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Svietimo istaigq direktoriams 2020-03-13 Nr. S-

DEL UGDyMO IR VAIKU PRIEZIUROS PROCESO PRMLOMO
SUSTABDYMO SVrnrrnno ISTAIGOSE

- 
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2020 m. kovo 12 d. pasitarimo

protokolu Nr. 12 ,,Del situacijos, susijusios su koronavirusu (COVID-19)", informuojame, kad nuo

}OZO ^. kovo 16 d. iki ZOi} m. kovo 27 d. Lietuvoje privalomai stabdomas ugdymo ir vaikq

prieZiuros procesas visose Svietimo istaigose (bendrojo ugdymo ir neformaliojo vaikq Svietimo

mokyklose, lop5eliuose-darZeliuose), atSaukiami masinio susibflrimo renginiai, ribojama kultflros,

sporto, laisvalaikio uZimtumo paslaugas teikiandiq istaigq veikla.

Atkreipiame demesi, kad Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministerija,

privalomai stabdant ugdymo proces4 ir Svietimo veikl4 del situacijos, susijusios su viruso (COVID-

il; ptiti*.t, prieme sprendime bendrojo ugdymo mokyklose ankstinti mokiniq pavasario (Velykq)

atostbgas ir skirti jas nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d.

Minetu laikotarpiu ugdomoji veikla ir vaikq prieZifira yra privalomai stabdoma ir
ikimokyklinio ugdymo istaigoie. Kadangi vaikai, jaunesni nei 6 metq arba turintys negali4 del.labai

dideliq ir dideliq rp..iutifuq ugdymo(si) poreikiq, negali bfiti paliekarni be suaugusiqjq ar

vyresniqjq prieZidros, vaikq tevai (globejai) teises aktq nustatyta tvarka turi galimybg pasirinkti

vien4 i5 Siq variantq:
teikti pra5ym4 darbdaviui dirbti nuotoliniu bfldu (darbdavys privalo tenkinti darbuotojo

pra5ym4 dirbti n rotoiir,i.r bfldu ne maliaukaip penktadali visos darbo laiko normos, to pareikalavus

neSeiai, neseniai pagimdZiusiai ar kr[timi maitinandiai darbuotojai, darbuotojui, auginandiam vaik4

iki trejq metq, ir Sarbuotojui, vienam auginandiam vaik4 iki keturiolikos metq arba neigalq vaik4 iki
a5tuoniolikos metq);

- kreiptisdel nedarbingumo pa,i:ymiiimo i5davimo ne ilgiau kaip 14 kalendoriniq dienq

(nedarbingumo paZymejimas i5duodamas, kai Svietimo istaigoje yra paskelbiamas infekcijq plitim4

ribojantis reZimas);
- praSyti darbdavio suteikti kasmetines arba nemokamas atostogas.

Jei nera-galimybes vienam i5 tevq (globejq) pasirinkti bent vieno mineto varianto, kuri

reglamentuoja teises aktai, rekomenduojama vaikq tevams (globejams) kreiptis pagalbos i kitus

. pasirinktus suaugusiuosius (pvz., giminaidius) ar vyresnius Seimos narius.

I5skirtiniais atvejais, kai nera jokios galimybes uZtikrinti vaikq ptieLiftq namuose, mineta

paslauga, suderinus su-Siauliq miesto savivaldybes administracija, teikiama ikimokyklinio ugdymo

istaigoje.
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