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TARNYBINIŲ MOBILIŲJŲ TELEFONŲ NAUDOJIMO  

NEGALIĄ TURINČIŲ ASMENŲ CENTRE „KORYS“ TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Tarnybinių mobiliųjų telefonų naudojimo Negalią turinčių asmenų centre “KORYS“ (toliau -

Centre) tvarkos aprašas (toliau – šis aprašas) reglamentuoja tarnybinių mobiliųjų telefonų 

naudojimo Centre tvarką ir sąlygas, naudotojų pareigas ir atsakomybę. 

2. Tarnybiniai mobilieji telefonai Centre gali būti naudojami tik šio tvarkos aprašo nustatyta tvarka. 

3. Šiame apraše vadovaujamasi 2020-06-04 d. sutartimi Nr. 23, pasirašyta tarp Kauno Negalią 

turinčių asmenų centro „Korys“ ir mobiliojo telefono paslaugų tiekėjo AB „Telia Lietuva“. 

II. TARNYBINIŲ MOBILIŲJŲ TELEFONŲ NAUDOJIMO TVARKA IR SĄLYGOS 

1. Tarnybiniais mobiliais telefonais gali naudotis Centro darbuotojai, einantys pareigas, kurių sąrašas 

nurodytas šio aprašo priede Nr. 1.  

2. Tarnybinio telefono naudotojas gali juo naudotis ir ne darbo metu, jei abonementas priskirtas jam 

asmeniškai. Tačiau tokiu atveju jis privalo laikytis šio aprašo 10 punkte numatytų įpareigojimų.  

3. Jei telefono abonementas priskirtas grupei naudotojų, toks telefonas privalo būti paliekamas darbo 

vietoje.  

4. Lėšų limitas, skiriamas tarnybinio mobiliojo ryšio sąskaitoms apmokėti per mėnesį, nustatomas 

kiekvienai pareigybei atskirai., jis nurodytas šio aprašo priede Nr. 1. 

5. Atsiradus tarnybiniam būtinumu, šis limitas gali būti padidintas Centro Direktoriaus įsakymu.  

6. Sąskaitos suma, viršijanti nustatytą mėnesio limitą, gali būti išskaičiuojama iš atlyginimo. 

7. Tarnybinio mobiliojo telefono naudotojas, gavęs mobilųjį telefoną ir vartotojo instrukciją, privalo 

pasirašyti mobiliojo telefono priskyrimo kortelėje. 

8. Už nustatytų limitų laikymosi kontrolę atsakingas vyr. specialistas apskaitai.  

III. TARNYBINIŲ MOBILIŲJŲ TELEFONŲ NAUDOTOJŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

9. Darbuotojas, kuriam patikėtas tarnybinis telefonas, privalo jį kelti darbo grafike nustatytomis 

valandomis. Nesant galimybei – privalo perskambinti jam skambinusiam abonementui ne vėliau 

nei per 3 valandas.  



10. Jei tarnybinio telefono naudotojas yra atostogose ar yra nedarbingas, jis privalo pasielgti vienu iš 

žemiau išvardintų būdų: 

a. darbuotojas palieka tarnybinį telefoną Centre arba paprašo artimųjų, kad jie pristatytų 

telefoną į Centrą, įpareigodamas reaguoti  į jį įeinančius skambučius ir SMS žinutes savo 

kolegai, prieš tai suderindamas šį įpareigojimą su savo tiesioginiu vadovu; 

b. darbuotojas naudojasi tarnybiniu telefonu ir esant atostogose ar nedarbingume, tačiau 

peradresuoja įeinančius skambučius savo kolegai, prieš tai suderindamas šį įpareigojimą 

su savo tiesioginiu vadovu; 

c. darbuotojas pats reaguoja į įeinančius skambučius bei sms žinutes, informuodamas, kad 

šiuo metu nedirba ir nurodo, kokiu telefono numeriu reikėtų kreiptis, siekiant gauti 

reikiamą pagalbą bei apie tai informuoja pavaduojantį kolegą bei savo tiesioginį vadovą.  

11. Tarnybinio mobiliojo telefono naudotojui kartu su telefono aparatu turi būti išduodama mobiliojo 

telefono vartotojo instrukcija, su kuria darbuotojas privalo susipažinti prieš pradėdamas naudotis 

mobiliuoju telefonu. 

12. Darbuotojas, kuriam patikėtas tarnybinis mobilusis telefonas, turi laikytis telefono priežiūros ir 

saugos reikalavimų.  

13. Atsiradus bet kokioms problemoms ar neaiškumams, susijusiems su mobiliojo telefono technine 

būkle, garantiniu aptarnavimu, darbuotojas privalo kreiptis į Aptarnavimo ir Ūkio skyriaus  

vadovą.  

14.  Atsiradus bet kokioms problemoms ar neaiškumams, susijusiems su mobiliojo ryšio paslaugų 

teikimu, taip pat norint gauti telefono pokalbių išklotinę, darbuotojas privalo kreiptis į Centro 

direktorių.  

15.  Tarnybinio mobiliojo telefono naudotojas už padarytą žalą, kuri atsirado dėl netinkamo 

naudojimosi mobiliuoju telefonu, atlygina įstatymų nustatyta tvarka. 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

16. Šis tvarkos aprašas gali būti keičiamas ar pripažįstamas netekusiu galios Centro direktoriaus 

įsakymu.  

17. Šis tvarkos aprašas yra skelbiamas Centro internetinėje svetainėje www.nckorys.lt. 

__________________



1 priedas 

PAREIGYBIŲ , KURIOMS IŠDUOTI TARNYBINIAI MOBILIEJI TELEFONAI, SĄRAŠAS 

 IR LĖŠŲ PASLAUGOMS APMOKĖTI LIMITAI  

ADMINISTRACIJA 

Pareigybė Telefono Nr. Lėšų limitas  Pastabos 

Direktorius +370 67176385 3 Eur  

Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams +370 61208311 3 Eur  

Vyresnysis specialistas dokumentų apskaitai +370 61336937 0 Eur  

 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ŽMONĖMS SU JUDĖJIMO IR KOMPLEKSINE NEGALIA PADALINYS 

Padalinio vedėjas +370 61588907 3 Eur  

Socialinė darbuotoja (dienos centrui) +370 60336033 3 Eur  

Socialinė darbuotoja (kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymui) +370 61942550 0 Eur  

Socialinė darbuotoja (rankdarbiams) +370 61341695 0 Eur  

Specialistas užimtumui (skaitmeninio raštingumo ugdymui) +370 61812622 0 Eur  

Specialistas užimtumui (keramikos) +370 61808957 0 Eur  

Specialistas užimtumui (dailės) +370 61795008 0 Eur  

Specialistas užimtumui (lengvojo skaitymo) +370 69526920 0 Eur  

Socialinio darbuotuotojo padėjėjai +37061426762 0 Eur  

Kineziterapeutai ir ergoterapeutas  +370 61303294 0 Eur Abonentu naudojasi bendrai 3(4) darbuotojai 

Psichologas +370 68600217 0 Eur  

 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SUTRIKUSIO INTELEKTO ASMENIMS PADALINYS 

Padalinio vedėjas  +370 64685729 3 Eur  

Socialinė darbuotoja (dienos centrui) +370 61341298 3 Eur  

Socialinė darbuotoja (trumpalaikei globai) +370 61412029 3 Eur  

Socialinė darbuotoja (savarankiško gyvenimo namams Chemijos g.) +370 67881205 0 Eur  



Socialinė darbuotoja (rankdarbių užimtumui) +370 61738258 0 Eur  

Socialinė darbuotoja (kasdienio gyvenimo įgūdžių užimtumui) +370 69879295 0 Eur  

Socialinė darbuotoja (dailės užimtumui) +370 62032821 0 Eur  

Specialistas užimtumui (muzikos) +370 68658681 0 Eur  

Socialinio darbuotojo padėjėjai  (dienos centrui) +370 61972883 0 Eur Abonentu naudojasi bendrai 6 darbuotojai 

Socialinio darbuotojo padėjėjai (trumalaikei globai) +370 61769821 0 Eur Abonentu naudojasi bendrai 6 darbuotojai 

Psichologas +370 68810368 0 Eur  

Slaugytojas +370 62067358 0 Eur  

    

    

 

APTARNAVIMO IR ŪKIO PADALINYS  

Padalinio vadovas +370 61556606 3 Eur  

Vairuotojas +370 67420559 3 Eur (tik parkavimui darbo valandomis) 

Vairuotojas +370 61121493 3Eur (tik parkavimui darbo valandomis) 

Vairuotojas +370 67881203 3 Eur (tik parkavimui darbo valandomis) 

 

INTEGRALIOS  PAGALBOS SKYRIUS 

Vyriausioji socialinė darbuotoja Judita Kliūčienė +370 67139503 3 Eur  

Socialinė darbuotoja Dovilė Grišiūtė +370 61718244 3 Eur  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


