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VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO 

REKTORIUS 

ĮSAKYMAS 

DĖL UNIVERSITETO DARBUOTOJŲ NUOTOLINIO DARBO SĄLYGŲ IR PATALPŲ 
NAUDOJIMO KARANTINO METU 

2020 m. gruodžio 14 d. Nr.  660 

Kaunas 

Vadovaudamasis LR Vyriausybės sugriežtintomis 2020 m. lapkričio 4 d. Nutarimo Nr. 1226  
„Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nuostatomis, kurios taikomos nuo š.m. 
gruodžio 16 d.:  

1. Į p a r e i g o j u visų Vytauto Didžiojo universiteto padalinių vadovus (prorektorius, 
administracijos direktorių, dekanus, kanclerius ir direktorius) nuo š.m. gruodžio 16 d.: 

1.1. užtikrinti, studijų vykdymą tik nuotoliniu būdu; 

1.2. užtikrinti nenutrūkstamą padalinių darbą ir sklandų jo organizavimą, darbuotojams savo 
tiesiogines darbo funkcijas vykdant tik nuotoliniu būdu be papildomų darbo sutarčių pakeitimų; 

1.3. nustatyti, kada ir kokiems darbuotojams būtinas fizinis būvimas Universiteto patalpose, 
susijęs su būtinų funkcijų (darbų)  atlikimu darbo vietoje. Užtikrinti, kad tokių darbuotojų darbas būtų 
vykdomas pagal valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų 
valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų 
aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. 

2. N u s t a t a u nestabdomą šių Universiteto patalpų veiklą Karantino laikotarpiu, būtiniausių 
funkcijų, kurių nėra galimybių darbuotojams atlikti nuotoliniu būdu, įgyvendinimui: 

 Rektorato (K. Donelaičio g. 58, Kaune) I – V, 7:30 – 17:30 val.; 

 Daugiafunkcinio mokslo ir studijų centro (V. Putvinskio g. 23, Kaune) I – V, 7:30 – 17:30 val.; 

 ŽŪA Centrinių rūmų (Studentų g. 11, Akademijoje)  24/7; 

 ŠA rūmų (T. Ševčenkos g. 31 g., Vilniuje) I – V, 7:30 – 17:30 val.; 

 Universiteto studentų bendrabučių 24/7; 

 Šių Universiteto bibliotekos padalinių, kuriuose teikiamos knygų ir kitų leidinių išdavimo (pagal 
išankstinius užsakymus) bei grąžinimo paslaugos: 

 L. Donskio bibliotekos (V. Putvinskio g.23 I a., Kaune) I – V, 9 – 17:00 val. (vykdomi leidinių 
užsakymai bei grąžinimas iš V. Biržiškos, L. Donskio, Centrinės saugyklos, M. Romerio, 
Muzikos akademijos bibliotekų fondų); 

 Švietimo akademijos bibliotekos (T. Ševčenkos g. 31 g., Vilniuje) I – V, 9 – 17:00 val.; 
 Žemės ūkio akademijos bibliotekos. Centrinės bibliotekos (Studentų g. 11, Akademija, Kauno 

r. ) I – V, 9 – 17:00 val. (vykdomi leidinių užsakymai bei grąžinimas iš Centrinės ir Mokymo 
literatūros bibliotekų fondų). 

 Į kitus pastatus darbuotojai įleidžiami padalinio vadovo ir rektoriaus ar jo įgalioto asmens 
sprendimu iš anksto suderintu metu.
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3.  Į p a r e i g o j u Valdymo ir investicijų departamentą užtikrinti kitų Universiteto patalpų 
išvalymą ir uždarymą. 

R e k o m e n d u o j u visų dokumentų rengimą bei derinimą vykdyti elektroninėmis ryšio 
priemonėmis. 

Šis įsakymas galioja iki jo atšaukimo. Įsakymo vykdymo kontrolę pavedu Administracijos 
direktoriui. 

 

 

Rektorius      Juozas Augutis 


