
DĖL PAVEDIMO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVAMS 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 

1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.9.2 ir 2.2.9.9. punktais, 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. V-2934 „Dėl pradinio ugdymo 

organizavimo būtinų sąlygų“ 3.2 punktu:  

P a v e d u švietimo įstaigų vadovams: 

 1. išimtinais atvejais (pvz., vaikų, turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, ugdymas ir priežiūra, vaikų, kurių tėvai ekstremalios situacijos metu privalo darbo funkcijas 

(darbus) atlikti darbo vietoje ir negali užtikrinti vaikų priežiūros namuose, ???? bei kt.) nuo 2021 m. 

sausio 4 d. iki karantino pabaigos organizuoti vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, 

nuotolinį ugdymą bei priežiūrą švietimo įstaigose darbo dienomis nuo 8.00 val.; 

 2. užtikrinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-Valstybės lygio ekstremalios 

situacijos operacijos vadovo nustatytų asmens srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitų 

būtinų visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmens aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis 

apsaugos priemonėmis sąlygų, kai tėvai, įtėviai, globėjai ar kiti vaiko atstovai pagal įstatymą darbo 

funkcijas (darbus) privalo atlikti darbo vietoje ir negali užtikrinti vaikų priežiūros namuose, 

laikymąsi; 

3. sudarant priežiūros grupes, užtikrinti, kad jos karantino metu būtų nuolatinės. Grupėse 

vienu metu prižiūrėti ne daugiau kaip 10 vaikų; 

4. dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programas, ugdymo mokyklose išimtinais 

atvejais, jų priežiūros išimtinais atvejais, kurie nurodyti 1 punkte, tėvai, įtėviai, globėjai ar kiti vaiko 

atstovai pagal įstatymą kreipiasi į mokyklos, kurioje ugdomas vaikas, direktorių pagal mokyklos 

nustatytą tvarką. 

5. vaikų, išimtinais atvejais ugdomų pagal pradinio ugdymo programas, karantino 

laikotarpiu maitinimas gali būti organizuojamas: vaiko atsineštu maistu iš namų; užsakant karštą 

maistą iš paslaugų teikėjų; maisto gamybai pasitelkiant mokyklos virtuvėje dirbančius darbuotojus(-

ą), panaudojant technologijų kabinetų virtuvių įrenginius; kitais būdais, kurie neprieštarauja teisės 

aktams. Maitinimą organizuojant iš namų vaikų atsineštu maistu, tėvus supažindinti su draudžiamais 

vaikų maitinimui maisto produktais bei pareiga užtikrinti atsinešto maisto kokybę; 

6 švietimo įstaigos nustatyta tvarka nemokamus pietus gaunantiems vaikams išduoti 

maitinimui skirtus maisto produktų rinkinius, o pirmųjų klasių mokiniams ir priešmokyklinio ugdymo 

grupių visiems vaikams išduoti maitinimui skirtus maisto produktų rinkinius, nevertinant  šeimos 

pajamų..;  

7. iki karantino pabaigos sudaryti sąlygas švietimo įstaigų darbuotojams (pedagogams ir kt.) 

jų funkcijas atlikti kitoje negu yra jų darbovietė vietoje, taikyti nuotolinį darbą ir (arba) atsižvelgiant 

į susidariusią ekstremalią situaciją, vadovaujantis Darbo kodekso 113 straipsniu, koreguoti 

darbuotojų darbo laiko režimą; 

8. kiekvieną dieną iki 9.00 val. teikti informaciją įstaigą kuruojančiam specialistui apie 

vaikų, kuriems įstaigoje užtikrinama priežiūra, skaičių. 

 

Švietimo skyriaus vedėja                                                                                             Laima Prižgintienė 
 


