
 PATVIRTINTA  

 Kėdainių lopšelio-darželio „Vaikystė“  

 direktoriaus 

 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-29 

 

KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VAIKYSTĖ“ 

 DARBUOTOJŲ NUOTOLINIO DARBO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kėdainių lopšelio-darželio „Vaikystė“ darbuotojų nuotolinio darbo tvarkos aprašas 

(toliau – Aprašas) nustato darbuotojų nuotolinio darbo tvarką Kėdainių lopšelyje-darželyje 

,,Vaikystė“ (toliau lopšelis-darželis) ir reglamentuoja darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, 

nustatytų funkcijų ar jų dalies atlikimo nuotoliniu būdu kitoje, negu Mindaugo g. 21, Kėdainiai, 

vietoje, sąlygas ir tvarką. 

2. Nuotolinis darbas yra suprantamas taip, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos 

darbo kodekso 52 straipsnyje – nuotolinis darbas yra darbo organizavimo forma arba darbo atlikimo 

būdas, kai darbuotojas jam priskirtas darbo funkcijas ar jų dalį visą arba dalį darbo laiko, su 

darbdaviu suderinta tvarka reguliariai atlieka nuotoliniu būdu, tai yra sulygtoje darbo sutarties šalims 

priimtinoje kitoje, negu darbovietė yra, vietoje, taip pat ir naudodamas informacines technologijas. 

3. Galimybe dirbti nuotoliniu būdu gali pasinaudoti visi darbuotojai, kurių veiklos 

pobūdis ir specifika leidžia jiems priskirtas funkcijas atlikti šia darbo organizavimo forma.  

 

II SKYRIUS 

NUOTOLINIO DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

4. Darbuotojas, pageidaujantis dirbti nuotoliniu būdu, privalo: 

4.1. užtikrinti, kad jo pasirinkta nuotolinio darbo vieta atitiktų darbuotojų darbo saugą ir 

sveikatos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus; 

4.2. užtikrinti savo paties ir kitų asmenų, kurie galėtų nukentėti dėl netinkamo 

darbuotojo elgesio ar klaidų, saugą ir sveikatą, taip pat tinkamą įrangos ir darbo priemonių 

naudojimą ir apsaugą; 

4.3. darbuotojas, savo nuožiūra skirstydamas savo darbo laiką, nepažeisti maksimaliųjų 

darbo ir minimaliųjų poilsio laiko reikalavimų. 

5. Darbuotojas užtikrina ir sutinka, kad:   

5.1. nuotolinio darbo metu jis būtų pasiekiamas tarnybiniu (jei toks yra skirtas) ar 

asmeniniu mobiliuoju telefonu;  

5.2. darbui, suderinęs su direktoriumi,  naudoja Lopšelio-darželio kompiuterį (pasirašęs 

kompiuterio perdavimo/priėmimo aktą) ar neatlygintinai naudoja savo asmeninį kompiuterį, 

laikydamasis saugos ir asmens duomenų apsaugos įstatymų reikalavimų.  

6. Galimybė dirbti nuotoliniu būdu suteikiama darbuotojo prašymu (Priedas Nr. 1)  

ir/arba šalių susitarimu.  

7. Prašyme ir/arba susitarime privaloma nurodyti:  

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

7.2. telefono numerį ir el. pašto adresą, kuriuo bus palaikomas ryšys;  

7.3. nuotolinio darbo pradžios ir pabaigos laiką (nuotolinis darbas pradedamas ne 

anksčiau kaip 7.00 val. ir atitinkamai baigiamas ne vėliau kaip 17.30 val.);  



7.4. patvirtinti, kad nuotolinio darbo vieta ir naudojamos darbo priemonės atitinka 

būtinus saugos ir sveikatos reikalavimus;  

7.5. 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 nenusijusiomis aplinkybėmis, įvykis 

nebus laikomas nelaimingu atsitikimu darbe;  

7.6. 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.  

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

praleidęs skambučius perskambinti ne vėliau kaip per vieną valandą.  

9. Už darbo nuotoliniu būdu rezultatus darbuotojas atsiskaito tiesioginiam vadovui, jo 

nustatytu būdu:  

9.1. dirbant nuotoliniu būdu darbuotojo dirbtas laikas Lopšelio-darželio darbo laiko 

apskaitos žiniaraštyje žymimas taip pat kaip dirbant Lopšelio-darželio patalpose;  

9.2. darbuotojui, dirbančiam nuotoliniu būdu, konkrečias užduotis jį kuruojantis asmuo 

gali pateikti elektronine forma, siųsdamas jas į darbuotojo nurodytą elektroninio pašto dėžutę, 

elektroninį dienyną „Mūsų darželis“ arba žodžiu, fiksuotu ar mobiliuoju tarnybiniu, ar asmeniniu 

telefono ryšiu (toliau – telefono ryšys);  

9.3. darbuotojas, atlikęs jam pavestas užduotis, nedelsdamas jas išsiunčia tarnybiniu 

elektroniniu paštu ar per elektroninį dienyną;  

9.4. darbuotojas, dirbantis nuotoliniu būdu, kas savaitę pateikia tiesioginiam vadovui 

atliktų darbų ataskaitą elektroniniu būdu, ar, pasibaigus nuotolinio darbo terminui, ne vėliau kaip per 

savaitę tiesiogiai (Priedas Nr. 2); 

9.5. darbuotojas, dirbantis nuotoliniu būdu, privalo nuolat tikrinti nurodyto elektroninio 

pašto dėžutę ir operatyviai atsakyti į elektroninius pranešimus bei atsiliepti į skambučius telefono 

ryšiu;  

9.6. darbuotojas, dirbantis nuotoliniu būdu, užtikrina, kad darbo nuotoliniu būdu vietoje 

nuolat būtų įjungta interneto prieiga, kompiuterinė technika ir telefonas.  

 

III SKYRIUS 

NUOTOLINIO DARBO PRIEMONĖS 

 

 

10. Jei nuotoliniam darbui reikalingos specialios Lopšelio-darželio priemonės, 

priemonių sąrašas, kurias darbuotojas privalėtų turėti dirbdamas nuotoliniu būdu, tvirtinamas atskiru 

Lopšelio - darželio direktoriaus įsakymu.  

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

11. Esant tarnybinei būtinybei nuotoliniu būdu dirbantis darbuotojas privalo ne vėliau 

kaip per valandą atvykti į savo darbo vietą.  

12. Darbuotojui, kuris nesilaiko aukščiau įvardintų nuotolinio darbo tvarkos 

reikalavimų, galimybė dirbti nuotoliniu būdu ribojama arba nutraukiama.  

13. Nuotolinis darbas nesukelia darbo stažo apskaičiavimo, skyrimo į aukštesnes 

pareigas, kvalifikacijos tobulinimo ribojimų, neriboja ir nevaržo kitų darbuotojo darbo teisių.  



14. Nuotolinį darbą dirbantiems darbuotojams sudaromos sąlygas bendrauti ir 

bendradarbiauti su kitais darbovietėje dirbančiais darbuotojais ir darbuotojų atstovais, gauti iš 

darbdavio informaciją. 

15. Darbdavys reguliariai, ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus, pareikalavus 

darbo tarybai, informuoja darbo tarybą apie nuotolinio darbo būklę Lopšelyje-darželyje, 

nurodydamas taip dirbančių darbuotojų skaičių, užimamas pareigybes ir, jeigu profesijos grupėje yra 

daugiau negu du darbuotojai, darbo užmokesčio vidurkį pagal profesijų grupes ir lytį. 

 

 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                     Kėdainių lopšelio-darželio „Vaikystė“ 

     Darbuotojų darbo nuotoliniu būdu 

     tvarkos aprašo  

                 1 priedas 

 

Kėdainių lopšelio-darželio „Vaikystė“  

Direktorei Neringai Vaicekauskienei 

 

 

PRAŠYMAS  

DĖL NUOTOLINIO DARBO 

................................ 

Kėdainiai 

 

 

Prašau man nuo 20...-...-... iki ............... leisti dirbti ... val. per savaitę nuotoliniu būdu. 

Nuotolinio darbo atlikimo adresas - ............................................; 

Telefono numeris, kuriuo bus palaikomas ryšys - ..........................; 

El. pašto adresas, kuriuo bus palaikomas ryšys - ................................; 

Nuotolinio darbo atlikimo valandos (pradžia ir pabaiga):  .......................................................; 

Darbo priemonės (asmeninės ir/ar lopšelio-darželio): ............................................; 

Atliekamos funkcijos: ...................................... 

Patvirtinu, kad nuotolinio darbo vieta, naudojamos darbo priemonės, įranga atitinka 

darbuotojų darbo saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.  

Patvirtinu, kad esu susipažinęs su Kėdainių lopšelio-darželio „Vaikystė“ darbuotojų 

nuotolinio darbo tvarkos aprašu ir pasižadu jo laikytis. 

 

 

(parašas)    (vardas, pavardė) 


