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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir    

4 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl 

valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. 

kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, 

atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremalios 

situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 10 d. kontrolinį COVID-19 veiksmų 

sąrašą, teikiant ambulatorines slaugos paslaugas ir socialines paslaugas namuuose bei siekdama 

užtikrinti tinkamą socialinių paslaugų teikimą valstybės lygio ekstremalios situacijos metu,  

1. Į s a k a u, kad esant patvirtintam užsikrėtimo COVID-19 infekcija atvejui, personalo 

skaičius teikiant paslaugas turi atitikti darbo laiko sąnaudų normatyvus, tačiau nustačius darbuotojų 

trūkumą, darbo funkcijų paskirstymas SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centre (toliau - Centre) 

organizuojamas taip: 

1.1.  Administracijos ir Bendrųjų reikalų skyriuje darbas organizuojamas nuotoliniu būdu, 

esant būtinybei funkcijas atlikti darbo vietoje būtų ne mažiau nei 1 už pastatų priežiūrą ir saugumą 

atsakingas darbuotojas; 

1.2. Socialinių paslaugų skyriuje darbas organizuojamas nuotoliniu būdu, funkcijas darbo 

vietoje atlieka  ne mažiau kaip 1 darbuotojas; 

1.3. Bendrosios paslaugos ir pagalba į namus organizuojama teritoriniu pagrindu 

kiekvienoje seniūnijoje užtikrinant ne mažiau kaip po 1 darbuotoją, darbuotojų darbo krūvis 

nustatomas individualiai atsižvelgiant į nustatytą būtinųjų socialinių paslaugų poreikį; 

1.4. Teikiant dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas darbuotojų skaičius ir 

darbo krūvis nustatomas individualiai įvertinus būtinųjų paslaugų poreikį suderinus jį su paslaugų 

gavėju ar jį atstovaujančius asmeniu; 

1.5. Šeimos gerovės skyriuje darbas organizuojamas nuotoliniu būdu, esant būtinybei 

funkcijas atlikti darbo vietoje būtų ne mažiau nei 1 už pastatų priežiūrą ir saugumą atsakingas 

darbuotojas; 



1.6. Šeimos gerovės skyriuje Vaikų dienos centro veikla stabdoma; 

1.7. Teikiant paslaugas šeimoms namuose atvejo vadybos procesą užtikrina gretimos 

seniūnijos socialinio darbo specialistai pavaduojantys darbuotoją atotogų metu; 

1.8. Skyriuje Krizių centre vienu metu paslaugas teikia 1 darbuotojas taikant suminę darbo 

laiko apskaitą; 

1.9. Skyriuje Krizių centre Vaikų dienos centro veikla stabdoma; 

1.10. Skyriuje Dienos socialinės globos centre darbas organizuojamas užtikrinant ne mažiau 

nei 1 darbuotoją 2 paslaugų gavėjams; 

2. N u s t a t a u, kad esant patvirtintam užsikrėtimui COVID-19 infekcija ir siekaint 

suvaldyti jos plitimą darbas skyriuose organizuojamas pasitelkiant kitų skyrių darbuotojus 

neatsižvelgiant į jų pareigybių aprašymuose numatytas funkcijas; 

3. L e i d ž i u  išnaudojus vidinius resursus, esant darbuotojų trūkumui dėl COVID-19 

plitimo, suderinus su Kauno rajono savivaldybės administracija pasitelkti savanorius atlikti 

savanorišką darbą Centre, prieš tai apmokant juos tinkamai dirbti, suteikiant reikiamas žinias ir 

priemones darbui atlikti; 

4. Į s a k a u  Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjai Laurai Šulikauskienei būti darbuotoju, 

atsakingu už personalo trūkumo valdymą; 

5. Į s a k a u  Direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams Sigytui Malinauskui užtikrinti 

darbuotojų aprūpinimą darbo priemonėmis ir pastatų priežiūrą; 

6 . P a v e d u  Centro skyrių vedėjams ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį Bendrųjų 

reikalų skyriaus vedėjai teikti informaciją apie galinčius pavaduoti darbuotojus. 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas savo pasirinkimu Lietuvos Respublikos administracijos 

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.  
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