
   

  PATVIRTINTA 

  Kauno Antano Martinaičio 
   dailės mokyklos direktoriaus  
  2020 m. kovo  mėn. 16 d.  
  įsakymu Nr. (V)-1.4-32 

 

 

NUOTOLINIO DARBO KAUNO ANTANO MARTINAIČIO DAILĖS MOKYKLOJE 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Nuotolinio darbo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato nuotolinio darbo tvarką Kauno 

Antano Martinaičio dailės mokykloje (toliau – Mokykla). 

2. Nuotolinis darbas – darbuotojo pareiginių (darbinių) funkcijų ar jų dalies vykdymas visą arba 

dalį laiko kitoje, negu yra darbovietė, vietoje su darbdaviu suderinta tvarka ir sąlygomis, 

naudojantis informacinėmis technologijomis. 

3. 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. 

II. NUOTOLINIO DARBO ORGANIZAVIMAS 

4. Darbuotojas privalo užtikrinti, kad jo pasirinkta nuotolinio darbo vieta atitinka darbuotojų 

darbo saugą ir sveikatos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Jeigu 

darbuotojui kyla neaiškumų dėl vietos atitikties nustatytiems reikalavimams, darbuotojas turi 

kreiptis į tiesioginį vadovą. Darbuotojas privalo rūpintis savo 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. 

5. Galimybė dirbti nuotoliniu būdu suteikiama šalių susitarimu pagal darbuotojo prašymą, 

pateiktą raštu Mokyklos direktoriui. Prašymas dėl nuotolinio darbo gali būti pateiktas bet 

kuriuo metu per visus mokslo metus. Sprendimą dėl nuotolinio darbo priima Mokyklos 

direktorius, šalims sutarus, kad dėl nuotolinio darbo patirtos išlaidos darbuotojui nėra 

kompensuojamos. 

6. Prašyme dėl nuotolinio darbo privaloma nurodyti: 

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

6.2. telefono numerį ir elektroninio pašto adresą, kuriais bus palaikomas ryšys bei siunčiama 

būtina informacija; 

6.3. laikotarpį, nuotolinio darbo savaitinį valandų skaičių; 

6.4. patvirtinti, kad nuotolinio darbo vieta ir naudojamos darbo priemonės atitinka būtinus 

saugos ir sveikatos reikalavimus; 

6.5. patvirtinti įsipareigojimą laikytis nuotolinio darbo saugos reikalavimų darbo funkcijų 

atlikimo metu, taip pat patvirtinti, kad jeigu trauma bus patirta laiku, kuris pagal susitarimą 

nepriskiriamas darbo laikui, arba su darbo funkcijų atlikimu nesusijusiomis aplinkybėmis, 

įvykis nebus laikomas nelaimingu atsitikimu darbe; 

6.6. pasižadėti laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 

716 patvirtintame Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų apraše nustatytų 

elektroninės informacijos saugos reikalavimų, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais 

duomenų apsaugą. 



7. Nuotolinio darbo metu darbuotojas turi kiekvieną darbo dieną tikrinti savo elektroninį paštą, 

būti pasiekiamas jo nurodytu telefonu, o praleidęs skambučius perskambinti ne vėliau kaip 

per valandą. 

8. Už darbo nuotoliniu būdu rezultatus darbuotojas atsiskaito tiesioginiam vadovui jo nustatytu 

būdu. 

9. Darbuotojas privalo atvykti į darbo vietą, jei pageidaujamu dirbti nuotoliniu būdu metu yra 

numatyti posėdžiai, pasitarimai, susitikimai ir kiti renginiai, kuriuose darbuotojo dalyvavimas 

būtinas. 

10. Nuotolinio darbo laikas darbo laiko apskaitos žiniaraštyje žymimas kaip įprastas dirbtas darbo 

laikas. 

11. Darbuotojui, dirbančiam nuotolinį darbą, taikomi tokie patys reikalavimai ir tokios pat 

socialinės garantijos, kokios taikomos mokyklos patalpose dirbantiems darbuotojams, kaip 

jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio 

draudimo įstatymas (nauja redakcija nuo 2017-01-01, Nr. XII-2472, 2016-06-21) ir jį 

įgyvendinantys teisės aktai. 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

12. Užduočių formavimas ir atsiskaitymas už jų rezultatus nesiskiria nuo darbo nenuotoliniu būdu 

metu formuojamų užduočių ir atsiskaitymo už jas. 

13. Esant tarnybinei būtinybei nuotoliniu būdu dirbantis darbuotojas privalo ne vėliau kaip per 

pusantros valandos atvykti į savo darbo vietą. 

14. Jei darbas nuotoliniu būdu daro neigiamą įtaką darbuotojo darbo kokybei, neužtikrinamas 

tinkamas pareiginių (darbinių) funkcijų vykdymas arba darbuotojas nesilaiko nuotolinio 

darbo reikalavimų, nurodytų šiame apraše, tiesioginio vadovo siūlymu galimybė dirbti 

nuotoliniu būdu ribojama arba nesuteikiama. 

15. Apie šį Aprašą yra informuotos Mokyklos darbo taryba ir Profesinė sąjunga ir dėl šio Aprašo 

priėmimo su jomis pasikonsultuota. 

 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

___________________________________________________________________ 
(darbuotojo vardas ir pavardė, pareigos) 

 

 

Kauno A. Martinaičio dailės mokyklos 

direktorei Margaritai Ramonienei 

 

PRAŠYMAS LEISTI DIRBTI NUOTOLINIU BŪDU 

______________________ 

(data) 

 

 

 Prašau leisti dalį mano tarnybinių (darbinių) funkcijų atlikti nuotoliniu būdu šiuo laikotarpiu: 

________________________________________________________________________________ 
(nurodoma dalis, laikotarpis, savaitės darbo dienos ir valandos, kada darbuotojas dirbs nuotoliniu būdu) 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Nuotolinio darbo pagrindinė vieta (adresas): ____________________________________________ 

Telefono numeris ir elektroninio pašto adresas, kuriais bus palaikomas ryšys nuotolinio darbo metu: 

________________________________________________________________________________ 

 

Atsiskaitymo už nuotoliniu būdu atliktus darbus tvarka: 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 Patvirtinu, kad: 

1. nuotolinio darbo vieta ir naudojamos darbo priemonės atitinka būtinus saugos ir sveikatos 

reikalavimus; 

2. įsipareigoju laikytis nuotolinio darbo saugos reikalavimų darbo funkcijų atlikimo metu, taip 

pat patvirtinu, kad jeigu trauma bus patirta laiku, kuris pagal susitarimą nepriskiriamas darbo 

laikui, arba su darbo funkcijų atlikimu nesusijusiomis aplinkybėmis, įvykis nebus laikomas 

nelaimingu atsitikimu darbe; 

3. laikysiuosi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 

patvirtintame Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų apraše nustatytų 

elektroninės informacijos saugos reikalavimų; 

4. atsisakau prašyti kompensacijos už darbo priemonių naudojimą/nusidėvėjimą (telefonas, 

kompiuteris ir pan.) ir komunalines paslaugas; 

5. esu susipažinęs su Nuotolinio darbo Kauno Antano Martinaičio dailės mokykloje tvarkos 

aprašu. 

 

 

________________________________ 
(vardas, pavardė, parašas) 

 


