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Šėta 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 52 straipsni

darbo kodekso 47 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymu ir Kėdainių r. Šėtos gimnazijos nuostatais, 

patvirtintais 2018 m. spalio 26 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS

Kėdainių r. Šėtos gimnazijos nuostatų patvirtinimo“: 

T v i r t i n u Nuotolinio darbo Kėdainių r. Šėtos gimnazijoje tvarkos aprašą (pridedama).
raštvedei Daivai Grigaravičienei įsakymo kopiją el. paštu pateikti direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui Neringai Širkienei ir visiems Gimnazijos darbotojams

 

  

DIREKTORIUS 

GIMNAZIJOJE  

52 straipsniu, Lietuvos Respublikos 

Kėdainių r. Šėtos gimnazijos nuostatais, 

patvirtintais 2018 m. spalio 26 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-192 „Dėl 

T v i r t i n u Nuotolinio darbo Kėdainių r. Šėtos gimnazijoje tvarkos aprašą (pridedama). 
raštvedei Daivai Grigaravičienei įsakymo kopiją el. paštu pateikti direktoriaus 

ijos darbotojams. 

 Mindaugas Danilevičius 



 
 
 

NUOTOLINIO DARBO KĖDAINIŲ R. ŠĖTOS GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS 
 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Nuotolinio darbo Kėdainių r. Šėtos gimnazijoje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato 

nuotolinio darbo tvarką Kėdainių r. Šėtos gimnazijoje (toliau – Gimnazija). 
2. Nuotolinis darbas – tai darbuotojo (toliau – darbuotojas), dirbančio pagal darbo sutartį, 

pareigybės aprašyme jam priskirtų darbo funkcijų ar jų dalies visą arba dalį darbo laiko vykdymas 
nuotoliniu būdu su darbuotoju sulygtoje, šalims priimtinoje, kitoje negu darbovietė vietoje naudojantis 
informacinėmis technologijomis. 

3. Galimybe dirbti nuotoliniu būdu gali pasinaudoti visi Gimnazijos darbuotojai, kurių veiklos 
pobūdis ir specifika leidžia jiems priskirtas funkcijas atlikti šia darbo organizavimo forma. Už atliktą 
darbą atsiskaitoma tiesioginiam vadovui. 
 

II SKYRIUS 
DARBO NUOTOLINIU BŪDU SĄLYGOS IR TVARKA 

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

kvalifikacijos tobulinimo ribojimų, neriboja ir nevaržo kitų darbuotojų teisių. 
5. Darbuotojas, norintis dirbti nuotoliniu būdu, teikia Gimnazijos direktoriui su tiesioginiu 

vadovu suderintą (vizuotą) prašymą (1 ir 2 priedai) leisti dirbti nuotoliniu būdu nurodydamas: konkrečią 
nuotolinio darbo vietą (adresą), nuotoliniam darbui būtinas priemones (jei tokios yra, ir kai tokių 
prašoma suteikti, darbo grafiką, t.y. savaitės dienas, darbo pradžios ir pabaigos laiką, kuris neturi 
daugiau kaip 2 valandoms skirtis nuo Gimnazijoje patvirtintos darbo laiko pradžios ir pabaigos, pietų 
pertraukos laiką, laikotarpį, kuriam nustatytinas nuotolinis darbas, telefono numerį, į kurį bus 
peradresuojami darbo skambučiai, elektroninio pašto adresą, kuriuo bus palaikomas ryšys, atsiskaitymo 
už darbo nuotoliniu būdu rezultatus tvarką: pedagogas vykdo numatytas veiklas (ruošiasi pamokoms 
ir/ar taiso mokinių rašto, kūrybinius, projektinius ir kitus darbus, pildo e. dienyną ir kt.); kiti darbuotojai 
numato konkretaus darbo namuose atliekamo darbo rezultatus. 

6. Darbuotojas, dirbantis nuotoliniu būdu, įsipareigoja, kad: 
6.1. jo darbo nuotoliniu būdu vieta ir asmeninės darbo priemonės bei įranga (išskyrus 

Gimnazijos suteiktas priemones ir įrangą, jei to reikalauja darbo specifika) atitiks darbuotojų darbo 
saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus; 

6.2. naudojantis informacinių technologijų priemonėmis bus užtikrintas informacinių 
technologijų ir kibernetinio saugumo reikalavimų laikymasis;  

6.3. laikysis nuotolinio darbo saugos reikalavimų darbo funkcijų atlikimo metu. 
7. Gimnazijos direktorius, gavęs darbuotojo prašymą dėl leidimo dirbti nuotoliniu būdu, (ne 

vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos) įvertina prašyme pateiktą informaciją, 
darbuotojo funkcijų ar darbo pobūdį, Gimnazijos finansines galimybes, būtinybę užtikrinti operatyvų ir 
nepertraukiamą Gimnazijos darbą, priima sprendimą, užrašydamas atitinkamą rezoliuciją ant darbuotojo 
prašymo). 

8. Sutikus leisti darbuotojui dirbti nuotoliniu būdu, sprendimas ne vėliau kaip per 1 darbo 
dieną tvirtinamas Direktoriaus įsakymu, įforminamas darbo sutartyje, pakeičiamas darbo grafikas. 

9. Darbuotojas, dirbantis nuotoliniu būdu, turi teisę bet kada pateikti prašymą dėl leidimo 
dirbti nuotoliniu būdu panaikinimo. Prašymas dėl leidimo dirbti nuotoliniu būdu panaikinimo teikiamas 
ir tvirtinamas tokia pačia kaip ir prašymo dėl leidimo dirbti nuotoliniu būdu pateikimo tvarka. 

10. Darbuotojui (ne pedagogui), dirbančiam nuotoliniu būdu, užduotys, kurios nebuvo 
suderintos iš anksto, pateikiamos elektronine forma į jo pašto dėžutę ar (ir) žodžiu telekomunikacijų 
priemonėmis. 

PATVIRTINTA 
Kėdainių r. Šėtos gimnazijos 
direktoriaus 2020 m. kovo 18 d. 
įsakymu Nr. V-47 



11. Gimnazijos direktorius turi teisę neleisti dirbti nuotoliniu būdu, esant vienai ar kelioms  
toliau nurodytoms aplinkybėms (darbuotojo prašymas dirbti nuotoliniu būdu netenkinamas arba 
panaikinamas šiais atvejais): 

11.1. darbuotojo pareigybė yra Gimnazijos direktoriaus patvirtintame pareigybių, kurias 
einantys darbuotojai negali dirbti nuotoliniu būdu sąraše; 

11.2. darbuotojas nevykdo pareigų arba netinkamai jas vykdo; 
11.3. dėl nuotolinio darbo  veiklos pobūdžio ir specifikos darbuotojas negali atlikti priskirtų 

funkcijų ne Gimnazijos patalpose; 
11.4. pasikeičia aplinkybės, dėl kurių nepavyksta suderinti  darbuotojo darbo grafiko; 
11.5. darbuotojas turi galiojančių darbo drausmės pažeidimų, susijusių su tokiu darbo atlikimo 

būdu; 
11.6. darbas nuotoliniu būdu daro neigiamą įtaką darbuotojo darbo kokybei; 
11.7. pasikeitė Gimnazijos ar darbuotojo veiklos specifika, pobūdis ir tai reikalauja pasirinkti 

kitą veiklos būdą. 
12. Darbuotojas, kuriam leidžiama dirbti nuotoliniu būdu, neturi pareigos būti Gimnazijos 

patalpose, išskyrus atvejus, kai Gimnazijos direktorius ar darbuotojo tiesioginis vadovas rašytiniu būdu 
nurodo, kad darbuotojas tą dieną turi dirbti Gimnazijos patalpose. 

13. Darbuotojui, dirbančiam nuotoliniu būdu, konkrečias užduotis ir jų įgyvendinimo terminus 
tiesioginis vadovas pateikia elektronine forma, siųsdamas jas į darbuotojo tarnybinio ar  nuosavo 
elektroninio pašto dėžutę arba žodžiu fiksuotu ar judriuoju tarnybiniu, ar asmeniniu telefono ryšiu. 

14. Darbuotojas, atlikęs jam tiesioginio vadovo pavestas užduotis, nedelsdamas jas išsiunčia 
tiesioginiam vadovui elektroniniu paštu. 

15. Teisę patikrinti, ar darbuotojai dirbantys nuotolinį darbą, laikosi Tvarkos apraše nustatytos 
nuotolinio darbo tvarkos, turi tiesioginis vadovas, Gimnazijos direktorius. 

16. Darbuotojai, dirbantys nuotoliniu būdu, privalo:0 
16.1. turėti nuolat veikiančią interneto prieigą, reikiamą kompiuterinę techniką ir programinę 

įrangą, leidžiančią prisijungti prie visų Gimnazijos veikloje naudojamų informacinių sistemų, gauti 
pavedimus elektronine forma, išsiųsti atliktas užduotis; 

16.2. darbo laiku nuolat, bet ne rečiau kaip kas 30 minučių, tikrinti savo tarnybinį elektroninį 
paštą; 

16.3. operatyviai atsakyti į elektroninius pranešimus ir atsiliepti į skambučius (praleidęs 
skambučius perskambinti ne vėliau kaip per vieną valandą); 

16.4. kai yra tarnybinė būtinybė (numatyti posėdžiai, pasitarimai, susitikimai, diskusijos ar kt. 
renginiai), tiesioginio vadovo reikalavimu Gimnazijos darbo laiku privalo atvykti į Gimnaziją atlikti 
savo funkcijų; 

16.5. atlikti pavedimus per nustatytą terminą; 
16.6. laikytis teisės aktuose nustatytų darbų saugos ir kitų teisės aktų, kurie taikomi ir dirbant 

Gimnazijos patalpose, reikalavimų; 
16.7. už atliktą nuotolinį darbą atsiskaityti tiesioginiam vadovui prašyme dėl leidimo dirbti 

nuotoliniu būdu pagal prašyme pačių nurodytą susitarimą. 
16.8. esant būtinybei, darbo dienos pabaigoje  direktoriui el. paštu pateikti informaciją apie 

atliktas užduotis, joms atlikti skirtą laiką. 
16.9. Užduočių formavimas ir atsiskaitymas už jų rezultatus nesiskiria nuo darbo nenuotoliniu 

būdu metu formuojamų užduočių ir atsiskaitymo už jas, išskyrus tuos atvejus, jeigu darbuotojas 
nesilaiko nuotolinio darbo reikalavimų, nurodytų šiame Apraše. 

16.10. Mokytojas atsiskaito už atliktą darbą kartą per savaitę arba pagal priimtus kitus 
susitarimus, pateikdamas tiesioginiam vadovui laisvos formos ataskaitą, kokie pasiruošimo 
kontaktinėms valandoms ir bendruomenės naudai darbai atlikti. 

17. Darbuotojas susipažinęs su šiuo aprašu patvirtina, kad: 
17.1. nuotoliniu būdu dirbančio darbuotojo naudojamos darbo priemonės, įranga, darbo vieta 

atitinka darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimus; 
17.2. jei nuotolinio darbo metu įvyktų nelaimingas atsitikimas, kurio metu nuotoliniu būdu 

dirbantis darbuotojas patirtų traumą, tai toks įvykis, atlikus visapusį faktinių aplinkybių tyrimą, būtų 
laikomas nelaimingu atsitikimu darbe. Kitais atvejais, jeigu darbuotojas patirtų traumą vykdydamas ne 



darbo funkcijas ar laiku, kuris pagal susitarimą nepriskiriamas darbo laikui, įvykis nebūtų laikomas 
nelaimingu atsitikimu darbe; 

17.3. laikysis Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų apraše, patvirtintame 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės 
informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės 
informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių 
sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“, nustatytų 
elektroninės informacijos saugos reikalavimų, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų 
apsaugą. 

18. Esant darbo būtinybei nuotoliniu būdu dirbantis darbuotojas privalo ne vėliau kaip per 
valandą atvykti į savo darbo vietą. 

19. Darbuotojui, kuris nesilaiko Tvarkos apraše nustatytų reikalavimų, tiesioginio vadovo 
siūlymu galimybė dirbti nuotoliniu būdu gali būti ribojama arba nesuteikiama. 

20. Darbuotojas, dirbantis nuotoliniu būdu, užtikrina, kad darbo nuotoliniu būdu vietoje būtų 
nuolatinė interneto prieiga, kompiuterinė technika ir telefonas. 

21. Darbuotojui dirbančiam nuotolinį darbą kompensuojamos jo patiriamos išlaidos, susijusios 
su asmeninių telekomunikacinių įrenginių, kompiuterinės technikos, raštinės reikmenų ir kitokių 
asmeninių priemonių ar įrangos naudojimo darbo reikmėms. Kompensacijų išlaidų dydžius ir 
kompensacijų mokėjimo sąlygas nustato Gimnazijos direktorius. 

22. Darbo priemonės suteikiamos darbuotojui pateikus  motyvuotą prašymą Gimnazijos 
direktoriui. 

23. Nuotolinio darbo laikas darbo laiko apskaitos žiniaraštyje žymimas pirmoje eilutėje kaip 
įprastas Gimnazijoje dirbtas darbo laikas, o antroje eilutėje žymima N. 

24. Darbuotojui, dirbančiam nuotolinį darbą, taikomos tokios pat socialinės garantijos, kokios 
taikomos Gimnazijos patalpose dirbantiems darbuotojams, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos 
nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymas ir jį įgyvendinantys teisės 
aktai. 
 

III SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
25. Aprašas papildomas ir keičiamas Gimnazijos direktoriaus įsakymu. 
26. Nuotoliniu būdu atliekamo darbo pobūdis ir specifika, užduočių formavimas, vykdymas, 

atsiskaitymas už jų rezultatus nesiskiria nuo darbo nenuotoliniu būdu. 
27. Ginčai dėl šiame Apraše reglamentuojamų klausimų sprendžiami Lietuvos Respublikos 

įstatymų nustatyta tvarka. 
28. Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ar karantiną, siekiant 

užtikrinti darbuotojų ir trečiųjų asmenų sveikatos apsaugą, direktorius privalo darbuotojui, kurio 
sveikatos būklė kelia grėsmę kitų darbuotojų sveikatos saugumui, motyvuotu raštu pasiūlyti dirbti 
nuotoliniu būdu. Direktoriaus pasiūlyme darbuotojui dirbti nuotoliniu būdu turi būti nurodyta siūlymo 
dirbti nuotoliniu būdu priežastis, terminas ir teisinis pagrindas. Darbuotojas per vieną darbo dieną 
privalo raštu informuoti direktorių apie sutikimą dirbti nuotoliniu būdu. Darbuotojui nesutikus dirbti 
nuotoliniu būdu ar nepateikus direktoriui atsakymo į pasiūlymą dirbti nuotoliniu būdu, direktorius ne 
vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo termino darbuotojo atsakymui į direktoriaus pasiūlymą pateikti 
dienos raštu nušalina darbuotoją nuo darbo, neleisdamas jam dirbti ir nemokėdamas darbo užmokesčio. 
Direktoriaus įsakyme nušalinti darbuotoją nuo darbo turi būti nurodyta, kuriam laikui darbuotojas 
nušalinamas, nušalinimo priežastis ir teisinis pagrindas. 

_________________________  



 
 
 
 

_____________________________________________ 
(vardas ir pavardė) 

_____________________________________________ 
(pareigos) 

 
PRAŠYMAS DĖL LEIDIMO DIRBTI NUOTOLINIU BŪDU 

_____________________ 
(Data) 

Šėta 
 

Prašau leisti Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino laikotarpiu (pabraukti) visas arba dalį 
mano atliekamų funkcijų atlikti nuotoliniu būdu (iki bus nutrauktas karantinas ir bus galima dirbti 
įprastu darbo būdu – tiesioginėje darbo vietoje): 
 
(nurodoma(-os) savaitės darbo diena ir valandos (darbo pradžia ir pabaiga), kurias darbuotojas dirbs nuotoliniu būdu, pietų pertraukų laikas) 

 
Nuotolinio darbo vieta: 
 
(nurodomas nuotolinės darbo vietos adresas) 

 
Telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kiti kontaktai: 
 
(mobiliojo ryšio telefono numeris, į kurį būtų peradresuojami tarnybiniai skambučiai, el. pašto adresas, kuriuo būtų siunčiama būtina informacija ir 
„Skype“ susisiekimo vardas) 

 
Atsiskaitymo tiesioginiam vadovui už įvykdytus nuotoliniu būdu darbus ir jų rezultatus tvarka: 
 
(nurodomas atsiskaitymo būdas: raštu arba žodžiu, kiti su tiesioginiu vadovu suderinti klausimai) 

 
Prašau man išduoti darbo priemones būtinas dirbti nuotoliniu būdu:  
 
(nurodomos būtinos darbo priemonės, jei to reikalauja darbo funkcijų atlikimo specifika) 

 
 
Įsipareigoju laikytis darbo saugos reikalavimų nuotolinio darbo funkcijų atlikimo metu, taip pat patvirtinu, 
kad jeigu trauma bus patirta tuo metu, kuris pagal susitarimą nepriskiriamas darbo laikui, arba su darbo 
funkcijų atlikimu nenusijusiomis aplinkybėmis, įvykis nebus laikomas nelaimingu atsitikimu darbe. 
Patvirtinu, kad nuotolinio darbo vieta, naudojamos darbo priemonės, įranga (išskyrus gimnazijos suteiktas 
darbo priemones, įrangą) atitinka darbuotojų darbo saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų 
reikalavimus; 
Nedirbsiu švenčių ir poilsio dienomis; 
Atsisakau prašyti kompensacijos už darbo priemonių naudojimą/nusidėvėjimą (asmeninis telefonas, 
kompiuteris, ir kt.) ir komunalines paslaugas. 
 
________________________________________________ 
(darbuotojo vardas ir pavardė, parašas) 
 
 
 
 
 
 

PATVIRTINTA 
Kėdainių r. Šėtos gimnazijos 
direktoriaus 2020 m. kovo 18 d. 
įsakymu Nr. V-47 
Priedas Nr. 1. 



 
 
 
 

_____________________________________________ 
(vardas ir pavardė) 

_____________________________________________ 
(pareigos) 

 
PRAŠYMAS DĖL LEIDIMO DIRBTI NUOTOLINIU BŪDU 

_____________________ 
(Data) 

Šėta 
 

Prašau leisti (pabraukti) visas arba dalį mano atliekamų funkcijų atlikti nuotoliniu būdu: 
 
(nurodoma(-os) savaitės darbo diena ir valandos (darbo pradžia ir pabaiga), kurias darbuotojas dirbs nuotoliniu būdu, pietų pertraukų laikas) 

 
Nuotolinio darbo vieta: 
 
(nurodomas nuotolinės darbo vietos adresas) 

 
Telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kiti kontaktai: 
 
(mobiliojo ryšio telefono numeris, į kurį būtų peradresuojami tarnybiniai skambučiai, el. pašto adresas, kuriuo būtų siunčiama būtina informacija ir 
„Skype“ susisiekimo vardas) 

 
Atsiskaitymo tiesioginiam vadovui už įvykdytus nuotoliniu būdu darbus ir jų rezultatus tvarka: 
 
(nurodomas atsiskaitymo būdas: raštu arba žodžiu, kiti su tiesioginiu vadovu suderinti klausimai) 

 
Prašau man išduoti darbo priemones būtinas dirbti nuotoliniu būdu:  
 
(nurodomos būtinos darbo priemonės, jei to reikalauja darbo funkcijų atlikimo specifika) 

 
Įsipareigoju laikytis darbo saugos reikalavimų nuotolinio darbo funkcijų atlikimo metu, taip pat patvirtinu, 
kad jeigu trauma bus patirta tuo metu, kuris pagal susitarimą nepriskiriamas darbo laikui, arba su darbo 
funkcijų atlikimu nenusijusiomis aplinkybėmis, įvykis nebus laikomas nelaimingu atsitikimu darbe. 
Patvirtinu, kad nuotolinio darbo vieta, naudojamos darbo priemonės, įranga (išskyrus gimnazijos suteiktas 
darbo priemones, įrangą) atitinka darbuotojų darbo saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų 
reikalavimus; 
Nedirbsiu švenčių ir poilsio dienomis; 
Atsisakau prašyti kompensacijos už darbo priemonių naudojimą/nusidėvėjimą (asmeninis telefonas, 
kompiuteris, ir kt.) ir komunalines paslaugas. 
 
 
 
________________________________________________ 
(darbuotojo vardas ir pavardė, parašas) 
 

PATVIRTINTA 
Kėdainių r. Šėtos gimnazijos 
direktoriaus 2020 m. kovo 18 d. 
įsakymu Nr. V-47 
Priedas Nr. 2. 


