
 

                                     NAUJOSIOS AKMENĖS MUZIKOS MOKYKLOS  

                                                                     DIREKTORIUS   

 

ĮSAKYMAS 

                DĖL NAUJOSIOS AKMENĖS MUZIKOS MOKYKLOS DARBO 

ORGANIZAVIMO 

  

2020 m. kovo 23 d.  Nr. V-14  

Naujoji Akmenė 

 

     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 

1–3 punktais, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 52 straipsniu, Lietuvos Respublikos valstybės 

tarnybos įstatymo 50 straipsniu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir 

kontrolės įstatymo 22 straipsnio 2 dalimi, 25 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos 

teritorijoje paskelbimo“:  

1. T v i r t i n u Nuotolinio darbo esant nepalankiai epideminei COVID-19 situacijai 

Naujosios Akmenės muzikos mokykloje tvarkos aprašą (pridedama). 

2. N u r o d a u, kad šio įsakymo 1 punktu patvirtintas Nuotolinio darbo esant 

nepalankiai epideminei COVID-19 situacijai Naujosios Akmenės muzikos mokykloje tvarkos 

aprašas galioja iki tol, kol Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskelbs karantino pabaigą. 

 

 

Direktorė                 Irina Mikulevič   
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PATVIRTINTA 

Naujosios Akmenės muzikos mokyklos 

direktoriaus 

2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-14 

 

 

NUOTOLINIO DARBO ESANT NEPALANKIAI EPIDEMINEI COVID-19 SITUACIJAI 

NAUJOSIOS AKMENĖS MUZIKOS MOKYKLOJE  

TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Nuotolinio darbo esant nepalankiai epideminei COVID-19 situacijai Naujosios 

Akmenės muzikos mokykloje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato nuotolinio darbo tvarką 

Naujosios Akmenės muzikos mokykloje (toliau – Mokykla), esant nepalankiai epideminei 

COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) situacijai. 

2. Nuotolinis darbas esant nepalankiai epideminei COVID-19 situacijai – tai darbo 

organizavimo forma arba darbo atlikimo būdas, kai suderinus su tiesioginiu vadovu valstybės 

tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas) pareigybės aprašyme 

jam priskirtos funkcijos vykdomos darbuotojo gyvenamojoje vietoje arba kitoje iš anksto 

nurodytoje vietoje, naudojantis informacinėmis technologijomis. 

3. Galimybe dirbti nuotoliniu būdu gali pasinaudoti visi Naujosios Akmenės muzikos 

mokyklos darbuotojai, išskyrus, kai būtina atitinkamas funkcijas atlikti darbo vietoje.  

 

II SKYRIUS 

DARBO NUOTOLINIU BŪDU SĄLYGOS IR TVARKA 

 

4. Leidimas dirbti nuotoliniu būdu suteikiamas pilnomis darbo dienomis, ne ilgiau kaip 3 

mėnesiams. 

5. Nuotolinis darbas nesukelia tarnybos (darbo) stažo apskaičiavimo, skyrimo į aukštesnes 

pareigas, kvalifikacijos tobulinimo ribojimų, neriboja ir nevaržo kitų darbuotojų teisių. 

6. Darbuotojas, norintis dirbti nuotoliniu būdu, derina prašymą su tiesioginiu vadovu, per 

dokumentų valdymo sistemą (toliau – DVS) tiesioginiam vadovui  pateikdamas prašymą pagal šio  

Aprašo priedą leisti dirbti nuotoliniu būdu, nurodydamas: 

6.1. konkrečią nuotolinio darbo vietą; 

6.2. nuotolinio darbo laiką (laikotarpis ar data); 

6.3. kad nuotoliniu būdu dirbs Naujosios Akmenės muzikos mokyklos darbo laiku;    

6.4. statinį IP adresą; 

6.5. asmeninio elektroninio pašto adresą ir asmeninį telefono numerį (jeigu darbuotojas 

neturi paskirto tarnybinio telefono), į kurį bus peradresuojami tarnybiniai skambučiai ir kuriuo bus 

palaikomas ryšys, (darbuotojas turi iš anksto pasirūpinti, kad jo fiksuoto ryšio darbo telefono 

skambučiams būtų įjungta peradresavimo į jo mobiliojo ryšio telefoną funkcija). 

7. Tiesioginis vadovas gavęs darbuotojo prašymą leisti dirbti nuotoliniu būdu, įvertina 

prašyme pateiktą informaciją, darbuotojo funkcijų ar darbo pobūdį, būtinybę užtikrinti Naujosios 

Akmenės muzikos mokyklai priskirtų funkcijų vykdymą esant nepalankiai epideminei COVID-19 

situacijai ir DVS priemonėmis formuoja rezoliuciją, nurodydamas sutikimą arba nesutikimą dėl 

leidimo dirbti nuotolinį darbą. Sprendimą dėl Naujosios Akmenės muzikos mokyklos direktoriui 

tiesiogiai pavaldžių darbuotojų, priima Mokyklos direktorius.   

8. Dėl nuotolinio darbo patirtos išlaidos darbuotojui nekompensuojamos, jis dirba 

naudodamas asmenines darbo priemones, kompiuterinę ir telekomunikacinę, interneto ryšį (toliau 
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– įranga) ir atsako už jų atitikimą darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų 

reikalavimams. Išimtinais atvejais, raštu suderinus su tiesioginiu vadovu, nuotoliniam darbui 

atlikti gali būti naudojamos Naujosios Akmenės muzikos mokyklos darbo priemonės ir įranga.  

9. Darbuotojas, dirbantis nuotoliniu būdu, pavaldus ir atsiskaito tarpusavyje iš anksto 

sutarta tvarka tiesioginiam vadovui.  

10. Darbuotojas turi teisę bet kada pateikti prašymą atsisakyti nuotolinio darbo. Tiesioginis 

vadovas turi teisę neleisti dirbti nuotoliniu būdu arba panaikinti leidimą dirbti nuotoliniu būdu 

įspėjęs darbuotoją elektroniniu paštu ar telefonu, esant vienai ar kelioms toliau nurodytoms 

aplinkybėms: 

10.1. dėl nuotolinio darbo negali būti užtikrinamas privalomų, kurioje dirba darbuotojas, 

funkcijų vykdymas; 

10.2. pasikeičia aplinkybės, atliekamo darbo funkcijos, taip pat esant kitoms objektyvioms 

aplinkybėms. 

11. Darbuotojas neturi pareigos būti Naujosios Akmenės muzikos mokyklos patalpose, 

išskyrus atvejus, kai Naujosios Akmenės muzikos mokyklos direktorius,  telefonu ar elektroniniu 

būdu iš anksto nurodo, kad darbuotojas tą dieną turi dirbti Naujosios Akmenės muzikos mokyklos  

patalpose. 

12. Nuotoliniu būdu atliekamo darbo pobūdis ir specifika, užduočių formavimas, 

vykdymas, atsiskaitymas už jų rezultatus nesiskiria nuo darbo nenuotoliniu būdu. Darbuotojui, 

dirbančiam nuotoliniu būdu, konkrečias užduotis ir jų įgyvendinimo terminus tiesioginis vadovas 

pateikia elektroniniu paštu, telefonu ar kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis, taip pat nurodo, 

kaip darbuotojas už atliktą darbą privalo atsiskaityti.  

13. Darbuotojas, dirbantis nuotoliniu būdu: 

13.1. turi turėti telefoną, nuolat veikiančią interneto prieigą, reikiamą kompiuterinę 

techniką ir programinę įrangą, leidžiančią prisijungti prie Naujosios Akmenės muzikos mokyklos 

veikloje naudojamų informacinių sistemų, gauti pavedimus elektronine forma, išsiųsti atliktas 

užduotis; 

13.2. darbo laiku nuolat, bet ne rečiau kaip kas valandą, tikrinti savo tarnybinį elektroninį 

paštą; 

13.3. operatyviai atsakyti į elektroninius pranešimus ir atsiliepti į skambučius, o praleidęs 

skambučius – perskambinti; 

13.4. įvykdyti pateiktus pavedimus iki nustatytų terminų;  

13.5. laikytis Naujosios Akmenės muzikos mokyklos nuotolinio darbo mokykloje tvarkos 

aprašo, patvirtinto Naujosios Akmenės muzikos mokyklos direktoriaus 2020 m. kovo 23 d. 

įsakymu Nr. V-14  „Dėl  nuotolinio darbo Naujosios Akmenės muzikos mokykloje tvarkos aprašo 

patvirtinimo“.  

14. Darbuotojas, dirbantis nuotoliniu būdu, privalo vadovautis Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamento (ES) 2016/676 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 

laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų 

apsaugos reglamentas), Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, patvirtintu 

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 informacinis išteklius, svarbos įvertinimo ir 

valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo 

patvirtinimo“, taip pat kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugos, 

elektroninės informacijos saugos reikalavimus. 

15. Nuotolinio darbo laikas darbo laiko apskaitos žiniaraštyje žymimas kaip įprastas 

Naujosios Akmenės muzikos mokykloje dirbtas darbo laikas. Savo darbo laiką darbuotojas skirsto 

savo nuožiūra, nepažeisdamas maksimaliojo darbo ir minimaliojo poilsio laiko reikalavimų. 

16. Darbuotojui, dirbančiam nuotolinį darbą, taikomos tokios pat socialinės garantijos, 

kokios taikomos Naujosios Akmenės muzikos mokyklos patalpose dirbantiems darbuotojams, 

kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio 

draudimo įstatymas ir jį įgyvendinantys teisės aktai. 
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III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. 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. Darbuotojas, dirbantis nuotoliniu būdu, įsipareigoja, kad   jo 

darbo nuotoliniu būdu vieta ir naudojamos asmeninės darbo priemonės atitiktų darbuotojų darbo 

saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimus, kad, jeigu trauma būtų patirta laiku, kuris pagal 

susitarimą nepriskiriamas darbo laikui arba su darbo funkcijų atlikimu nesusijusiomis 

aplinkybėmis, įvykis nebūtų laikomas nelaimingu atsitikimu darbe, kad naudojantis informacinių 

technologijų priemonėmis būtų užtikrintas elektroninės informacijos saugos ir kibernetinio 

saugumo reikalavimų laikymasis.   

 

________________________ 

 

 

 

SUDERINTA 

Naujosios Akmenės muzikos mokyklos  

Darbo tarybos pirmininkas  

 

Danguolė Vanagienė  
 

___________________ 

   (parašas)  

2020 m. kovo 23 d.  
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Nuotolinio darbo esant nepalankiai 

epideminei COVID-19 situacijai 

Naujosios Akmenės muzikos 

mokykloje tvarkos aprašo priedas 
 

 
 (darbuotojo vardas, pavardė) 

 

                             

(pareigybės pavadinimas) 

 

PRAŠYMAS 

  
(data)  

 

Naujoji Akmenė 
(sudarymo vieta) 

 

 

Prašau leisti man pareigybės aprašyme priskirtas funkcijas vykdyti nuotoliniu būdu.  

Nuotolinio darbo vieta (adresas, vietovės pavadinimas)    

 

           Nuotolinio darbo pradžios ir pabaigos laikas (laikotarpis arba data, savaitės dienos ar 

pan.)   

                   

            Nuotoliniu būdu dirbsiu Naujosios Akmenės muzikos mokyklos darbo laiku. 

Statinis IP adresas     

Asmeninio elektroninio pašto adresas ir asmeninio telefono numeris (jeigu darbuotojas 

neturi paskirto tarnybinio telefono), į kurį bus peradresuojami tarnybiniai skambučiai, kuriuo bus 

palaikomas ryšys    

 

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

darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus. 

               Įsipareigoju laikytis Naujosios Akmenės muzikos mokyklos nuotolinio darbo tvarkos 

aprašo, patvirtinto Naujosios Akmenės muzikos mokyklos direktoriaus 2020 m. kovo 23 d. 

įsakymu Nr. V-14 „Dėl nuotolinio darbo Naujosios Akmenės muzikos mokykloje tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, reikalavimų atliekant funkcijas nuotolinio darbo atlikimo metu. 

Sutinku, kad jeigu trauma būtų patirta laiku, kuris pagal susitarimą nepriskiriamas darbo 

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

nelaimingu atsitikimu darbe. 

 Pasižadu laikytis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/676 dėl fizinių 

asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 

panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), 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 informacinis išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, 

registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“, taip pat kituose 

teisės aktuose nurodytų asmens duomenų apsaugos, elektroninės informacijos saugos reikalavimų.  

  
___________________________________        _______________       ___________________________________ 

             (pareigų pavadinimas)                         (parašas)                                      (vardas, pavardė) 


