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VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO 

REKTORIUS 
 

ĮSAKYMAS 

DĖL UNIVERSITETO PASTATŲ DARBO KARANTINO METU, ESANT PALANKIAI 
EPIDEMIOLOGINEI SITUACIJAI 

 

2021 m. gegužės 11 d. Nr.  214 

Kaunas 
 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 
1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2021 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 178 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 
m. gegužės 7 d. nutarimo Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti 
darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga 
užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ 
pakeitimo“ bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio 
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų nuostatomis bei atsižvelgdamas 
į Sveikatos apsaugos ministerijos ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro rekomendacijas: 

1.T v i r t i n u Vytauto Didžiojo universiteto  (toliau – Universiteto) pastatų darbo laiko 
grafiką, įsigaliojantį nuo š. m. gegužės 31 d.: 

Rūmų adresas Darbo laikas d.d. 
Darbo laikas 

(šeštadieniais/sekmadieniais) 

Jonavos g. 66, Kaunas              

8.00 – 18.00 val. 
 

  

  

  

  

  

  

Gimnazijos g. 7, Kaunas           

Muitinės g. 7, Kaunas              

T. Ševčenkos g.31, Vilnius   

V. Putvinskio g. 23, Kaunas   

Gedimino g. 44, Kaunas          

Vileikos g. 8, Kaunas  

 

8.00 – 8.00 val. 

  

  

8.00 – 8.00 val. 

S. Daukanto g. 28, Kaunas 

V. Čepinskio g. 5, Kaunas 

Studentų g. 11, Akademija 

Universiteto g. 10, Akademija 

K. Donelaičio g. 58, Kaunas 8.00 – 20.00 val.   

Ž. E. Žilibero g. 4, Kaunas   8.00 – 18.00 val. 10:00 – 17:00 val. 



 

2. L e i d ž i u pastatuose dirbti tiems darbuotojams, kurie: 

2.1. yra paskiepyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal skiepijimo 
schemą (jiems atlikta pilna skiepo dozių vakcinacija); 

2.2. yra persirgę COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir nuo teigiamo PGR testo 
rezultato praėjo mažiau nei 180 dienų; 

2.3. turi COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) serologinio antikūnų testo teigiamą 
rezultatą, jei praėjo mažiau nei 60 dienų;  

2.4. turi galiojantį (kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų nuo paskutinio sveikatos 
patikrinimo) COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) periodinio testavimo rezultatą. 

3. N u r o d a u  š. m. pavasario semestro studijų procesą užbaigti nuotoliniu būdu, o 
Universiteto patalpose kontaktiniu būdu vykstantį darbą, susijusį su studijų, kurių vykdyti 
neįmanoma nuotoliniu būdu, organizuoti laikantis šio įsakymo 2 punkto nuostatų ir suderinus su 
Studijų departamentu. 

4. Į p a r e i g o j u Valdymo ir investicijų departamento direktorių užtikrinti Universiteto 
patalpų priežiūrą ir aprūpinimą būtinosiomis saugos priemonėmis, o padalinių vadovus 
informuoti darbuotojus apie prievolių, nurodytų šio įsakymo 2 punkte, vykdymą ir organizuoti 
darbus, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir Sveikatos apsaugos 
ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų 
nuostatas dėl būtinųjų saugumo reikalavimų darbo vietoje laikymosi. 
 

Nustatytas pastatų darbo laiko grafikas galioja iki š. m. rugpjūčio 20 d., tačiau, gali būti 
keičiamas atsižvelgiant į epidemiologinės situacijos pokyčius Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

 Įsakymo kontrolę pavedu Administracijos direktoriui. 
 

Nuo š.m. gegužės 31 d. laikau negaliojančiais 2020 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 660 
„Dėl Universiteto darbuotojų nuotolinio darbo sąlygų ir patalpų naudojimo karantino metu“ 2 
punktą bei 2021 m. vasario 2 d. įsakymą Nr. 50 „Dėl 2020 m. Gruodžio 14 d. Rektoriaus įsakymo 
Nr. 660 2 punkto pakeitimo“. 

 

 

    Rektorius                                                                                     Juozas Augutis 

 

S. Daukanto g. 27, Kaunas 

8.00 – 17.00 val. 
 

  

  

  

  

Universiteto g. 8A, Akademija 

Studentų g. 13, Akademija 

Studentų g. 15, Akademija 

Studentų g. 15A, Akademija 
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