktq informacijq,
darbuotojo funkcijq ar darbo pobiidi, b0tinybg uZtikrinti operatyvq ir nepertraukiam4 Sporto centro
darbq, ir po konsultacijq su darbo tarybapriima sprendimq, iraSydamas atitinkam4 rezoliucij4 ant
darbuotojo pra5ymo. Sprendimas priimamas Salims sutarus, kad del nuotolinio darbo patirtos i5laidos
darbuotojui nera kompensuojamos.

6. Sutikus leisti darbuotojui dirbti nuotoliniu btidu, sprendimas ne veliau kaip per I darbo
dien4 tvirtinamas Direktoriaus isakymu, iforminamas darbo sutartyje, pakeidiamas darbo grafikas.

7, Darbuotojas, dirbantis nuotoliniu btidu, turi teisg bet kada pateikti pra5ymq del leidimo
dirbti nuotoliniu biidu panaikinimo (Apra5o 2 priedas). PraSymas del leidimo dirbti nuotoliniu btidu
panaikinimo teikiamas ir tvirtinimas tokia padia kaip ir pra5ymo dOl leidimo dirbti nuotoliniu biidu
pateikimo tvarka.

8. Darbuotojui (ne pedagogui), dirbandiam nuotolini darbq, uZduotys, kurios nebuvo
suderintos i5 anksto, pateikiamos elektronine forma ijo elektroninio pa5to deZutE ar (ir) LodLiu
telekomunikacij q priemonemis.

9. Darbuotojai, dirbantys nuotolini darbq, privalo:
9.1. savo darbo laiku tikrinti savo elektroninio pa5to deZutg;
9.2. savo darbo laiku operatyviai atsakyti i skubius elektroninius prane5imus ir atsiliepti i

skambudius;
9.3. kai yra tarnybine bltinybe (numatyti posedZiai, pasitarimai, susitikimai, diskusijos ar

kt. renginiai), darbuotojas privalo atvykti i Sporto centrq atlikti savo funkcijq;
9,4. atlikti pavedimus per nustatyt4 terminq;
9.5. laikytis teises aktuose nustatytq darbq saugos ir kitq teises aktq, kurie taikomi ir

dirbant Sporto centro patalpose, reikalavimq;
9,6, ut atlikt4 nuotolini darbq atsiskaityti tiesioginiam vadovui, pagal pra5yme ,,Del

leidimo dirbti nuotoliniu biidu" padiq nurodyt4 susitarim4.

atvejais:
10. Darbuotojo pra5ymas dirbti nuotoliniu btidu netenkinamas arba panaikinamas Siais

10.1. darbuotojas nevykdo pareigq, nustatytq Apra5o 9 punkte, ar netinkamaijas vykdo;
10.2. darbuotojas del veiklos pobtidZio ir specifikos negali atlikti priskirtq funkcijq ne

Sporto centro patalpose;
10.3. darbuotojas pateikia pra5ym4 del leidimo dirbti nuotoliniu btidu panaikinimo

(Apra5o 2 priedas);
10.4. pasikeidia aplinkybes, del kuriq nepavyksta suderinti darbuotojo darbo grafiko;
10.5. darbuotojas turi galiojandiq darbo drausmes paZeidimq, susijusiq su tokiu darbo

atlikimo bfidu;
10.6. darbuotojas piktnaudZiauja galimybe dirbti nuotoliniu budu.
1 1. Teisg patikrinti, ar darbuotojai, dirbantys nuotolini darbq, laikosi Apra5e nustatytos

nuotolinio darbo tvarkos, turi tiesioginis vadovas, Sporto centro direktorius.
12, AtsiZvelgiant i tai, kad Lietuvos Respublikos nelaimingq atsitikimq darbe ir profesiniq

ligq socialinio draudimo istatyme neapibreLta nelaimingo atsitikimo dirbant nuotolin! darb4 s4voka,
nelaimingas ivykis, kuris atsitiktq dirbant nuotolini darb4 nustatytomis darbo valandomis, butq laikomas
nelaimingu atsitikimu darbe, atlikus visapusi faktiniq aplinkybiq tyrimq. Kitais atvejais, jeigu
darbuotojas patirtq traumq atlikdamas ne darbo funkcijas ar laiku, kuris pagal susitarim4 nepriskiriamas
nuotolinio darbo laikui, ivykis nebiitq laikomas nelaimingu atsitikimu darbe.

13. Darbuotojams, dirbantiems nuotoliniu bEdu, taikomos tokios pat socialines garantijos,
kokios taikomos dirbantiems Sporto centro patalpose.



14. Esant darbo butinybei nuotoliniu budu dirbantis darbuotojas privalo ne veliau kaip per
valand4 atvykti i savo darbo viet4.

15. Darbuotojui, kuris nesilaiko Apra5o reikalavimq, tiesioginio vadovo siiilymu galimybe
dirbti nuotoliniu budu gali b[ti ribojama arba nesuteikiama.

16. Apra3as skelbiamas Sporto centro internetineje svetaineje ir apie jq patvirtinim4
darbuotojams pranesama el. paStu arba SMS Zinute (ei darbuotojas nesinaudoja el.p.). Toks
prane5imo iSsiuntimas laikomas darbuotoj o supaZindinimu su taisyklemis.
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Moletq r. kUno kultfiros ir sporto centro
darbuotoj q, dirbandiq pagal
darbo sutartis, darbo nuotoliniu b[du
tvarkos apra5o 1 priedas

( pareigybes pavadinimas)

( darbuotojo vardas ir pavarde)

PRASYMAS
DEL LEIDIMO DIRBTI NUOTOLINIU BUDU

(Data)
Moletai

Pra5au leisti dalimano atliekamq funkcijq atlikti nuotoliniu bfidu Siuo laikotarpiu:

(nurodoma (-os) savaites darbo diena ir valandos, kuria (-iomis) darbuotojas dirbs nuotoliniu b[du)

Nuotolinio darbo vieta
(nurodomas nuotolines darbo vietos adresas)

Telefono numeris ir elektroninio pa5to adresas

(mobiliojo rySio telefono numeris ir el. pa5to adresas, kuriuo biitq siundiama biitina informacija)
Atsiskaitymo uZ darbo nuotoliniu btrdu rezultatus tvarka (ei tai numatyta Taisyklese)

(nurodomas atsiskaitymo bldas: ra5tu arba ZodZiu, kiti su tiesioginiu vadovu suderinti klausimai)

Pra5au man iSduoti programing irangq dirbti nuotoliniu bfldu:

(nurodomos biitinos darbo priemones, jei to reikalauja darbo funkcijq atlikimo specifika)

fsipareigoju:
1. Laikytis darbo saugos reikalavimq nuotolinio darbo funkcijq atlikimo mstu, dirbti

su techni5kai tvl.arkingomis darbo priemonemis, laikytis jq eksploatavimo taisykliq.
Patvirtinu, kad:

1. nuotolinio darbo vieta, naudojamos darbo priemones atitiks darbuotojq darbo saug?
ir sveikat4 reglamentuojandiq teises aktq reikalavimus;



2. nedirbsiu Svendiq ir poilsio dienomis;
3. atsisakau pra5yti kompensacijos uZ asmeniniq darbo priemoniq

naudojimq/nusidevejim4 (asmeninis telefonas, kompiuteris, ir kt.) ir komunalines paslaugas;
4. moku saugiai dirbti, Linaudarbuotojq saugos ir sveikatos, civilines saugos, gaisrines

saugos, higienos ir aplinkosaugos instrukcijq ir kitq norminiq teises aktq reikalavimus;
5. nuotolinio darbo metu bfrsiu blaivus ir neapsvaiggs nuo alkoholiniq gerimq,

narkotiniq, toksiniq bei kitq medZiagq, kurios veikia Zmogaus psichik4;
6. saugosiu nuo praradimo man i5duotas priemones ar programing irang4, joms

sugedus ar jas praradus nedelsiant informuosiu direktoriaus pavaduotoj4 Ukio reikalams, padengsiu
patirtus nuostolius.

Pasiiadu, kad:
1. dirbdamas (-a) nuotoliniu b[du, laikysiuosi Moletq r. kfino kulttiros ir sporto centro

darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu btidu taisyklese nustatytq reikalavimq.
RDpinsiuosi savo paties ir kitq asmenq, kurie galetq nukenteti del netinkamo mano elgesio ar
klaidq, sauga ir sveikata, taip pattinkamu irangos ir darbo priemoniq naudojimu.

2.uZtikrinsiu saugq elektronines informacijos teikim4 ir (ar) gavim4 informacijos
perdavim4 tinklais.

( darbuotojo vardas ir pavarde, para5as)



Moletq r. kfno kultflros ir sporto centro
darbuotojq, dirbandiq pagal
darbo sutartis, darbo nuotoliniu biidu
tvarkos apra5o 2 priedas

(pareigybes pavadinimas)

(darbuotojo vardas ir pavarde)

PRASYMAS
DEL LEIDIMO DIRBTI NUOTOLINIU BUDU PANAIKINIMO

(data)
Moletai

PraSau panaikinti leidim4 dirbti nuotoliniu btdu nuo
(data)

(darbuotojo vardas ir pavarde, paraSas)


