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                                     centro direktoriaus 

                                     2020 m. kovo 27 d. 

                                     įsakymu Nr. V- 15 

 

UTENOS R. SUDEIKIŲ DAUGIAFUNKCIO CENTRO LAIKINO NUOTOLINIO DARBO 

KARANTINO METU TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

1. Utenos r. Sudeikių daugiafunkcio centro (toliau- Centras) laikino nuotolinio darbo 

karantino metu tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Centro nuotolinio darbo karantino metu 

organizavimo tvarką. 

2. Nuotolinis darbas – tai Utenos r. Sudeikių daugiafunkcio centro darbuotojų, dirbančių 

pagal darbo sutartį, pareigybės aprašyme jiems priskirtų darbo funkcijų ar jų dalies visą arba dalį 

darbo laiko vykdymas nuotoliniu būdu Centro darbuotojui sulygtoje šalims priimtinoje, kitoje negu 

darbovietė, vietoje (paskelbus karantiną dėl koronaviruso – namuose), naudojantis informacinėmis 

technologijomis. 

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

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

 

II SKYRIUS 

NUOTOLINIO DARBO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

            4.  Centro darbuotojas, norintis ir  (ar) Centro direktoriaus įpareigojamas dirbti nuotoliniu 

būdu, pateikia Centro direktoriui prašymą (pagal pridedamą formą) leisti dirbti nuotoliniu būdu, 

kuriame nurodo: 

4.1. tikslią nuotolinio darbo vietą; 

4.2. nuotolinio darbo laikotarpį (aplinkybes ar datą); 

            4.3. nuotolinio darbo dienos pradžios ir pabaigos laiką: 

            4.3.1. nuotolinis darbas dirbamas pagal nustatytą darbuotojams darbo laiko režimą (darbo 

laiko grafikus), nebent būtų susitarta individualiai dėl kito darbo laiko; pakeistas darbo laiko 

režimas įforminamas Centro direktoriaus įsakymu; 

            4.3.2. mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio ugdymo programą, nuotolinio darbo 

laikas nustatomas nuo 9.00 iki 17.00 valandos; 

4.4. telefono numerį, į kurį bus peradresuojami tarnybiniai (darbo) skambučiai ir palaikomas 

ryšys, bei elektroninio pašto adresą; 

4.5. patvirtinimą, kad susipažino su Aprašu. 

5. Darbuotojo prašymas Centro direktoriui turi būti pateiktas ne vėliau kaip prieš tris darbo 

dienas iki nuotolinio darbo pradžios. 

6. Centro direktorius per tris darbo dienas priima sprendimą dėl darbo nuotoliniu būdu: 

6.1. sutinka, kad darbuotojas dirbtų nuotoliniu būdu; 

6.2. nesutinka, kad darbuotojas dirbtų nuotoliniu būdu, nurodydamas sprendimo priežastis: 

6.2.1. darbuotojas privalo dalyvauti pasitarimuose, posėdžiuose, susitikimuose ir kt. 

veiklose; 

6.2.2. dėl darbuotojo nuotolinio darbo įstaiga negali tinkamai funkcionuoti; 

6.2.3. darbuotojo veiklos pobūdis, jam priskirtos funkcijos ar jų dalis negali būti atliekamos 

kitoje negu darbovietė vietoje; 

6.2.4. dirbant nuotoliniu būdu, gali nukentėti atliekamų funkcijų kokybė ir efektyvumas; 



6.2.5. darbas nuotoliniu būdu daro neigiamą įtaką Centro darbuotojo darbo kokybei; 

6.2.6. Centro darbuotojas piktnaudžiauja galimybe dirbti nuotoliniu būdu; 

6.2.7. nurodomos kitos objektyviai pagrįstos aplinkybės. 

7. Darbuotojas, dirbdamas nuotoliniu būdu namuose, privalo užtikrinti, kad jo pasirinkta 

nuotolinio darbo vieta atitiktų darbo saugą ir sveikatos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų 

reikalavimus. Jeigu darbuotojui kyla klausimų dėl darbo vietos atitikties nustatytiems 

reikalavimams, jis turi kreiptis į Centro direktorių. 

8. 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. 

9. Darbuotojai, dirbantys nuotoliniu būdu, privalo: 

9.1. užtikrinti, kad nuotolinio darbo vietoje būtų interneto prieiga, reikiama kompiuterinė 

technika, telefonas; esant būtinybei Centras gali aprūpinti darbuotoją kompiuteriu, jeigu tuo metu 

turi nereikalingų Centro funkcijoms vykdyti. Darbuotojas atsako už jam patikėto kompiuterio 

saugumą ir tinkamą jo naudojimą: nustačius, kad kompiuteris sugadintas ar dingo dėl darbuotojo 

kaltės, darbuotojas privalo atlyginti padarytą žalą; 

9.2. savo darbo laiku tikrinti asmeninio elektroninio pašto dėžutę; atlikti pavedimus 

nurodytais terminais; 

9.3. savo darbo laiku operatyviai atsakyti į elektroninius pranešimus ir telefono skambučius 

(praleidus skambutį, atsakyti ne vėliau kaip per vieną valandą); 

9.4. esant būtinybei, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1,5 val. nuo pranešimo pradžios 

atvykti į nuolatinę darbo vietą atlikti priskirtų funkcijų; 

           9.5. mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą (toliau – mokytojai), 

nuotolinio darbo organizavimas: 

           9.5.1. į uždarą Facebook  Sudeikių darželio tėvų grupę darbo dienomis iki 9.00 val. 

mokytojai įkelia užduotis, parengtas mišraus amžiaus vaikams, pagal tos savaitės temą; 

           9.5.2. atliktos užduotys mokytojui pateikiamos tėvams tinkamu būdu: aprašant paskyroje, 

pateikiant elektroniniu paštu, atsiunčiant nufotografavus ir pan.; 

           9.5.3. mokytojai atlieka apskaitą, kiek vaikų tą dieną atliko užduotis, bendrauja su tėvais 

(socialiniuose tinkluose, telefonu, el. p.) aptardami veiklas, rezultatus, priežastis, dėl kurių vaikai 

nedalyvauja veiklose; 

           9.5.4. priešmokyklinio amžiaus vaikams rengiamos užduotys, vadovaujantis Priešmokyklinio 

ugdymo pedagogo knyga „Opa pa!“; 

           9.5.5. mokytojai kiekvieną penktadienį iki 16.00 val. Centro direktoriui el. p. atsiunčia 

užpildytą Atsiskaitymo formą, patvirtintą Centro direktoriaus 2020 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-15; 

           9.5.6. užduotis mokytojai rengia pagal individualiai pasirinktą programą; 

           9.5.7. mokytojai privalo dalyvauti Utenos švietimo centro, Utenos rajono savivaldybės 

administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus organizuojamose vaizdo 

konferencijose, pasitarimuose, susirinkimuose, teikti reikalingą informaciją ir/ar atlikti kitus 

pavedimus; 

           9.6.  kiti Centro darbuotojai už atliktą nuotolinį darbą atsiskaito Centro direktoriui, jam 

pareikalavus jo nurodytu būdu. 

           10. Esant reikalui užduotis darbuotojams konkretizuoti, jos formuluojamos ir pateikiamos 

elektroniniu paštu kiekvienam darbuotojui individualiai Centro darbo valandomis. 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

            

           11. Dirbti nuotoliniu būdu iš anksto nesuderintais su Centro direktoriumi ar pavieniais 

atvejais draudžiama. 



           12. Sutikimą dirbti nuotoliniu būdu Centro direktorius atšaukia, esant bent vienai iš šių 

aplinkybių: 

           12.1. Centro darbuotojo, dirbančio nuotoliniu būdu, rašytiniu prašymu; 

           12.2. dėl nuotolinio darbo nukenčia darbuotojo atliekamų funkcijų kokybė ir efektyvumas; 

           12.3. dėl nuotolinio darbo neužtikrinamas Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas; 

           12.4. darbuotojas be pateisinamos priežasties pažeidinėja Aprašo 9 punkte nurodytas sąlygas. 

           13. Nuotolinio darbo atveju dirbtas laikas apskaičiuojamas kaip įprastas dirbtas darbo laikas. 

           14. Darbuotojams, dirbantiems nuotoliniu būdu, taikomos tokios pat socialinės garantijos, 

kokios taikomos dirbantiems Centro patalpose. 

           15. Aprašas keičiamas Centro direktoriaus įsakymu; pripažįstamas netekusiu galios, 

pasibaigus karantino laikotarpiui. 

           16. Ginčai dėl šiame Apraše reglamentuojamų klausimų sprendžiami Lietuvos Respublikos 

įstatymų nustatyta tvarka. 

___________________ 
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ATSISKAITYMO FORMA 

 

MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ NUOTOLINIU BŪDU PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO 

PROGRAMĄ, KARANTINO METU ĮGYVENDINTOS VEIKLOS 

 

 

Data........................................................... 

 

Mokytojas.................................................. 

 

 

Eil. 

Nr. 

Veikla, priemonė, metodinė medžiaga Jei veikla pateikta į 

viešąją erdvę, 

pridedama nuoroda 

Kiek laiko skirta 

veiklai 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Priedai: 

1. Pagamintų priemonių aprašai su nuotraukomis. 

2. Filmuota medžiaga. 

3. Metodinis pranešimas. 

4. Kvalifikaciniai pažymėjimai. 

5. Kita. 


