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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29

straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. sausio 20 d. sprendimo Nr. V-106 „Dėl
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos
valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 31 d. sprendimo Nr. V-3080 „Dėl vaikų, ugdomų pagal
pradinio ugdymo programą nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo įstaigose
būtinų sąlygų“ pakeitimo“ :
1 . N u r o d a u rajono švietimo įstaigose nuo 2021 m. sausio 25 d. organizuoti, esant poreikiui,

vaikų, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas (toliau - vaikų), nuotolinį
ugdymą, priežiūrą, pavėžėjimą ir maitinimą, švietimo įstaigos vadovo nustatyta tvarka, užtikrinant
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo,
saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų
aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas, kai tėvai, įtėviai, globėjai,
atstovai pagal įstatymą darbo funkcijas (darbus) privalo atlikti darbo vietoje ir negali užtikrinti vaikų
priežiūros namuose rajono švietimo įstaigose, kuriose vykdoma pradinio ugdymo programa.
2. Į p a r e i g o j u :
2.1. švietimo įstaigų vadovus kartu su įstaigos vaiko gerovės komisija:
2.1.1. nagrinėti tėvų, įtėvių, globėjų, atstovų pagal įstatymą prašymus dėl vaikų ugdymo,
priežiūros, pavėžėjimo ir maitinimo organizavimo, kai tėvai, įtėviai, globėjai, atstovai darbo funkcijas

(darbus) privalo atlikti darbo vietoje ir negali užtikrinti vaikų priežiūros namuose.
2.1.2. atrinkti vaikus, kurie neturi sąlygų mokytis namuose arba dėl kitų objektyvių priežasčių

reikalinga kita pagalba mokantis švietimo įstaigoje nuotoliniu būdu.
2.2. vaikų tėvus, įtėvius, globėjus ar atstovus pagal įstatymą kreipiantis į švietimo įstaigas dėl

priežiūros paslaugų pateikti šio įsakymo 2.1papunktyje nurodytiems asmenims bei komisijoms
darbdavio pažymas ar kitus prašomus dokumentus.
3. N u s t a t a u , kad šis įsakymas galioja iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl
pradinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu pabaigos.
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4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m.
gruodžio 31 d. įsakymą Nr. AT- 1171 „Dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, ugdymo,
priežiūros ir maitinimo paslaugų, kai nėra galimybės vaiku pasirūpinti namuose, organizavimo“.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos Lietuvos
administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui adresu: Laisvės al. 36, Kaunas, arba Regionų
apygardos administracinio teismo Kauno rūmams adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas.
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