
 

 

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL UGDYMO IR VAIKŲ PRIEŽIŪROS PROCESO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, 

VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINĮ IR / AR PRIEŠMOKYKLINĮ UGDYMĄ BEI 

NEFORMALŲJĮ IR FORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ PAPILDANTĮ UGDYMĄ 

 

2020 m. gegužės      d. Nr. A- 

Šiauliai 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 

punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 9 

punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės 

lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. 

nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 „Dėl 

Rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“, Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės 

operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. V-1116 „Dėl ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. 

sprendimu Nr. V-1118 „Dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių valstybės 

ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms“, 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos 

valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. V-1162 „Dėl neformaliojo vaikų 

švietimo organizavimo būtinų sąlygų“, Mokesčio už vaikų išlaikymą Šiaulių rajono savivaldybės 

ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupėse tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių rajono 

savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-144 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą 

Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupėse tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, 10.7 papunkčiu, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo 

Nr. T-81 „Dėl mokesčio už Šiaulių rajono savivaldybės formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir 

neformaliojo švietimo mokyklose teikiamų ugdymo paslaugų dydžio nustatymo“ 3.2 papunkčiu bei 

siekdamas išvengti koronaviruso infekcijos galimo paplitimo savivaldybės teritorijoje: 

1. N u r o d a u: 

1.1. nuo 2020 m. gegužės 25 d. iki 2020 m. gegužės 29 d. organizuoti ugdymo ir vaikų 

priežiūros procesą visose švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio 

ugdymo programas. Esant poreikiui ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio ugdymo programos gali 

būti vykdomos nuotoliniu ar mišriu būdu, t. y. nuotoliniu ir įprastu būdu; 

1.2. nuo 2020 m. gegužės 25 d. iki 2020 m. gegužės 29 d. vaikų neformaliojo ir formalųjį 

vaikų švietimą papildančio ugdymo programos gali būti vykdomos nuotoliniu, įprastu ar mišriu 

būdu, t. y. nuotoliniu ir įprastu būdu. 

2. N u s t a t a u, kad: 

2.1. vaikų priežiūros ir ugdymo paslaugos teikimą užtikrina švietimo įstaigos vadovas 

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios 
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situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. V-1116 „Dėl 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“; 

2.2. sprendimą dėl mokytojų ir kitų darbuotojų dalyvavimo vykdant vaikų priežiūros ir 

ugdymo paslaugos teikimą priima švietimo įstaigos vadovas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 

2020 m. gegužės 13 d. sprendimu Nr. V-1116 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

organizavimo būtinų sąlygų“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio 

ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. V-1118 

„Dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių valstybės ir savivaldybių 

institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms“; 

2.3. neformaliojo ir formalųjį vaikų švietimą papildančio ugdymo organizavimą užtikrina 

švietimo įstaigos vadovas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – 

valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 14 d. 

sprendimu Nr. V-1162 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“; 

2.4. sprendimą dėl mokytojų dalyvavimo vykdant neformalųjį ir formalųjį vaikų švietimą 

papildantį ugdymą priima švietimo įstaigos vadovas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 

2020 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. V-1162 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo 

būtinų sąlygų“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios 

situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. V-1118 „Dėl Covid-19 

ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, 

valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms“. 

3. R e k o m e n d u o j u: 

3.1. vaikų priežiūros ir ugdymo paslaugas organizuoti 10–12 vaikų grupėmis; 

3.2. švietimo įstaigos vadovams priimti sprendimą dėl vaikų priežiūros ir ugdymo paslaugos 

teikimo, užtikrinant pirmenybę vaikui (-ams), kurio (-ių) abu tėvai (globėjai) dirba. 

4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

2020 m. gegužės 15 d. įsakymą Nr. A-742 „Dėl ugdymo ir vaikų priežiūros proceso stabdymo 

švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinį ir / ar priešmokyklinį ugdymą bei neformalųjį ir 

formalųjį švietimą papildantį ugdymą, ir nuotolinio ugdymo organizavimo“. 

5. Šis įsakymas įsigalioja 2020 m. gegužės 25 d. 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka. 

 
 
 

Administracijos direktorius     Gipoldas Karklelis 

 

 

 


