
 

 

       

 

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 

      
ĮSAKYMAS 

 
DĖL REKOMENDACIJŲ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ 

VADOVAMS KARANTINO LAIKOTARPIU      

       Nr.       

 
Kaunas 

 

Vadovaudamasis  Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punktu 

ir  3 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 4 ir 5 punktais, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020  m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 ,,Dėl karantino Lietuvos 

Respublikos teritorijoje paskelbimo“:  

1. R e k o m e n d u o j u Kauno miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovams, 

kurių vadovaujamų įstaigų veikla karantino laikotarpiu vykdoma ne visos apimties ir nėra galimybių 

suteikti darbuotojams darbo sutartyje sulygto darbo, nes darbuotojų  pareigybių aprašymuose 

nustatytos funkcijos negali būti atliekamos nuotoliniu būdu arba nėra poreikio atlikti  jas tokiu būdu: 

1.1. siūlyti darbuotojams pasinaudoti teise į kasmetines atostogas;  

1.2. skelbti įstaigoje darbuotojams arba darbuotojų grupėms visišką prastovą, mokant 

pirmą prastovos mėnesį 50 procentų, už kitą prastovos laikotarpį – 60 procentų vidutinio jų darbo 

užmokesčio, bet ne mažesnį  kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios 

mėnesinės algos darbo užmokestį, kai darbuotojų darbo sutartyje sulygta visa darbo laiko norma;   

1.3. nesant pagrindo skelbti visišką prastovą,  paskelbti darbuotojams dalinę prastovą, 

kai tam tikram laikotarpiui sumažinamas darbo dienų per savaitę skaičius (ne mažiau kaip dviem 

darbo dienomis) ar darbo valandų per dieną skaičius (ne mažiau kaip trimis darbo valandomis). Tokiu 

atveju už darbo laiką mokamas darbo užmokestis, o už prastovos laiką mokama proporcingai, kaip 

nurodyta šio įsakymo 1.2 papunktyje. 

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę Kauno miesto savivaldybės administracijos 

padaliniams, kuriems biudžetinės įstaigos  priskirtos Kauno miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymu jų veiklos priežiūrai ir kontrolei atlikti. 

3. Šis įsakymas gali būti skundžiamas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo ar įteikimo 

dienos Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) 

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.  



 

 

 

Administracijos direktorius  Vilius Šiliauskas 

 


