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Vadovaudamasis VU Gyvybės mokslų centro Nuostatų 35.2 punktu, užtikrindamas 

2020 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-03-14 Nutarimo Nr. 207 įgyvendinimą, 

atsižvelgdamas  į 2020 metų kovo 12 d. Vilniaus miesto savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų 

komisijos posėdžio protokolo Nr. A16-213/20(2.6.2.1-C1V) nuostatas, bei vadovaudamasis 

2020 m. vasario 27 d. Vilniaus universiteto Kanclerio potvarkiu Nr. R-93 sudarytos darbo 

grupės koronaviruso prevencijai 2020 m. kovo 12 d. pasitarimo protokolu Nr. 2, nustatytais 

veiklos ribojimais į s a k a u : 

 

1. Vykdyti visų pakopų VU GMC studijų veiklas nuotoliniu būdu, panaudojant 

elektronines komunikacijos priemones. Jeigu nuotoliniu būdu veiklų vykdyti negalima, 

suplanuoti ir atidėti tokias veiklas iki bus panaikintas ar pakeistas karantino rėžimas Lietuvoje. 

2. Stabdyti visų pakopų studijų veiklas, vykdomas VU GMC patalpose. Visų pakopų 

studentų patekimas į VU GMC patalpas ribojamas. 

3. Sustabdyti visus renginius VU GMC patalpose. Ne VU darbuotojų patekimas į VU 

GMC patalpas be lydinčiojo VU GMC darbuotojo draudžiamas. 

4. VU GMC darbuotojai ar studentai, sugrįžę po 2020-03-14 iš užsienio šalių, kuriose 

fiksuoti SARS-COVID 19 susirgimai negali dirbti  VU GMC patalpose ir privalo vykdyti savo 

funkcijas nuotoliniu būdu arba kreiptis į gydymo įstaigą dėl nedarbingumo pažymos. 
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5. Sudaryti galimybes visiems akademiniams ir neakademiniams darbuotojams 

suderinus su savo tiesioginiu vadovu  vykdyti pareigines funkcijas nuotoliniu būdu.  

6. Visi neakademiniai darbuotojai, dirbantys nuotoliniu būdu, turi būti pasiekiami 

telefonu arba kitomis elektroninėmis priemonėmis visą darbo dieną.  

7. Riboti visas akademines ir neakademines veiklas VU GMC patalpose, atliekant tik 

tuos darbus ir užduotis, būtinas VU GMC infrastruktūros funkcionavimui, arba  kurių 

nevykdymas  ar savalaikis neatlikimas lemtų reikšmingus materialinius ar nematerialinius 

nuostolius;  

8. Galiojant karantinui vykdyti vardinę darbuotojų ir studentų įėjimo į VU GMC ir darbo 

VU GMC patalpose kontrolę. Dirbti VU GMC patalpose galima tik pateikus argumentuotą 

prašymą per Avilio dokumentų valdymo sistemą, nurodant priežastis dėl kurių prašomas 

leidimas bei laiką, kada bus vykdomi darbai. Įėjimas į VU GMC galimas tik su darbuotojo 

elektronine kortele. Išduoti leidimai priklausomai nuo epidemiologinės situacijos šalyje gali būti 

panaikinami bet kuriuo metu, įspėjant darbuotojus/studentus ne mažiau nei prieš 24 val. 

9. Teikiant prašymą darbui VU GMC patalpose vadovautis „Prašymo patekti į VU GMC 

patalpas teikimo tvarka“, kuri yra šio įsakymo Priedas Nr.1. 

10.  Karantino metu užtikrinti bent vieno administracijos darbuotojo buvimą VU GMC 

administracijos patalpose visą darbo dieną. 

11. Šis įsakymas galioja iki 2020-03-30. Jo galiojimo laikas gali būti pakeistas,  

informuojant darbuotojus ir studentus apie tai ne mažiau nei prieš 24 val. 

 

Atsakingais už šio įsakymo vykdymą skiriu: VU GMC Biochemijos institute – direktorių, 

dr. Kastį Krikštopaitį, VU GMC Biomokslų institute – direktorių, prof. Juozą Lazutką, 

Biotechnologijos institute – direktorių, dr. Vytautą Smirnovą,   VU GMC bendrajame skyriuje – 

direktoriaus pavaduotoją dr. Roką Abraitį, VU GMC Studijų skyriuje – direktoriaus pavaduotoją 

doc. Ingridą Prigodiną-Lukošienę. 

 
 
 
VU GMC direktorius                                                       Gintaras Valinčius 
 (Parašas) (Vardas ir pavardė) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Rokas Abraitis, tel. (8 5) 223 4424, el. p. rokas.abraitis@gmc.vu.lt 
 


