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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 16 
ir  17  punktais,  Lietuvos  Respublikos  darbo  kodekso  52  straipsniu,  Lietuvos  Respublikos
Vyriausybės  2020  m.  lapkričio  4  d.  nutarimu  Nr.  1226  „Dėl  karantino  Lietuvos  Respublikos
teritorijoje paskelbimo“:

1.  L e i d ž i u  Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų (kurių
savininkė  yra  Savivaldybė)  vadovams  paskelbto  karantino  laikotarpiu  darbo  funkcijas  vykdyti
nuotoliniu būdu arba daliniu nuotoliniu būdu (laikantis valstybės lygio ekstremaliosios situacijos
operacijų vadovo nustatytų asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kt. reikalavimų). 

2. Į p a r e i g o j u  šio potvarkio 1 punkte nurodytų įstaigų vadovus dirbant nuotoliniu būdu
laikytis šių reikalavimų:

2.1.  užtikrinti,  kad  darbo telefono  skambučiams  būtų  įjungta  peradresavimo į  mobiliojo
ryšio telefoną funkcija;

2.2. užtikrinti, kad nuotolinio darbo vietoje būtų interneto prieiga, kompiuterinė technika ir
telefonas;

2.3. ne rečiau kaip kas pusė valandos tikrinti savo tarnybinio elektroninio pašto dėžutę;
2.5. operatyviai atsakyti į elektroninius laiškus ir atsiliepti į skambučius telefonu, praleidus

skambutį, nedelsiant perskambinti;
2.6. pavedimus atlikti laiku;
2.7.  esant  tarnybinei  būtinybei,  per  valandą  atvykti  į  darbovietę  atlikti  priskirtų  darbo

funkcijų;
2.8. laikytis maksimaliųjų darbo ir minimaliųjų poilsio laiko, darbuotojų saugos ir sveikatos,

asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų.
3. N u r o d a u  šio potvarkio 1 punkte nurodytų įstaigų vadovams:
3.1. interesantų aptarnavimą organizuoti nuotoliniu būdu;
3.2. organizuoti posėdžius, pasitarimus nuotoliniu būdu;
3.3. nevykti į komandiruotes, seminaruose, mokymuose dalyvauti tik nuotoliniu būdu.
4. N u r o d a u  šio potvarkio 1 punkte nurodytų įstaigų vadovams apie darbą nuotoliniu ar

daliniu nuotoliniu būdu arba kitus darbo laiko / pobūdžio pasikeitimus raštu informuoti kuruojančių
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos skyrių vadovus.

5. P a v e d u  Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai su šiuo potvarkiu supažindinti
kuruojamų įstaigų vadovus. 

Savivaldybės meras Vytautas Grubliauskas
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