
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

ISAKYMAS
DEL SITUACIJOS, SUSIJUSIOS SU KORONAVIRUSU

2020 m. kovo 13 d. Nr. V-366
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybes ekstremaliq situacijq komisijos nuostatq,
patvirtintq Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2000 m. vasario 4 d. nutarimu Nr. [23 ,,Del Lietuvos
Respublikos Vyriausybds ekstremaliq situacijq komisijos sudarymo, jos nuostatq ir sudeties patviftinimo",
7.3 papunkdiu, Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2020 m. kovo 12 pasitarimo protokolo Nr. 12 ,,Del
situacijos, susijusios su koronavirusuoo 1.3 papunkdiu ir atsiZvelgdamas iLietuvos Respublikos civilines
saugos istatymo nnostatas:

l. Nus t at au, kadnuo 2020m. kovo 16 d. iki 2020m.kovo27 d.:
l.l. mokykltl, Svietimo pagalbos lstaigq, kitq Svietirno teikejq savininko teises ir pareigas

jgyvendinandios institucijos, savininkai fiuridinio asmens dalyviq susirinkimai), vadovai, laisvieji
mokytojai privalomai neorganizuoja mokiniams ikimokyklinio, prieSmokyklinio ugdymo;

1.2. mokyklq, Svietimo pagalbos istaigq, kitq Svietimo teikejq savininko teises ir pareigas

fgyvendinandios institucijos, savininkai fiuridinio asmens dalyviq susirinkimai), vadovai, laisvieji
mokytojai privalomai neorganizuoja mokiniams kito nefonr-raliojo vaikq Svietimo, formalqj! Svietim4
papildandio ugdymo ir neformaliojo suaugusiqjq Svietimo, i5skyrus Sio isakymo 1.6 papunktyje numatytu
atveju;

[.3. mokslo ir studryq institucijos neorganizuoja studentams aukStojo mokslo studijq, i5skyrus Sio

isakymo 1.6 papunktyje numaty.tu atveju;
1.4. mokyklq, kitq Svietimo teikejq savininko teises ir pareigas igyvendinandios institucijos,

savininkai fiuridinio asmens dalyviq susirinkimai), vadovai neorganizuoja mokiniams pradinio, pagrindinio
ir vidurinio ugdymo, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m.
kovo l3 d. lsaki,rnu Nr. V-350,,Del Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m.balandLio 15 d. isakymo
Nr. V-413 ,,Del 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metq pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano
patvirtinimo" pakeitimo" ir Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d.

isakymu Nr. V-348 .,Del Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m.balandLio 15 d. isakymo Nr. Y-417
,,Ddl 2019-2020 ir 2020-2021mokslo metq pagrindinio ir vidurinio ugdymo programq bendrqjq ugdymo
planq patvirtinimo" pakeitimo" skiria mokiniams nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m.kovo 27 d. pavasario
(Velykq) atostogas;

1.5. profesinio mokymo teikejq savininko teises ir pareigas igyvendinandios institucijos, savininkai
(uridinio asmens dalyviq susirinkimai), vadovai neorganizuoja mokiniams profesinio mokymo,
vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporlo ministro 2020 m. kovo 13 d. isakymu
Nr. V-362 ,,Del Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugpjldio 22 d. isakymo Nr. V-929,,Del 2019-
2020 ir 2020-2021 mokslo metq bendrqjq profesinio mokymo planq patvirtinimo" pakeitimo" skiria
mokiniams nuo 2020 m. kovo l6 d. iki 2020 m. kovo 27 d. pavasario (Velykq) atostogas;

1.6. mokyklq, Svietimo pagalbos istaigq, mokslo ir studijq institucijq, kitq Svietimo teikejq savininko
teises ir pareigas igyvendinandios institucijos, savininkai (juridinio asmens dalyviq susirinkimai), vadovai,
gali organizuoti neformalqjl vaikq Svietimq (i5skyrus ikimokyklini ir prie5mokyklini ugdymq), formalqli
Svietim4 papildanti ugdym4, neformalqj! suaugusiqjq Svietim4, auk5tojo mokslo studijas tiek, kiek tai

imanoma vykdyi nuotoliniu moklmo proceso organizavimo b[du;



1.7. mokyklq, mokslo ir studijq institucijq, kiq Svietimo teikejq savininko teises ir pareigas

fglvendinandios institucijos, savininkai fiuridinio asmens dallviq susirinkimai), vadovai privalo uZtikrinti,
kad nuo 2020 m. kovo 30 d. b[tq pasiruo5ta pradini, pagrindinf, vidurini ugd1nn4, formalqll profesini
mokym4 ir auk5tojo mokslo studijas vykdyti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo b[du.

2. Savivaldybiq administracijos privalo uZtikrinti vaikq prieLiirq i5imtinais atvejais savivaldybiq

istaigose, jeigu to nelmanoma igyvendinti namuose (pvz. vaikrl, turindiq dideliq ar labai dideliq specialiqjq
ugdlnnosi poreikiq, prieZi[ra, vaikq, ugdomq pagal ikimokyklinio, prie5mokyklinio ir pradinio ugdymo
programas, kuriq tevai ekstremalios situacijos metu privalo dirbti, prieZiura ir pan.).

3. Rekomenduoju darbdaviams uZtikrinti galimybes tdvams (globejams, rupintojams), auginantiems
vaikus, dirbti nuotoliniu bldu. Jeigu tokios galimybes nera, nedarbingumo paZymejimai i5duodami tokia
pat tvarka, kaip ftariant kontakt4 su infekuotu asmeniu.

4. Mokyklq, Svietimo pagalbos istaigq, mokslo ir studijq institucijq, kitq Svietimo teikejq savininko
teises ir pareigas igyvendinancios institucijos, savininkai (uridinio asmens dalyviq susirinkimai), vadovai
sudaro s4lygas Siq istaigq darbuotojams (tame tarpe ir mokyojams) esant galimybei, kai jq funkcijos gali
buti atliekamos kitoje, negu darboviete yra, vietoje, taikyi nuotolini darb4 ir (arba) atsiZvelgdami !
susidariusi4 ekstremali4 situacij4, vadovaudamiesi Darbo kodekso 113 straipsniu, koreguoja darbuotojq
darbo laiko reZim4.

5. Mokyklq, Svietimo pagalbos istaigq, mokslo ir studijq institucijq, kitq Svietimo teikejq savininko
teises ir pareigas igyvendinandios institucijos, savininkai (uridinio asmens dalyviq susirinkimai), vadovai
privalo uZtikrinti 5io isakymo iglvendinimq.

Svietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevidius


