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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybds ekstremaliq situacijq komisijos nuostatq.
patvirtintq Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2000 m. vasario 4 d. nutarimu Nr. l23 ..Ddl Lietuvos
Respublikos Vyriausybes ekstremaliq situacijq komisijos sudarymo, jos nuostatq ir suderies
patvirtinimo*.7.3 papunkdiu, Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2020 m. kovo l2 pasitarirno
protokolo Nr. l2,,Del situacijos, susijusios su koronavlrusu" 1.3 papunkdiu ir atsiZvelgdarnas j
Lietuvos Respublikos civilines saugos jstatymo nuostatas:

l. N u stata u, kad nuo2020 m. kovo r6d. iki 2020m.kovo27 d.:
l'1. mokyklq, Svietimo pagalbos jstaigq, kitq Svietimo teikejq savininko teises ir pareigas

jgyvendinandios institucijos, savininkai fiuridinio asmens dalyviq ruiirinkirnui), vadovai,'laisvieji
mokytojai privalomai neorganizuoja mokiniams ikimokyklinio, priesmokyklinio ugdymo;

l'2. mokyklq, Svietimo pagalbos !staigq, kitq Svietimo teikejq savininkol.ir., ir pareigas
igyvendinandios institucijos, savininkai (uridinio asmens dallviq rrii.inkirnui), vadovai,'laisvleji
mokytojai privalomai neorganizuoja mokiniams kito neformaliojo vaikq Svietimo. formalqii Svietimi
papildandio ugdymo ir neformaliojo suaugusiqjq Svietimo, isskyrus iio isakymo L6 papunktyje
numatytu atveju;

1.3. mokslo ir studijq institucijos neorganizuoja studentams auk5tojo mokslo studijq. iSskyrus
Sio jsakymo 1.6 papunktyje numatytu atveju;

I '4. mokyklq. kitq Svietimo teikejq savininko teises ir pareigas jgyvendinandios institucijos.
savininkai (uridinio asmens dalyviq susirinkimai), vadovai n"o.gunilro;a mokiniams pradinio,
pagrindinio ir vidurinio ugdymo, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto
ministro 2020 m. kovo l3 d. !sakymu Nr. V-350.,De| Svietimo, mokslo ir spofto ministro 2019 m.
balandZio l5 d. isakymo Nr. V-413 ,.Del 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo merq pradinio ugdymo
programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo" pakeitimo" ir Lietuvos Respublikos Svietimo,
mokslo ir sporto ministro 2020 tn. kovo l3 d. !sakymu Nr. V-348,.De| Svietimo, mokslo ir sporto
ministro 2019 m- balandZio l5 d. lsakymo Nr. V-4l7,,Del 2019-2020ir2020-2021 mokslo metq
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programq bendrqjq ugdymo planq patvirtinimo" pakeitimo.. skiria
mokiniams nuo 2020 m. kovo r 6 d. iki 2020 m. uivo il d. pavasario (velykq) utoriogur;

I '5. profesinio mokymo teikejq savininko teises ir pareigas lgyvendinandios institucijos,
savininkai (uridinio asmens dalyviq susirinkimai), vadovai neoryanizuoja mokiniams profesinio
mokymo, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Svietimo. mokslo ir rpo,to ministro 2020 m. kovo
l3 d. isakymu Nr' V-362 ,,Del Svietimo. mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugpjldio 22 d. lsakymoNr' V-929 ,,Del 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metq bendrqjq profesinio mokymo piunq
patvirtinimo" pakeitimo" skiria mokiniams nuo 2020 m. kovo l6 d. iki 2020 m. kovo 27 d. pavasario
(Velykq) atostogas;

1.6. mokyklq, Svietimo pagalbos lstaigq, mokslo ir studijq institucijq, kitq Svietimo teikejq
savininko teises ir pareigas igyvendinandioi institucijos, savininkai (uridinio asmens dalyviq
susirinkimai), vadovai, gali organizuoti neformalqjj vaikq Svietim4 (isrky.r, ikimokyklinj ii
priesmokyklinj ugdym4), formalqj! svietim4 papildani! ugdym4. neformaiqli iuaugusiqjq ivietim4,
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;XntoJ" 
mokslo studijas tiek, kiek tai jmanoma vykdyti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo

l'7' mokyklq' mokslo ir studijq.in-stitucijq, kitq svietimo teikejq savininko teises ir pareigasigyvendinandios institucijos. savininlai 6uriairil arm"n, ialyviq susirinkimai), vadovai privalouZtikrinti' kad'nuo 2020 m' kovo 30 d. b[tqpasiruosta pradini, pagrindin!. vidurin! ugdymq, formalqj!

ffi''i 
mokym4 ir aukstojo mokslo ,t.rdi;u, vykdyti nffitiniu mokymo proceso organizavimo

2' Savivaldybiq administracijos privalo uztikrinti va]kq priei.ii,r1 isimtinais atvejaissavivaldybiq !staigose, jeigu to neImarioma igyvendinti nurnuo." (pvz. vaikq, turindiq dideliq ar labaidideliq specialiqjq u.gdymosi poreikiq, prieliirra, ,"iLq, ugdomq pagal ikimokyklinio,
ffi,T;llll;IilXJliinio ugdvmo p.og,",,'u;, k;;,,; ,#i 

"r.,,.","urio, ,it,-u"i,".;;;;;;i;;,;
3' Rekomenduoju darbdaviams 

.uztikrinti galimybes. tevams (globejams, r[pintojams),auginantiems vaikus, dirbti nuotoliniu b[du.le.igu toki-os g"iiryu., nera, nedarbingumo pazymejimaii5duodami tokia pat tvarka, kaip itariantkontakt4 su infekuotu asmeniu.4' Mokyklq' Svietimo pagalbos istaigq, mokslo i. stuailq.institucrjq, kitq svietimo teikejqsavininko teises ir pareigas lglvendinaneioi institr"ilor. ,urinintai 6r.ioiri" asmens dalyviqsusirinkimai), vadovai 
.rrduro"J4tygu, siq lrtuigq d;;t rt"j;s (tame rarpe ir mokytojams) esantgalimybei' kaijq funkcijos gali uuiiutti"Luro, Liioi., n.g, aurbou.iete yra, vietoje, taikyi nuotolin!darb4 ir (arba) atsiZvelgdami!susidariusi4 ekstrem"iiE riii*;:!. vadovaudamiesi Darbo kodekso I l3straipsn_iu, koreguoja darbuotbjq darbo laiko reLimq. 

' -'----'.t1

5' Mokyklq' 5vietimo pagalbos istaigq' mokslo ir studijq.institucrjq, kitq svietimo teikejqsavininko teises ir pareigas igivenalnuneios institr"iior, ,uuinint<ai 6u.iainio' asmens dallviqsusirinkimai), vadovai privaro rziir.rinti s io !sakymo jgyvend in im4.

Svietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevidius
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