
   
 

   
 

     PATVIRTINTA 

     Nacionalinės švietimo agentūros

     direktoriaus 2020 m. birželio 8 d.    

     įsakymu Nr. VK-231 

 

NACIONALINĖS ŠVIETIMO AGENTŪROS DARBUOTOJŲ DARBO NUOTOLINIU 

BŪDU TAISYKLĖS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Nacionalinės švietimo agentūros darbuotojų darbo nuotoliniu būdu taisyklės (toliau 

– Taisyklės) reglamentuoja Nacionalinės švietimo agentūros (toliau – Agentūra) darbuotojams 

nustatytų funkcijų ar jų dalies visą ar dalį darbo laiko atlikimo nuotoliniu būdu (toliau – Darbas 

nuotoliniu būdu), nustatytu Nacionalinės švietimo agentūros darbo tvarkos taisyklių, patvirtintų 

Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus 2020 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. VK-216 „Dėl 

Nacionalinės švietimo agentūros darbo tvarkos taisyklių pakeitimo” (toliau – Darbo tvarkos taisyklės) 

41.1 ir 41.2 papunkčiuose, sąlygas ir tvarką. 

 2.  Galimybe dirbti nuotoliniu būdu gali pasinaudoti visi Agentūros darbuotojai, kurių 

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

 

II SKYRIUS 

DARBO NUOTOLINIU BŪDU DARBUOTOJO INICIATYVA SĄLYGOS IR TVARKA 

 

 3. Darbuotojas, norintis dirbti nuotoliniu būdu, teikia Agentūros direktoriui su 

tiesioginiu vadovu ir (ar) departamento direktoriumi suderintą prašymą leisti dirbti nuotoliniu būdu  

Agentūros dokumentų valdymo sistemoje (toliau – Agentūros DVS), kuriame turi būti nurodyta:  

 3.1. vieta (tikslus adresas), kurioje numatoma dirbti nuotoliniu būdu;  

   3.2. laikotarpis, kuriam nustatomas nuotolinis darbas (reguliari kalendorinio mėnesio 

(savaitės) diena ar konkretus laikotarpis);  

3.3. darbo pradžios ir pabaigos laikas (nuotolinis darbas gali būti pradedamas ne 

anksčiau kaip 7 val. ir baigiamas ne vėliau kaip 18 val., penktadieniais ir prieš šventines dienas 

nuotolinis darbas gali būti baigiamas ne vėliau kaip 17.00 val.); 

 3.4. telefono numeris, kuriuo būtų pasiekiamas darbuotojas ir į kurį būtų nukreipiami  

tarnybiniai telefono skambučiai;  

3.5. Lietuvos Respublikos darbo kodekso 52 straipsnio 2 dalyje įvardytos aplinkybės: 

nėštumas, vaikų auginimas (jei taikoma). 

4. Darbuotojo pašyme nurodoma papildoma informacija tiesioginiam vadovui,  

departamento direktoriui arba Agentūros direktoriui padedanti priimti sprendimą dėl darbuotojo 

darbo nuotoliniu būdu:  

 4.1. informacija apie reikalingas darbo priemones (kompiuterinė įranga, interneto ryšys 

ir pan.) atlikti darbą nuotoliniu būdu (bus naudojamos savo darbo priemonės ar prašoma darbdavio 

aprūpinti); 

 4.2. informacija apie dirbant nuotoliniu būdu darbuotojo patiriamų papildomų išlaidų, 

susijusių su darbu, darbo priemonių įsigijimu, įsirengimu ir naudojimu, kompensavimą; 

4.3. įsipareigojimas užtikrinti pateiktos tarnybinės informacijos konfidencialumą ir 

apsaugą dirbant nuotoliniu būdu; 

4.4. įsipareigojimas už savo darbą atsiskaityti savo tiesioginiam vadovui; 

4.5. informacija apie nuotolinio darbo vietos ir naudojamų darbo priemonių 

atitiktį  būtiniems saugos ir sveikatos reikalavimams, nustatytiems Lietuvos Respublikos darbuotojų 

saugos ir sveikatos įstatyme; 
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4.6. patvirtinimas, kad bus laikomasi nuotolinio darbo saugos reikalavimų darbo 

funkcijų atlikimo metu, taip pat patvirtinta, kad jeigu trauma bus patirta laiku, kuris nepriskiriamas 

darbo laikui, arba vietoje kuri nėra priskirta kaip nuotolinio darbo vieta, arba su darbo funkcijų 

atlikimu nesusijusiomis aplinkybėmis, įvykis nebus laikomas nelaimingu atsitikimu darbe. 

5. Darbuotojui dirbant nuotoliniu būdu, pasikeitus bent vienam iš šių Taisyklių 3 punkte 

nurodytų duomenų, darbuotojas teikia prašymą Agentūros DVS dėl darbo nuotoliniu būdu įsakymo 

pakeitimo. 

6. Darbuotojas privalo turėti nuotoliniam darbui atlikti reikalingas tinkamas priemones 

(kompiuterį, mobilųjį telefoną ir kt.). Darbuotojui minėtos priemonės gali būti suteikiamos tik esant 

galimybei (pvz., kai tuo metu yra nenaudojamų ar laisvų kompiuterių). Darbuotojas pagal poreikį 

aprūpinamas kanceliarinėmis priemonėmis arba esant būtinybei jomis pasirūpina pats, o kitas 

papildomas išlaidas dengia savo lėšomis. 

7. Darbuotojo tiesioginis vadovas ir (ar) departamento direktorius arba Agentūros 

direktorius turi teisę neleisti (Agentūros DVS įrašydami atitinkamą vizą ar rezoliuciją) dirbti 

nuotoliniu būdu, esant bent vienai iš toliau nurodytų aplinkybių: 

7.1. dėl darbo nuotoliniu būdu nebūtų užtikrintas tinkamas struktūrinio padalinio, 

kuriame dirba darbuotojas, funkcijų vykdymas; 

7.2. darbas nuotoliniu būdu daro neigiamą įtaką darbuotojo darbo kokybei; 

7.3. nėra galimybių darbuotoją aprūpinti darbo priemonėmis nurodytomis šių Taisyklių 

4.1 papunktyje, arba kompensuoti darbuotojo patiriamas papildomas išlaidas nurodytas šių Taisyklių 

4.2 papunktyje, arba esant pagrįstai abejonei dėl darbo vietos ir naudojamų darbo priemonių 

atitikties būtiniems saugos ir sveikatos reikalavimams, nurodytiems šių Taisyklių 4.5 papunktyje, 

arba esant pagrįstai abejonei, kad bus užtikrintas tarnybinės informacijos konfidencialumas ir apsaugą 

dirbant nuotoliniu būdu. 

 8. Agentūros direktorius, atsižvelgdamas į darbuotojo prašyme pateiktos informacijos 

objektyvumą ir pagrįstumą, taip pat į Agentūros galimybes ir efektyvaus darbo užtikrinimą, priima 

sprendimą Agentūros DVS įrašydamas atitinkamą rezoliuciją ant prašymo. Darbuotojas negali 

pradėti dirbti nuotoliniu būdu kol Agentūros DVS nesusipažįsta su Personalo ir teisės skyriaus 

parengtu ir Agentūros direktoriaus pasirašytu įsakymu dėl darbuotojo darbo nuotoliniu būdu. 

9. Darbuotojui, dirbančiam nuotoliniu būdu, konkrečias užduotis (jų atlikimo terminus 

ir atsiskaitymo formą) tiesioginis vadovas gali pateikti elektronine forma, siųsdamas jas į darbuotojo 

tarnybinio elektroninio pašto dėžutę arba  Agentūros DVS. Už darbo nuotoliniu būdu eigą ir rezultatus 

darbuotojas atsiskaito tiesioginiam vadovui jo nustatytu būdu.  

10. Darbuotojas, dirbantis nuotoliniu būdu, privalo nuolat tikrinti savo tarnybinio 

elektroninio pašto dėžutę, Agentūros DVS ir operatyviai atsakyti į elektroninius pranešimus bei 

atsiliepti į skambučius telefono ryšiu, o praleidęs skambučius  - perskambinti. 

 11. Agentūros direktorius, tiesioginis darbuotojo vadovo ar departamento direktoriaus 

iniciatyva gali atšaukti darbuotojo darbą nuotoliniu būdu esant bent vienai iš toliau nurodytų 

aplinkybių: 

11.1. darbas nuotoliniu būdu daro neigiamą įtaką darbuotojo darbo kokybei;  

11.2. darbuotojas tiesioginio vadovo nustatyta tvarka neatsiskaitė už darbą; 

11.3. darbuotojas neatlieka sutartų darbų tinkamai ir nustatytu laiku; 

11.4. kilo pagrįstų abejonių dėl darbo vietos ir naudojamų darbo priemonių 

atitikties būtiniems saugos ir sveikatos reikalavimams, nurodytiems šių Taisyklių 4.5 papunktyje, 

arba, kad neužtikrinamas tarnybinės informacijos konfidencialumas ir apsauga dirbant nuotoliniu 

būdu. 

11.5. pasikeitė darbuotojo atliekamo darbo pobūdis ir darbo nebegalima atlikti 

nuotoliniu būdu. 
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III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 12. Kilus ginčui dėl galimybės darbuotojui dirbti nuotoliniu būdu, galutinį sprendimą 

priima Agentūros direktorius. 

13. Esant tarnybinei būtinybei, nuotoliniu būdu dirbantis darbuotojas tiesioginio vadovo 

nurodymu, pareikštu šių Taisyklių 9 punkte nustatytu būdu, privalo ne vėliau kaip per dvi valandas 

atvykti į savo darbo vietą. 

14. Darbuotojams, dirbantiems nuotoliniu būdu, priklauso tokios pačios socialinės 

garantijos, kaip ir darbuotojams, dirbantiems įprastu būdu nuolatinėje darbo vietoje. Darbuotojai 

dirbdami nuotoliniu būdu privalo vadovautis Darbo tvarkos taisyklėmis. 

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

pareigas, kvalifikacijos tobulinimo ribojimų, nevaržo kitų darbuotojo darbo teisių. Negali būti 

pažeista darbuotojo, dirbančio nuotoliniu būdu, asmens duomenų apsauga ir jo teisė į privatų 

gyvenimą.  

16. Dirbant nuotoliniu būdu darbuotojo dirbtas laikas padalinio darbo laiko apskaitos 

žiniaraštyje žymimas taip pat kaip dirbant Agentūros patalpose, jeigu nėra nustatyta kita darbo laiko 

apskaitos tvarka. 

17. Šių Taisyklių nuostatos taikomos ir tais atvejais, kuomet susitarimas dėl nuotolinio 

darbo nustatomas darbo sutartyje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


