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MinistrÅ³ kabinetas pritarÄ— siÅ«lymui lanksÄ•iau reglamentuoti vie&scaron;ojo sektoriaus darbuotojÅ³, valstybÄ—s tarnautojÅ³
darbo pradÅ¾ios ir pabaigos laikÄ….
&Scaron;is siÅ«lymas parengtas atsiÅ¾velgiant ir Ä¯ 2012 m. Europos Komisijos rekomendacijas Lietuvai, kuriose
nurodoma didinti darbo santykius reguliuojanÄ•iÅ³ teisÄ—s aktÅ³ lankstumÄ….

Projekto rengimo darbo grupÄ—s vadovo, Susisiekimo ministerijos kanclerio Tomo KarpaviÄ•iaus teigimu, lankstus darbo
laiko reÅ¾imas leis Ä¯staigÅ³ vadovams &scaron;iuolaiki&scaron;kai organizuoti vie&scaron;ojo sektoriaus Ä¯staigÅ³
valdymÄ…, kuris &scaron;iuo metu reikalauja pokyÄ•iÅ³ &ndash; lankstesnio prisitaikymo prie modernÄ—janÄ•ios visuomenÄ—s
verslo sektoriaus. Ä®sigaliojus naujai tvarkai atsiras daugiau galimybiÅ³ lanksÄ•iau organizuoti ir visuomenÄ—s aptarnavimÄ….

&bdquo;Tai jokiu bÅ«du nerei&scaron;kia, kad Ä¯staigos galÄ—s dirbti, kada nori ir kiek nori. Jos ir toliau, kaip iki
&scaron;iol, veiks nustatytu laiku, pavyzdÅ¾iui, ministerijos nuo 8 iki 17 val. &Scaron;ios naujovÄ—s galiotÅ³ tik atskiriems
darbuotojams. PavyzdÅ¾iui, jei Å¾mogui patogiau vaikÄ… Ä¯ darÅ¾elÄ¯ nuveÅ¾ti 9 val., tai jis galÄ—tÅ³ rinktis vÄ—lesnÄ¯ dar
taÄ•iau ir darbÄ… tokiu atveju turÄ—tÅ³ baigti vÄ—liau, o bendra 8 val. darbo trukmÄ— i&scaron;liktÅ³. Esminis skirtumas yra ta
darbo laikÄ… darbuotojas galÄ—tÅ³ pasirinkti lanksÄ•iau, pradÄ—ti ir pabaigti jÄ¯ norimu patogesniu metu, nekeiÄ•iant Ä¯prasto
darbo trukmÄ—s&ldquo;, &ndash; ai&scaron;kino ministerijos kancleris T. KarpaviÄ•ius.
Be to, jo teigimu, &scaron;i naujovÄ— leistÅ³ institucijÅ³ darbuotojams lanksÄ•iau derinti Ä¯sipareigojimus darbui ir
&scaron;eimai, o tai &scaron;eimas turintiems darbuotojams sumaÅ¾intÅ³ psichologinÄ™ Ä¯tampÄ…, gerintÅ³ darbuotojo
motyvacijÄ… s! iekti kokybi&scaron;ko rezultato.

Susisiekimo ministerijos kancleris T. KarpaviÄ•ius pabrÄ—Å¾Ä—, kad siekiant uÅ¾tikrinti nepertraukiamÄ… ir efektyviÄ… Ä¯s
jÅ³ darbo laiku, t. y. nuo 8 iki 17 val., bus ir toliau, kaip iki &scaron;iol, kontroliuojamas darbuotojÅ³ darbo laikas: valstybÄ—s
Ä¯staigos darbuotojas, valstybÄ—s tarnautojas turÄ—s kasdien dirbti bÅ«tinas 8 darbo valandas, 40 valandÅ³ per penkiÅ³ darbo
dienÅ³ savaitÄ™.

Pasak T. KarpaviÄ•iaus, naujoji tvarka bÅ«tÅ³ patogesnÄ— ne tik dirbantiems Å¾monÄ—ms, bet ir padÄ—tÅ³ sumaÅ¾inti tran
spÅ«stis gatvÄ—se. Taigi lankstus vie&scaron;ojo sektoriaus darbuotojÅ³ darbo laikas leistÅ³ efektyviau sureguliuoti
transporto srautus miestuose ir sumaÅ¾inti spÅ«stis piko valandomis. Taip bÅ«tÅ³ atsiÅ¾velgta Ä¯ saugaus eismo ekspertÅ³
siÅ«lymus.
Lankstesnis darbo laikas leis Ä¯staigai efektyviau organizuoti savo veiklÄ…, pvz., uÅ¾tikrinti gyventojÅ³ priÄ—mimÄ… ir
konsultavimÄ… nuo 7 val. iki 18 val.

UÅ¾tikrinant efektyvÅ³ Ä¯staigos darbÄ…, lankstaus darbo laiko taikymo galimybÄ— bus nustatyta konkreÄ•ios Ä¯staigos darb
tvarkos taisyklÄ—se. Jose turÄ—s bÅ«ti ai&scaron;kiai reglamentuojama, kokiu bÅ«du bus garantuojamas tinkamas visuomenÄ—
aptarnavimas Ä¯staigoje, bendradarbiavimas su kitomis institucijomis ir pan.

http://senas.tarnautojai.lt
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