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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. sausio 20 d. nutarimu  

Nr. 29  „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl 

karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ ir Lietuvos Respublikos 

žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 21 straipsnio 5 dalimi:  

1. P a v e d u  Vilniaus miesto savivaldybei pavaldžių švietimo įstaigų vadovams nuo  

2021 m. sausio  21 d. organizuoti : 

1.1. mokinių, mokomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas,  

mokymą  nuotoliniu mokymo proceso būdu, išskyrus specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo 

mokyklų specialiosiose klasėse ugdomus mokinius pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo, pradinio 

ir pagrindinio ugdymo individualizuotą, vidurinio ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo programas, 

kurie mokomi kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, 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;   

1.2.  vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinį ugdymą,  priežiūrą ir 

maitinimą mokyklose, 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; 

1.3.   vaikams, ugdomiems pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, 

neturintiems sąlygų mokytis namuose arba jei dėl kitų objektyvių priežasčių reikalinga kita pagalba 

mokantis nuotoliniu būdu, mokyklos vaiko gerovės komisijos sprendimu teikiamą pagalbą ugdymo 

įstaigoje.  
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2. N u r o d a u  Vilniaus miesto savivaldybei pavaldžių švietimo įstaigų vadovams:  

2.1. užtikrinti vaikų tėvų informavimą, kad abu vaikų tėvai (globėjai), kreipdamiesi į įstaigą 

dėl būtinos vaikų priežiūros paslaugos teikimo ugdymo įstaigoje, prireikus privalo pateikti abiejų 

tėvų (globėjų) darbdavio pažymas tik įvertinus visas kitas vaiko ugdymo galimybes namuose; 

2.2. užtikrinti vaiko ugdymą namuose, kai vaikas serga lėtinėmis ligomis, nurodytomis 

Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui 

išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių 

ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo 

pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“. 

3. S i ū l a u  Vilniaus miesto nevalstybinių ugdymo įstaigų vadovams prireikus vykdyti 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino 

Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ reikalavimus, vadovautis Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo 2020 m. 

gruodžio 31 d. sprendimu Nr. V-3080 „Dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, 

nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo įstaigose būtinų sąlygų“ ir  šiuo Vilniaus 

miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. 

4. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2021 m. sausio 5 d. įsakymą Nr. 30-4/21 „Dėl pavedimo Vilniaus miesto įstaigoms“.   

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius Povilas Poderskis 
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