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PANEVĖŽIO VYTAUTO  MIKALAUSKO MENŲ  GIMNAZIJOS 

TARNYBINIO JUDRIOJO PLAČIAJUOSČIO TELEFONO RYŠIO NAUDOJIMO TVARKA 
 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Panevėžio Vytauto  Mikalausko menų gimnazijos (toliau-gimnazija) tarnybinio judriojo                                           
plačiajuosčio telefono ryšio naudojimo tvarka (toliau – Tvarka), reglamentuoja tarnybinio 
judriojo plačiajuosčio telefono ryšio naudojimo gimnazijoje taisykles ir sąlygas, naudotojus ir 
jų atsakomybę. 

2. Tarnybinio judriojo  plačiajuosčio telefono ryšiu gimnazijoje gali būti naudojamasi tik pagal 
šios tvarkos nuostatas. 

 
 

II.  TARNYBINIO JUDRIOJO  PLAČIAJUOSČIO TELEFONO RYŠIO 
NAUDOJIMO TVARKA IR SĄLYGOS 

 
3. Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos direktorius įsakymu patvirtina pareigų, kurias 

einant suteikiama teisė naudotis tarnybinio  judriojo plačiajuosčio telefono ryšio, įskaitant 
prisijungimą prie interneto, paslaugomis, sąrašus.  

4. Gimnazijos direktorius įsakymu patvirtina tarnybinio judriojo plačiajuosčio  telefono išlaidų 
limitą mėnesiui, atsižvelgdamas į paslaugų teikėjo sutartines kainas. 

5. Už darbuotojo atostogų laikotarpį nustatomas limitas, kuris prilyginamas abonentinio mokesčio 
ir minimalaus paslaugos mokesčio per mėnesį sumai. 

6. Esant tarnybiniam būtinumui, gimnazijos direktorius  patvirtintą limitą  gali padidinti 50 
procentų. 

7. Gimnazijos vyriausioji buhalterė pasibaigus mėnesiui, padaro už naudojimosi tarnybiniu 
judriuoju plačiajuosčiu  telefonu apskaitos analizę, o pasibaigus pusmečiui, atsakingiems 
naudotojams praneša apie nustatytų limitų viršijimą, jeigu limitas nustatyta tvarka nėra 
didinamas. 

 
III. TARNYBINIO JUDRIOJO  PLAČIAJUOSČIO TELEFONO RYŠIO  

NAUDOTOJŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 
 

8. Tarnybinio telefono naudotojas tarnybiniu judriuoju  plačiajuosčiu telefonu  gali naudotis tik 
vykdydamas tiesiogines savo pareigas. 

9. Naudotojas, atsakingas už tarnybinį judrųjį plačiajuostį telefoną turi laikytis telefono priežiūros, 
aptarnavimo bei saugos reikalavimų. 

10. Atsiradus bet kokiems neaiškumams, susijusiems su tarnybinio judriojo plačiajuosčio telefono 
technine būkle, garantiniu aptarnavimu ar ryšio paslaugų teikimu, būtina kreiptis į direktoriaus 
pavaduotoją ūkiui ir administracijai. 

11. Naudotojas už padarytą žalą, kuri atsirado dėl netinkamo naudojimosi tarnybiniu judriuoju  
plačiajuosčiu telefonu, atlygina Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

12. Tarnybinio judriojo plačiajuosčio telefono naudotojas, nutraukęs darbo sutartį ar perkeltas į 
kitas pareigas, atleidimo ar perkėlimo dieną grąžina tarnybinį judrųjį plačiajuostį telefoną 
direktoriaus pavaduotojui ūkiui ir administracijai. 
 

___________________________ 


