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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2017

- m. birZelio 2l d. nutarimu Nr. 496 ,Del Lietuvos Respublikos darbo kodekso igyvendinimo",

t v i r t i n u Kelmes Algirdo Lipeikos menq mokyklos darbuotojq, dirbandiq pagal darbo

sutartis, darbo nuotoliniu b[du taisykles.

PRIDEDAMA. Patvirtintos Kelmes Algirdo Lipeikos menq mokyklos darbuotojq, dirbandiq

pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu bldu taisykles.
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isakymu Nr. V-

KELMES ALGIRDO LIPEIKOS MENU MOKYKLOS DARBUOTOJU, DIRBANdIU
PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO NUOTOLINIU BUDU TAISYKLES

1. Kelmes Algirdo Lipeikos menq mokyklos darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis, darbo

nuotoliniu btdu taisykles (toliau - Taisykles) nustato Kelmes Algirdo Lipeikos menq mokyklos
(toliau - Mokykla) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutarti, nustatytq funkcijq dalies atlikimo
nuotoliniu b[du kitoje, negu nuolatineje darbo vietoje, s4lygas ir tvark4.

2. Darbuotojams pageidaujant, jei jq veiklos pobldis ir specifika leidLia jiems priskirtas
funkcijas atlikti ne Mokyklos patalpose, leidZiama dali darbo laiko normos dirbti nuotoliniu budu i5

anksto suderintu su Mokyklos direktoriumi:
2.1. direktoriaus pavaduotojui ugdymui, bendriesiems ir [kio reikalams, 10-50 procentq darbo

r laiko;
2.2. mokylojams savaites darbo laikq, skirt4 ugdomajai veiklai planuoti, pasiruo5ti pamokoms,

mokiniq mokymosi pasiekimams vertinti;
3. Tenkinamas 2 punkte i5vardintq darbuotojq pra5ymas dirbti nuotoliniu budu, jeigu tai

imanoma del darbo organizavimo ypatumq, to pareikalavus:
3.1. neigalum4turindiam darbuotojui irpedagogui, jei tomis darbo dienomis jis neturi kontaktiniq

valandq;
3.2. nesdiai, neseniai pagimdZiusiai ar krDtimi maitinandiai darbuotojai, taip pat pedagogei, jei

tomis darbo dienomis ji neturi kontaktiniq valandq;
3.3. darbuotojui, auginandiam vaik4 (ivaiki) iki 3 metq, taip pat pedagogui, jei tomis darbo

dienomis jis neturi kontaktiniq valandq;
3.4. darbuotojui vienam auginandiam vaik4 (ivaiki) iki 14 metq ar neigalq vaik4 (ivaiki) iki 18

metq, taip pat pedagogui, jei tomis darbo dienomis jis neturi kontaktiniq valandq;
3.5. darbuotojui auginandiam 3 ir daugiau vaikq (ivaikiq) iki 14 metq, taippat pedagogui, jei

tomis darbo dienomis jis neturi kontaktiniq valandq;
3.6. darbuotojui, kuris priZilri Seimos nari, kuriam nustatltas maZesnis negu penkiasdeSimt

. penkiq procentq darbingumo lygis, arba Seimos nari, sulaukusi senatvds pensijos amLi4, kuriamv 
nustatytas dideliq arba vidutiniq specialiqjq poreikiq lygis; taip pat taip patpedagogui, jei tomis darbo
dienomis jis neturi kontaktiniq valandq;

4. Darbuotojas pra5ym4 del leidimo dirbti nuotoliniu bldu (Taisykliq 1 priedas) raStu teikia
Mokyklos direktoriui. Pra5yme del leidimo dirbti nuotoliniu bldu privalo bDti nurodya:

4.1. kalendorinio menesio diena (-os) ar savaitds dienos'ir konkretus laikas, kuria (-iomis)
pageidauj ama dirbti nuotoliniu b[du;

4.2. nuotoliniam darbui butinos priemones (ei tokios bltinos ir kai tokias pra5oma suteikti);
4.3. mobiliojo ry5io telefono numeris, i kurf bus peradresuojami tarnybiniai (darbo telefono)

skambudiai;
4.4. atsiskaitymo uZ darbo nuotoliniu bldu rezultatus tvarka: mokytojas ruo5iasi pamokoms,

planuoja ugdomqj4 veikl4, kiti darbuotojai numato konkretaus namuose atliekamo darbo rezultatus.
5. Mokyklos direktorius gavEs darbuotojo pra5ym4 del leidimo dirbti nuotoliniu bldu, ivertina

pra5yme pateikt4 informacijq, darbuotojo funkcijq ar darbo pobldi, b[tinybg uZtikrinti operatyvq ir
nepertraukiam4 Mokyklos darb4, priima sprendim4 ira5ydamas atitinkam4 rezoliucij4 ant darbuotojo
pra5ymo.

6. Sutikus leisti darbuotojui dirbti nuotoliniu bfldu, praSymas tvirtinamas Direktoriaus isakymu.



7. Darbuotojas, dirbantis nuotoliniu b[du, turi teisg bet kada pateikti pra5ym4 del leidimo dirbti
nuotoliniu bldu panaikinimo (Taisykliq 2 priedas). Pra5ymas del leidimo dirbti nuotoliniu bndu
panaikinimo teikiamas ir tvirtinimas tokia padia kaip ir praSymo del leidimo dirbti nuotoliniu bldu
pateikimo tvarka.

8. Darbuotojas, dirbantis nuotoliniu btdu, isipareigoja, kad jo darbo nuotoliniu budu vieta ir
asmeninds darbo priemones bei iranga (i5skyrus Mokyklos suteiktas priemones ir irangq, jei to
reikalauja darbo specifika) atitiktq darbuotojq darbo saugQ ir sveikat4 reglamentuojandiq teises aktq
nustatytus reikalavimus, kad naudojantis informaciniq technologijq priemonemis bDtq uZtikrintas
informaciniq technologrjq ir kibernetinio saugumo reikalavimq laikymasis.

9. Darbuotojui ir pedagogui, dirbandiam nuotolini darb4, uZduotys, kurios nebuvo suderintos i5
anksto, pateikiamos elektronine forma ijo elektroninio pa5to deZutg ar (ir) LodLiu telekomunikacijq
priemonemis.

10. Darbuotojai, dirbantys nuotolini darb4, privalo:
10.1. savo darbo laiku tikrinti savo elektroninio pa5to delutE;
10.2. savo darbo laiku operatyviai atsakyti iskubius elektroninius prane5imus ir atsiliepti i

skambudius;
10.3. kai yra tamybine butinybe, tiesioginio vadovo reikalavimu, Mokyklos darbo laiku privalo

atvykti iMokykl4 atlikti savo funkcijq;
10.4. atlikti pavedimus per nustatyt4 termin4;
10.5. laikytis teises aktuose nustatytq darbq saugos ir kitq teises aktq, kurie taikomi ir dirbant

Mokyklos patalpose, reikalavimq;
10.6. uL atlikt4 nuotolini darbq atsiskaityti tiesioginiam vadovui pagal pra5yme nurodytus darbus

ir numatytus rezultatus.
1 1. Darbuotojo pra5ymas dirbti nuotoliniu btdu netenkinamas arba panaikinamas Siais atvejais:
11.1. darbuotojas nevykdo pareigq, nustatytq Taisykliq 10 punkte, ar netinkamai jas vykdo;
11.2. darbuotojas del veiklos pobDdZio ir specifikos negali atlikti priskirtq funkcijq ne Mokyklos

patalpose;
11.3. darbuotojas pateikia praSym4 del leidimo dirbti nuotoliniu bldu panaikinimo (Taisykliq 2

priedas);
1 1.4. pasikeidia aplinkybes del kuriq nepavyksta suderinti darbuotojo darbo grafiko.
12. Atsilvelgiant i tai, kad Lietuvos Respublikos nelaimingq atsitikimq darbe ir profesiniq ligq

socialinio draudimo istatyme neapibreLta nelaimingo atsitikimo dirbant nuotolini darbq s4voka,
nelaimingas ivykis, kuris atsitiktq dirbant nuotolini darbq nustatltomis darbo valandomis, butq
laikomas nelaimingu atsitikimu darbe, atlikus visapusi faktiniq aplinkybiq tyrim4. Kitais atvejais,
jeigu darbuotojas patirtq traum4 atlikdamas ne darbo funkcijas ar laiku, kuris pagal susitarim4
nepriskiriamas darbo laikui, ivykis neturetq buti laikomas nelaimingu atsitikimu darbe.

13. Darbuotojams, dirbantiems nuotoliniu bDdu, taikomos tokios pat socialines garantijos, kokios
taikomos dirbantiems Mokyklos patalpose.



( pareigybes pavadinimas)

( darbuotojo vardas ir pavarde)

PRASYMAS
DEL LEIDIMO DIRBTI NUOTOLINIU BUDU

(Data)

Kelme

Pra5au leisti dalimano atliekamq funkcijq atlikti nuotoliniu budu Siuo laikotarpiu:

(nurodoma (-os) konkretaus menesio (iq) darbo diena (os) ar savaitds darbo diena ir valandos, kuria (-iomis) darbuotojas dirbs nuotoliniu biidu)

Y,' (nurodomas nuotolines darbo vietos adresas)

Telefono numeris ir elektroninio paSto adresas

(mobiliojo rysio telefono numerisJ,llX 
|;lll::'#rfi::1j6i 

tamybiniai skambudiai ir el. pasto adresas, kuriuo biitq

Atsiskaitymo uZ darbo nuotoliniu b[du rezultatus tvarka (ei tai numatyta Taisyklese)

(nurodomas atsiskaitymo biidas: raStu arba Lodlil, kiti su tiesioginiu vadovu suderinti klausimai)

E Pra5au man iSduoti aparating ir programing irang4 dirbti nuotoliniu brldu:

(nurodomos bDtinos darbo priemones, jei to reikalauja darbo funkcijq atlikimo specifika)

Patvirtinu, kad:
1. Moku saugiai dirbti, Linau darbuotojq saugos ir sveikatos, civilines saugos, gaisrines saugos,

\<, higienos ir aplinkosaugos instrukcijq ir kitq norminiq teises aktq reikalavimus;
2. Laikysiuosi darbo priemoniq, su kuriomis dirbsiu, eksploatavimo taisykliq;
3. Nedirbsiu su techni5kai netvarkingomis darbo priemonemis;
4. Darbo priemones ir irenginius naudosiu pagal paskirti;
5. UZtikrinsiu savo darbo vietoje saugos priemoniq, irankiq,.prietaisq, gaisro gesinimo priemoniq

ir darbo saugos dokumentacijos komplektacij4 ir i5saugojim4;
6. Darbo metu b[siu blaivus ir neapsvaiggs nuo alkoholiniq gerimq, narkotiniq, toksiniq bei kitq

mediiagq, kurios veikia Zmogaus psichik4;
7. Saugosiu nuo praradimo man i5duotq (jei yra iSduota) aparatinE ir programing irangq, praradus

nedelsiant informuosiu direktoriaus pavaduotoj4 Dkiui ir bendriesiems klausimams, kuris atsakingas
ui, aparatines ir programines irangos Mokykloje iSdavim4, padengsiu patirtus nuostolius.

Pasiiadu, kad dirbdamas nuotoliniu bldu, laikysiuosi Kelmes Algirdo Lipeikos menq
mokyklos darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu b[du taisyklese nustatytq
reikalavimq. Rtpinsiuosi savo paties ir kitq asmeml, kurie galetq nukenteti del netinkamo mano
elgesio ar klaidq, sauga ir sveikata, taip pat tinkamu irangos ir darbo priemoniq naudojimu.

( darbuotojo vardas ir pavarde, paraSas)



Kelmes Algirdo LiPeikos meil+
mokyklos darbuotojq, dirbandiq pagal

darbo sutartis, darbo nuotoliniu bldu
taisykliq
2 priedas

(Prasymo d6l leidimo dirbti nuotoliniu bfidu panaikinimo formos pavyzdys)

(pareigybes pavadinimas)

(darbuotojo vardas ir Pavardd)

PRASYMAS
DEL LEIDIMO DIRBTI NUOTOLINIU BUDU PANAIKINIMO

(data)

Kelme

Pra5au panaikinti leidim4 dirbti nuotoliniu bfldu nuo
(data)

(darbuotojo vardas ir pavarde, para5as)



Kelmes Algirdo Lipeikos menq
mokyklos darbuotojq, dirbandiq pagal
darbo sutartis, darbo nuotoliniu bldu
taisykliq
3 priedas

(Aparatinds ir programin6s irangos perdavimo akto formos palyzdys)

APARATINES IR PROGRAMINES IRANGOS PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

frang4 gavo
(vardas ir pavarde, para5as)

Y-

frangos pavadinimas
Inventoriaus
numeris arba

kodas

ISdavimo
data

Para5as
Gr4Zinimo

data
Para5as

[rang4 i5dave
(vardas ir pavarde)

Atsakingas asmuo
(vardas ir pavarde, para5as)


