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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 

„Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“,  

1. Į s a k a u  SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centre (toliau – Centras) darbą 

organizuoti ir asmenis aptarnauti nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai būtina atitinkamas funkcijas 

atlikti darbo vietoje, užtikrinant būtinųjų neatidėliotinų funkcijų atlikimą; 

2. P a v e d u  visiems Centro darbuotojams nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 

d. imtinai: 

2.1. Apriboti gyvą suinteresuotų asmenų aptarnavimą Centre, jo skyriuose ar asmens 

namuose, nesant kriziniams ar būtinųjų poreikių patenkinimo klausimams.  

2.2. Centro darbuotojų darbo klausimų aptarimus ir sprendimų priėmimus organizuoti ir 

vykdyti nuotoliniu būdu. 

2.3. Teikti suinteresuotiems asmenims informavimą, konsultavimą nuotoliniu būdu 

telefonu ir /ar elektroniniu paštu. 

2.4. Informuoti suinteresuotus asmenis, kad prašymus socialinėms paslaugoms gauti 

galima teikti per Socialinių paslaugų informacinę sistemą SPIS www.spis.lt 

2.5. Esant krizinei situacijai asmens namuose/ šeimose, derinti veiksmus su skyrių 

vedėjais socialiniams reikalams; gavus informaciją apie pavojų paslaugų gavėjo sveikatai ir / ar 

gyvybei, kreiptis bendruoju pagalbos telefonu 112. 

2.6. Neorganizuoti atvejo vadybos posėdžių. Siunčiant informaciją Valstybinei Vaiko 

teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai (toliau – VVTAĮT) dėl atvejo vadybininko paskyrimo 

informuoti apie posėdžio organizavimo terminų nukėlimą ir prašyti pateikti nuomonę dėl 

konkrečios šeimos situacijos ir rekomendacijos raštu. Esant poreikiui, pagalbos planus sudaryti 

nuotoliniu būdu, surinkus visą reikalingą informaciją iš suinteresuotų šalių. 

2.7. Teikiant paslaugas orientuotis į būtiniausių paslaugų teikimą, t.y. aprūpinimas maisto 

produktais, medikamentais, transporto paslaugos gydymo tikslais, aprūpinimas techninės pagalbos 
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priemonėmis, socialinės ir slaugos paslaugos namuose sunkią negalią turintiems asmenims, 

apgyvendinimo paslaugos Centro skyriuje Krizių centre. 

3. P a v e d u  Centro tiesioginiams darbuotojų vadovams su darbuotojais, dirbančiais 

nuotoliniu būdu, suderinti atliekamus darbus ir kontroliuoti ataskaitų už atliktus darbus pateikimą.  

Šis įsakymas gali būti skundžiamas savo pasirinkimu Lietuvos Respublikos 

administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) 

Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta 

tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, LT-

44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per 

vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos. 

 

 

Direktorė              Lina Čapienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė 

Kristina Stanislovaitienė 

2020-03-16 


