
 

 

 

 

                                                         
VARĖNOS JADVYGOS ČIURLIONYTĖS MENŲ MOKYKLOS 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL NUOTOLINIO DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO 

 

2019 m. rugpjūčio 30 d. Nr. V-5-69 

Varėna 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo 

apmokėjimo įstatymo 5 priedu, LR darbo kodekso 52 str., LR švietimo mokslo ir sporto ministro 

2019 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-187 „Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio 

mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programas), darbo laiko bendrosiomis nuostatomis“ ir Darbo tarybos posėdžio 2019 m. rugpjūčio 28 

d. protokolu Nr. 4: 

1. T v i r t i n u Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos nuotolinio darbo tvarkos 

taisykles nuo 2019 m. rugsėjo 1 d; 

2. L a i k a u netekusiu galios 2018 m. rugpjūčio 31 d. Mokyklos direktoriaus įsakymą „Dėl 

nuotolinio darbo tvarkos taisyklių tvirtinimo“. 

PRIDEDAMA. Nuotolinio darbo tvarkos taisyklės, 4 lapai. 

 

 

 

 

L. e. direktoriaus pareigas                                                                                   Renata Bakulienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PATVIRTINTA 

L. e. Varėnos J. Čiurlionytės menų   

mokyklos direktoriaus pareigas 

2019 m. rugpjūčio 30 d. 

įsakymu Nr. V-5-69 

 
 

VARĖNOS JADVYGOS ČIURLIONYTĖS MENŲ MOKYKLOS 

NUOTOLINIO DARBO TVARKOS TAISYKLĖS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos (toliau – Mokykla) nuotolinio darbo 

tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato nuotolinio darbo tvarką Mokykloje. 

2. Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR Darbo kodekso 52 straipsniu, LR švietimo, sporto 

ir mokslo ministro 2019 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-187 „Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo 

ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas), darbo laiko grafiko sudarymo bendrosiomis nuostatomis“, yra 

suderintos su Mokyklos darbo taryba, patvirtintos Mokyklos direktoriaus. 

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitink LR Darbo kodekse vartojamas sąvokas. 

 

II SKYRIUS 

NUOTOLINIO DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

4. Nuotolinis darbas yra darbo organizavimo forma arba darbo atlikimo būdas, kai 

darbuotojas jam paskirtas darbo funkcijas arba jų dalį, visą arba dalį darbo laiko dirba su darbdaviu 

suderinta tvarka, nepažeisdamas darbo laiko normos, darbą atlieka nuotoliniu būdu, ne darbovietėje. 

Galimybe dirbti nuotoliniu būdu gali pasinaudoti visi Mokyklos darbuotojai, kurių veiklos pobūdis ir 

specifika leidžia jiems priskirtas funkcijas ar jų dalį atlikti šia darbo organizavimo forma. 

5. Galimybė dirbti nuotoliniu būdu suteikiama darbuotojo prašymu arba šalių susitarimu.  

6. Prašymas dėl nuotolinio darbo turi būti suderintas su Mokyklos direktoriumi (priedas 1).  

7. Prašyme darbuotojas nurodo: 

7.1.  nuotolinio darbo vietą (tikslų adresą, kur bus dirbama); 

7.2.  telefono numerį kuriuo bus palaikomas ryšys; 

7.3.  nuotolinio darbo krūvį, pradžios ir pabaigos laiką; 

7.4.  veiklas, atliekamas nuotoliniu būdu; 

7.5.  patvirtina, kad nuotolinio darbo vieta ir naudojamos darbo priemonės atitinka būtinus  

saugos ir sveikatos reikalavimus;  

7.6.  pasižada laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr.  

716 patvirtintame Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų apraše nustatytų 

elektroninės informacijos saugos reikalavimų. 

8. Mokyklos direktorius ir darbuotojas sutardami dėl nuotolinio darbo suderina nuotolinio 

darbo apmokėjimo tvarką, atliekamas funkcijas, darbo vietos reikalavimus, nuotolinio darbo grafiką. 

9. Sutarimas dėl nuotolinio darbo įforminamas darbuotojo sutikimu (priedas 2), kuriuo 

darbuotojas sutinka dirbti sutartomis sąlygomis ir kuriame nurodo: 

9.1. nuotolinio darbo vietą (tikslų adresą, kur bus dirbama); 

9.2. telefono numerį kuriuo bus palaikomas ryšys; 

9.3. nuotolinio darbo krūvį, pradžios ir pabaigos laiką; 

9.4.  veiklas, atliekamas nuotoliniu būdu; 

9.5.  patvirtina, kad nuotolinio darbo vieta ir naudojamos darbo priemonės atitinka  

būtinus saugos ir sveikatos reikalavimus;  

9.6.  pasižada laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr.  

716 patvirtintame Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų apraše nustatytų 

elektroninės informacijos saugos reikalavimų. 

10. Savo nuotolinio darbo laiką darbuotojas skirsto savo nuožiūra, nepažeisdamas 

maksimaliųjų darbo ir minimaliųjų poilsio laiko reikalavimų. 



 

 

 

11. Darbuotojo darbo laiko normos dalis, atliekama nuotoliniu būdu, darbo grafike gali būti 

nenurodoma. 
12.  Darbuotojas privalo užtikrinti, kad jo pasirinkta nuotolinio darbo vieta ir naudojamos 

darbo priemonės atitiktų darbuotojų darbo saugą ir sveikatos apsaugą reglamentuojančių  teisės aktų 

reikalavimus. 

13. Darbuotojas privalo rūpintis savo paties ir kitų asmenų, kurie galėtų nukentėti dėl 

netinkamo darbuotojo elgesio ar klaidų, sauga ir sveikata, taip pat tinkamu įrangos ir darbo priemonių 

naudojimu ir apsauga. 

14. Darbuotojas patvirtina, kad jeigu trauma bus patirta laiku, kuris pagal susitarimą 

nepriskiriamas darbo laikui, arba su darbo funkcijų atlikimu nenusijusiomis aplinkybėmis, įvykis 

nebus laikomas nelaimingu atsitikimu darbe.  

15. Darbuotojas sutinka, kad dėl nuotolinio darbo patirtos išlaidos darbuotojui nėra 

kompensuojamos.  

16. Nuotolinio darbo metu darbuotojas turi būti pasiekiamas jo nurodytu telefonu, o 

praleidęs skambučius perskambinti ne vėliau kaip per vieną valandą. 

17. Darbuotojas turi teisę bendrauti ir bendradarbiauti su kitais Mokykloje dirbančiais 

darbuotojais, darbuotojų atstovais, gauti iš darbdavio informacija. 

18. Darbuotojas privalo atvykti į darbo vietą jei pageidaujamą dirbti nuotoliniu būdu dieną 

yra numatyti posėdžiai, pasitarimai, susitikimai, diskusijos ar kt. renginiai, kuriuose darbuotojo 

dalyvavimas būtinas. 

19. Nuotolinis darbas nesukelia darbo stažo apskaičiavimo, skyrimo į aukštesnes pareigas, 

kvalifikacijos tobulinimo ribojimų, neriboja ir nevaržo kitų darbuotojų darbo teisių, nepažeidžia 

darbuotojo asmens duomenų apsaugos ir jo teisės į privatų gyvenimą. 

20. Nuotolinio darbo atveju už darbuotojo dirbtą laiką mokamas įprastas darbo užmokestis. 

21. Darbuotojo atsisakymas dirbti nuotoliniu būdu negali būti teisėta priežastis nutraukti  

darbo sutartį ar pakeisti darbo sąlygas; jeigu Mokyklos direktorius neįrodo, kad dėl gamybinio 

būtinumo ar darbo organizavimo ypatumų tai sukeltų dideles sąnaudas, jis privalo tenkinti darbuotojo 

prašymą dirbti nuotoliniu būdu ne mažiau kaip penktadalį visos darbo laiko normos, to pareikalavus 

nėščiai, neseniai pagimdžiusiai ar krūtimi maitinančiai darbuotojai, darbuotojui, auginančiam vaiką 

iki trejų metų, ir darbuotojui, vienam auginančiam vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki 

aštuoniolikos metų. 

22. Pasikeitus darbo organizavimo formai arba darbo atlikimo būdui, darbuotojas nedelsiant 

informuoja Mokyklos direktorių apie pakeitimus, pateikia prašymą dėl darbo organizavimo formos 

ar atlikimo būdo pakeitimo, darbo grafiką derina ir pateikia direktoriaus pavaduotojo tvirtinimui ar 

žmogui atsakingam už darbo grafiko sudarymą.  

23. Už darbo nuotoliniu būdu rezultatus darbuotojas atsiskaito Mokyklos direktoriui jo 

nustatytu būdu. 

24. Mokyklos direktorius privalo reguliariai, ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus, 

pareikalavus darbo tarybai, informuoti apie nuotolinio darbo būklę Mokykloje, taip dirbančių 

darbuotojų skaičių.  

25. Mokyklos direktorius netvirtina darbuotojo prašymo leisti dirbti nuotoliniu būdu, esant 

vienai ar kelioms toliau nurodytoms aplinkybėms: 

25.1. pageidaujamą dirbti nuotoliniu būdu dieną yra numatyti posėdžiai, pasitarimai,  

susitikimai, diskusijos ar kt. renginiai, kuriuose darbuotojo dalyvavimas būtinas; 

 25.2. dėl darbo nuotoliniu būdu nebūtų užtikrintas tinkamas  funkcijų vykdymas; 

25.3. darbas nuotoliniu būdu daro neigiamą įtaką darbuotojo darbo kokybei; 

25.4. darbuotojas piktnaudžiauja galimybe dirbti nuotoliniu būdu. 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

26. Darbuotojui, kuris nesilaiko nuotolinio darbo reikalavimų, nurodytų šiose taisyklėse, 

taikoma drausminė atsakomybė Lietuvos Respublikos Darbo kodekso nustatyta tvarka. 

 

 

 



 

 

 

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos  

nuotolinio darbo tvarkos taisyklių 

priedas 1 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

     (pareigų pavadinimas)                                                                                  (vardas, pavardė) 

 

 

 

L. e. p. Varėnos J. Čiurlionytės menų mokyklos 

Direktorei 

 

 

 

 

PRAŠYMAS 

DĖL LEIDIMO DIRBTI NUOTOLINIU BŪDU 

 

 

20____m. ___________________ ____ d. 

Varėna 

 

 

 

 Prašau leisti man dirbti nuotoliniu būdu nurodytu grafiku ir sąlygomis: 

 nuotolinio darbo krūvis:_________ val. per savaitę; 

 atliekama veikla:___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 nuotolinio darbo grafikas ( savaitės dienos, pradžios ir pabaigos laikas): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 nuotolinio darbo vieta (adresas, kur bus dirbama):__________________________________ 

________________________________________________________________________________                               

            telefono numeris, kuriuo bus palaikomas ryšys:___________________________________ 

 Patvirtinu, kad nuotolinio darbo vieta ir naudojamos darbo priemonės atitinka būtinus saugos 

ir sveikatos reikalavimus.  

 Pasižadu laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 

patvirtintame Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų apraše nustatytų elektroninės 

informacijos saugos reikalavimų.    

 

 

 

__________________                                                        _______________________________________   

       (parašas)                                                                                             (vardas, pavardė)          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos  

nuotolinio darbo tvarkos taisyklių 

priedas 2  
 

 

_______________________________________________________________________________ 
         (pareigų pavadinimas)                                                                                              (vardas, pavardė) 

 

 

 

L. e. p. Varėnos J. Čiurlionytės menų mokyklos 

Direktorei 

 

 

 

 

SUTIKIMAS DIRBTI NUOTOLINIU BŪDU 

 

20____m. ___________________ ____ d. 

Varėna 

 

 

 

Sutinku dirbti nuotoliniu būdu nurodytu grafiku ir sąlygomis: 

nuotolinio darbo krūvis:_________ val. per savaitę; 

atliekama veikla:___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

nuotolinio darbo grafikas ( savaitės dienos, pradžios ir pabaigos laikas): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

nuotolinio darbo vieta (adresas, kur bus dirbama):__________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

                                          

              telefono numeris, kuriuo bus palaikomas ryšys:__________________________________ 

Patvirtinu, kad nuotolinio darbo vieta ir naudojamos darbo priemonės atitinka būtinus saugos 

ir sveikatos reikalavimus.  

Pasižadu laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 

patvirtintame Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų apraše nustatytų elektroninės 

informacijos saugos reikalavimų.    

 

 

 

______________                                                        ______________________________   
(parašas)                                                                                                (vardas ir pavardė)          

 

 


