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            Gerbiamieji įstaigų Vadovai, 

 

Šiandien, pasauliui kovojant su koronaviruso pandemija, kaip niekada svarbus mūsų visų 

susitelkimas ir noras konstruktyviai bendradarbiauti, padėti vieni kitiems, priimti realybę ir jos 

pasekmes. Siekiant kaip įmanoma greičiau įveikti plintantį koronavirusą ir išgyventi karantiną, 

reikalingi sprendimai, kuriuos vykdyti privalome visi. Tai ir karantino taisyklių laikymasis, socialinis 

jautrumas ir pagalba tiems, kuriais nėra kam pasirūpinti. Visos institucijos, Vilniaus miesto 

savivaldybės įmonės ir įstaigos, jose dirbantys žmonės, kiekvienas iš mūsų šiandien turime suremti 

pečius ir bendromis pastangomis įveikti jau sparčiai plintantį COVID-19 virusą.  

Vilniaus miesto savivaldybė (toliau – Savivaldybė) deda dideles pastangas ir pagal visas 

galimybes stengiasi išlaikyti savo įstaigų darbuotojų stabilų darbo užmokestį. Tačiau yra tikimybė, 

kad šiemet dėl karantino priemonių ir mokslo metų pabaigos bei kitų mokslo metų pradžios datų 

švietimo įstaigose gali būti pakitęs įprastinis atostogų grafikas. Savivaldybės žiniomis, jai 

pavaldžiose įstaigose yra darbuotojų, kurie geranoriškai susitarimo su įstaigų vadovais būdu norėtų 

eiti kasmetinių atostogų, nes būtent šiuo karantino laikotarpiu negali efektyviai atlikti savo funkcijų. 

Pavyzdžiui, ugdymo įstaigose yra pedagogų bei darbuotojų, kurie geranoriškai susitarimo su įstaigų 

vadovais būdu norėtų imti kasmetines atostogas. Prašymuose teigiama, kad dalis darbuotojų turi 

ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų, kuriems reikalinga pagalba nuotolinio mokymo metu, 

kiti patys studijuoja, prižiūri mažamečius vaikus, vyresnio amžiaus tėvus ir kt.  

Atkreiptinas dėmesys, kad karantino metu yra gerokai sumažėjęs darbo krūvis 

nepedagoginiam ir techniniam personalui. Karantino pradžioje buvo išvalytos, dezinfekuotos 

ugdymo įstaigų patalpos, ugdymo priemonės, žaislai. Šiuo metu laikinai neorganizuojama visos 

dienos mokyklos veikla, nebeteikiamos bibliotekų, skaityklų paslaugos, ugdymo įstaigų patalpose 

neorganizuojant švietimo proceso, ženkliai sumažėjęs darbo krūvis techniniam personalui. Šiuo metu 

ugdymo įstaigose siekiant užtikrinti darbuotojų saugumą ir sveikatą sudaromi lankstūs darbo grafikai 

(siekiama, kad darbuotojai į darbą eitų kaip įmanoma rečiau (vos 1–2 kartus per savaitę). Nuotoliniu 

būdu šie darbuotojai dirbti neturi galimybių dėl jų darbo specifikos, tačiau ugdymo įstaigoje turi dirbti 

tiek darbuotojų, kiek jų reikėtų užtikrinant sklandų darbą, patalpų saugumą bei priežiūrą.  

Išskiriant ikimokyklinio ugdymo įstaigas, beveik visose darželių grupėse dirba po du 

pedagogus, todėl darželių vadovai pedagogų darbą gali planuoti taip, kad nuotolinis ugdymas 

karantino metu būtų užtikrintas dirbant vienam grupės auklėtojui, o kitas pedagogas galėtų 
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atostogauti. Taip būtų sutaupytas darželio darbo užmokestis, nes nereikėtų mokėti už darbuotojų 

pavadavimą. Jau dabar prognozuojamas didesnis nei įprasta vaikų lankomumas vasarą, nes dauguma 

tėvų po karantino grįš į savo darbus ir tuo laiku, tikėtina, neims kasmetinių atostogų. Tada darželiai 

turės dirbti visu pajėgumu ir bus reikalingas maksimalus pedagogų bei darbuotojų skaičius, siekiant 

užtikrinti sklandų vaikų ugdymą bei priežiūrą. Dėl šios priežasties būtų tikslinga pagal galimybes 

dabar naudoti dalines kasmetines atostogas, nes pedagogų atostogų trukmė yra gana ilga, t. y. 40 

darbo dienų. 

Savivaldybė siūlo neprieštarauti tokiam darbuotojų pageidavimui, tik nori atkreipti dėmesį, 

kad šiuo sudėtingu metu įstaigų vadovai turi užtikrinti tinkamą įstaigos darbo organizavimą, stebėti 

kintančią situaciją ir laiku imtis atitinkamų veiksmų (atsiradus nenumatytiems atvejams, sutarus su 

darbuotojais, atšaukti juos iš kasmetinių atostogų ir pan.). Pažymėtina, kad jeigu ugdymo įstaigoje 

vykdoma medicinos sektoriaus darbuotojų vaikų priežiūra, pedagogų ir darbuotojų skaičius turėtų 

būti atitinkamai didesnis.  

Prašome visų Vilniaus įstaigų bendruomenių supratimo ir sąmoningumo. Tik būdami viena 

bendra komanda ir dirbdami susitelkę bei kantriai, pasieksime rezultatų ir susidorosime su šia 

nepaprastai sudėtinga situacija. 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                                                Rita Balčiūnienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Dovilė Janušauskaitė, tel. (8 5) 211 2392, dovile.janusauskaite@vilnius.lt 

Ana Lapajeva, tel. 8694 91337, ana.lapajeva@vilnius.lt  
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Savivaldybių merams 2020-04-+96Nr. (13)-SD- 26Į Nr.

DĖL LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS VALDYBOS REKOMENDACIJŲ
SAVIVALDYBĖMS

Lietuvos savivaldybių asociacijos valdyba(toliau - LSA) 2020 m. balandžio 03 d. svarstė
savivaldybėms aktualius klausimus susijusius su paskelbta pandemija. Valdybos nariai,
įvertindami pirmos savaitės ikimokyklinių įstaigų darbo nuotoliniu būdu patirtį, mano, kad toks
ugdymas nėra pilnavertis ir efektyvus, nes mažamečiai, be tėvų pagalbos negali atlikti užduočių,
kuriuos skiria auklėtojos.

Pastaruoju metu dauguma tėvų dirba nuotoliniu būdu ir yra namuose, tad neiškyla
problemų dėl vaikų priežiūros. Tikėtina, kad vasaros metu dauguma įstaigų ir įmonių dirbs, todėl
tuo metu bus aktualus mažamečių vaikų priežiūros klausimas.

LSA valdybos nariai mano, jei šalyje ir toliau bus pratęstas karantinas, reikėtų visoms
savivaldybėms vieningai, sutarus su ikimokyklinių įstaigų darbuotojais, juos išleisti apmokamų
atostogų.

Direktorė LAK Roma Žakaitienė

Jonas Mickus, 215 7111
ona ckus(d)Isa.lt
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DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮGYVENDINIMO KARANTINO 

LAIKOTARPIU 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, atsižvelgdama į nepalankią koronavirusinės infekcijos 

situaciją ir karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, atkreipia dėmesį, kad ugdymo 

procesas neformaliojo vaikų švietimo, tarp jų ir ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo (toliau – 

NVŠ) ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo (toliau – FŠPU) programas  įgyvendinančiose 

institucijose neturėtų nutrūkti, o atvirkščiai – tiek, kiek tai įmanoma, jis būtų organizuojamas 

nuotoliniu būdu. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. kovo 14 d. nutarimu 

Nr. 207 ,,Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nustatė, kad „stabdomi 

ugdymo ir vaikų priežiūros procesas bei švietimo veikla visose švietimo įstaigose, dienos ir 

užimtumo centruose, organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu būdu.“ (3.3 p.). Taip pat Lietuvos 

Respublikos  švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 30 įsakymu Nr. V-469 „Dėl 

ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu paskelbus karantiną“ nustatyta, kad: mokyklų, 

švietimo pagalbos įstaigų, kitų švietimo teikėjų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios 

institucijos, savininkai (juridinio asmens dalyvių susirinkimai), vadovai gali organizuoti neformalųjį 

vaikų švietimą (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą), formalųjį švietimą papildantį 

ugdymą, neformalųjį suaugusiųjų švietimą tiek, kiek tai įmanoma, vykdyti nuotoliniu mokymo 

proceso organizavimo būdu; ikimokyklinis ugdymas, priešmokyklinis ugdymas rekomenduojamas 

organizuoti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu vadovaujantis 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“.  



 

Suprantame savivaldybėms tenkančius iššūkius kuo efektyviau organizuoti ir koordinuoti 

švietimo sistemos veiklą, ypač bendrojo ugdymo programų įgyvendinamą, tačiau pažymime, kad 

ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas, neformalusis vaikų švietimas ir formalųjį švietimą 

papildantis ugdymas mokiniams yra taip pat labai svarbus ir kompetencijų ugdymo, ir turiningo 

laisvalaikio galimybių prasme. Lietuva gali didžiuotis, kad per keletą metų bendromis visų 

savivaldybių ir valstybės pastangomis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo sistemoje 

dalyvauja vis daugiau ankstyvojo amžiaus vaikų, o neformaliajame vaikų švietime šiuo metu 

dalyvauja daugiau kaip 60 proc. visų šalies mokinių, šių programų pasiūla ir toliau didėja bei gerėja 

jų kokybė.  

Viešoje erdvėje pasirodžiusi informacija apie savivaldybių priimamus sprendimus 

mažinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų darbo trukmę, stabdyti NVŠ ir FŠPU 

mokyklų veiklą, nutraukti NVŠ „krepšelio“ lėšomis finansuojamų programų įgyvendinimą ir skelbti 

prastovas, nėra palanki šių paslaugų vaikui ir šeimai plėtrai, kelia įtampą tarp pedagogų ir 

bendruomenės narių, taip pat ji nėra palankiai vertinama mokinių ir jų tėvų.  

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. 

nutarimas Nr. 207 ,,Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ buvo patikslintas š. 

m. balandžio 1 d., nustatant, kad „Valstybės ir savivaldybės biudžetinių įstaigų, sveikatos priežiūros 

įstaigų, nesvarbu, koks jų pavaldumas ir teisinė forma, darbuotojams prastova skelbiama tik 

išnaudojus visas įmanomas darbo organizavimo formas bei būdus, įskaitant ir kvalifikacijos 

tobulinimą nuotoliniu būdu, jeigu, Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją 

situaciją ir karantiną, darbdavys negali duoti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo ir nėra 

galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu arba darbuotojas nesutinka dirbti kito pasiūlyto 

darbo“ (3.2.11 p.).  

Kreipiamės į Jus, prašydami dar kartą apsvarstyti ir įvertinti savivaldybių ir jos įsteigtų 

institucijų visas įmanomas galimybes karantino laikotarpiu organizuoti ikimokyklinį, 

priešmokyklinį ugdymą, NVŠ ir FŠPU veiklas nuotoliniu būdu, taip pat vykdyti kitas veiklas (pvz.: 

kvalifikacijos tobulinimą, mokymus) nuotoliniu būdu, kaip ir nurodyta Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarime. Bendras visų susitelkimas sprendžiant šias problemas karantino laikotarpiu  

Lietuvoje yra ne tik iššūkis mums visiems, bet ir galimybė netradicinių ir modernių sprendimų 

paieškai, kūrybiškumui ir lyderystei švietimo sistemoje. 

 

Švietimo, mokslo ir sporto viceministrė Kornelija Tiesnesytė 

 

 

Aušra Birietienė,  tel. (8 5)  219 1167, el. p. Ausra.Birietiene@smm.lt 
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LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO 

MINISTRAS 
 

ĮSAKYMAS 

DĖL REKOMENDACIJŲ DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU 

BŪDU PATVIRTINIMO      

 

2020 m.    d.  Nr.       

Vilnius 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 

,,Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 3.3 papunkčiu, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2020 m. kovo 12 d. pasitarimo protokolo Nr. 12 „Dėl situacijos, susijusios su 

koronavirusu“ 1.3 papunkčiu:  

T v i r t i n u  Rekomendacijas dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu 

(pridedama). 

 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius 

 

 

 

      



PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministro 

2020 m. kovo d. įsakymu Nr. V-372 

 

REKOMENDACIJOS  

DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

1. Rekomendacijos dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu (toliau – 

Rekomendacijos) yra skirtos padėti mokyklų, įgyvendinančių ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ir bendrojo ugdymo programas, (toliau – mokyklos) bendruomenėms pasirengti ugdymo 

proceso organizavimui nuotoliniu būdu, iki bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas. 

2. Esant koronaviruso grėsmei, nuotoliniu būdu mokyklos gali ugdyti mokinius 

nepriklausomai nuo to, ar šis būdas yra įteisintas mokyklos nuostatuose / įstatuose, ar ne. 

Laikinai organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu, mokymo sutartys nekeičiamos. 

3. Svarbu, kad mokyklos pasirengtų ir pateiktų aiškią informaciją apie mokymo 

organizavimą nuotoliniu būdu bei kontaktus, kuriais galėtų gauti  pagalbą mokiniai,  jų tėvai 

(globėjai, rūpintojai), mokytojai. 

4. Mokyklos, remdamosi Rekomendacijų II skyriaus nuostatomis, iki kovo 20 d. 

įsivertina mokyklos galimybes ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu, parengia 

priemonių planą ir susitaria dėl mokymo nuotoliniu būdu taisyklių, o, remdamosi 

Rekomendacijų III skyriaus nuostatomis, iki kovo 27 d. parengia ir sukaupia skaitmeninę 

mokomąją medžiagą, užduotis, skirtas mokiniams mokytis nuotoliniu būdu, mokytojai 

pasiruošia mokyti nuotoliniu būdu. 

5. Mokyklų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (dalininkai), 

savininkai koordinuoja mokyklų pasirengimą organizuoti mokymą nuotoliniu būdu ir teikia 

mokykloms pagalbą.  

 

II SKYRIUS 

 PASIRENGIMAS ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU 

  

6. Siekiant pasirengti ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu, mokykla privalo: 

6.1. įsivertinti mokyklos pasirengimą dirbti nuotoliniu būdu: technologines 

galimybes, turimas skaitmenines priemones, mokytojų kompetenciją, mokinių amžių ir jų 

aplinkos socialinę ekonominę padėtį. Mokykla turėtų pasirinkti tokią nuotolinio mokymosi 

aplinką, kuri užtikrintų ne tik skaitmeninio ugdymo turinio pasiekiamumą, bet ir bendravimą 

bei bendradarbiavimą ugdymo proceso metu realiuoju (sinchroniniu) ir/ar nerealiuoju 

(asinchroniniu) laiku; 

6.2. įvertinti, ar visi mokiniai gali turėti prieigą prie pasirinktos programinės ar 

skaitmeninės įrangos mokymuisi nuotoliniu būdu, todėl mokykloje reikia susitarti dėl galimų 

šios problemos sprendimo būdų.  Siūloma, kad mokykla  mokiniui, kurio šeima yra  socialiai 

pažeidžiama ir neturi galimybės vaiko aprūpinti nuotoliniam mokymuisi reikalingomis 

priemonėmis, sudarytų galimybę jam namuose naudotis mokyklos kompiuteriu, planšete ar 

mobiliuoju telefonu arba nupirktų jų papildomai, kartu aprūpinant ir internetiniu ryšiu, pvz., 

mobiliojo ryšio kortelę su mobiliais duomenims; 
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6.3. paskirti skaitmeninių technologijų administratorių (IKT koordinatorių), kuris 

konsultuotų mokytojus ir mokinius technologijų naudojimo klausimais; 

6.4. paskelbti mokyklos interneto svetainėje kontaktinę informaciją, kur mokytojai ir 

mokiniai galėtų kreiptis į skaitmeninių technologijų  administratorių dėl techninės pagalbos; 

6.5. nuspręsti, kaip bus rengiami pasitarimai mokykloje ir su mokyklos savininko 

teises ir pareigas įgyvendinančia institucija (dalininkais), savininku.  

6.6. susitarti: 

6.6.1. dėl nuotolinės mokymosi aplinkos: kokia aplinka bus naudojama 

komunikuojant mokytojams ir mokiniams, kaip bus prisijungiama prie jos, kaip bus užtikrinta 

asmens duomenų apsauga; 

6.6.2. dėl ugdymo organizavimo: kaip bus skiriamos mokymosi užduotys, kaip 

teikiama teorinė ir kita ugdymui(si) reikalinga medžiaga ar informacija, kada ir kokiu būdu 

mokinys gali paprašyti mokytojo pagalbos ir paaiškinimų, kiek mokiniai turės skirti laiko 

užduotims atlikti, kaip reguliuojamas jų krūvis, kaip suteikiamas grįžtamasis ryšys mokiniams, 

jų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir fiksuojami įvertinimai ir pan.; 

6.6.3. dėl mokinių, turinčių specialiuosius ugdymosi poreikius, ugdymo specifikos ir 

švietimo pagalbos teikimo; 

6.6.4. dėl bendravimo su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais) būdų, 

informavimo priemonių ir kanalų (pvz, internetiniai seminarai, skambučiai, laiškai ir kt.); 

6.7. ne vėliau kaip iki 2020 m. kovo 25 d. informuoti mokinių tėvus (globėjus, 

rūpintojus), kaip bus organizuojamas ugdymas. 

 

III SKYRIUS 

NUOTOLINIO MOKYMO VYKDYMAS  

  

7. Mokytojai ir mokiniai turi turėti galimybę prisijungti prie nuotolinio mokymosi 

aplinkos iš namų. Rekomenduojama aptarti su mokytojais galimybes dirbti iš namų arba 

atvykstant į mokyklą ar kitą ugdymo įstaigą, kur jie galėtų prisijungti prie nuotolinio mokymosi 

aplinkos, turėdami kompiuterį su vaizdo kamera ir ausinėmis (rekomenduojamas laidinis ryšys, 

ne mažiau kaip 10 Mb/s). 

8. Mokymo medžiaga gali būti popierinė (pvz., mokinių turimi vadovėliai, pratybų 

sąsiuviniai), tačiau užduotys turėtų būti pateiktos skaitmeninėse aplinkose su nuorodomis, 

(pvz., „Padlet“, „Google“ dokumentai ir kt.). 

9. Rekomenduojama organizuoti vaizdo konferencijas konsultacijoms teikti, 

pamokoms organizuoti ir kt., pakviesti mokytojus naudotis vaizdo paskaitų kambariais ir, 

vedant pamokas nuotoliniu būdu, įrašyti jas ir tokiu būdu pradėti kurti turinį jau dabar, 

papildant jį įvairiais skaitmeniniais ištekliais.  

10. Mokytojai gali sukurti aplinką (pvz., uždara „Facebook“ grupė), kurioje visi būtų 

kviečiami dalintis patirtimi, kreiptis į IKT koordinatorius. 

11. Rekomenduojama sekti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto 

svetainėje teikiamą informaciją dėl darbo organizavimo, mokinių mokymo nuotoliniu būdu ir 

Nacionalinės švietimo agentūros teikiamą informaciją jos interneto svetainėje dėl Mokytojo 

TV transliacijos mokytojams. 

  

IV SKYRIUS 

 REKOMENDUOJAMI NAUDOTI SKAITMENINIAI IŠTEKLIAI IR KITA 

PAGALBA 

 

12. Organizuojant nuotolinį mokymą, reikėtų įvertinti jau mokykloje taikomas 

informacines sistemas ir (ar) virtualias aplinkas. Šiuo metu rinkoje galima rasti įvairių 
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galimybių kaip el. dienynai, virtualios mokymo aplinkos, bendradarbiavimo / veiklos 

platformos ir pan. 

13. Ugdymo programos įgyvendinti, rekomenduojama pasinaudoti esamu visoms 

mokykloms laisvai prieinamu nacionaliniu skaitmeniniu ugdymo turiniu: 

13.1.  Emokykla (http://lom.emokykla.lt/public/)  – skaitmeninių priemonių paieška; 

13.2. Ugdymo sodas (https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones) – mokymosi 

medžiagos (lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, gamtos, socialinių  ir kitų mokslų) 

saugykla, kurioje mokymosi medžiaga prieinama visiems mokiniams, mokytojams ir tėvams; 

13.3 projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ 

medžiaga (http://www.vedlys.smm.lt/); 

13.4. brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, nacionalinių 

mokinių pasiekimų patikrinimų užduotys ir atsakymai (https://egzaminai.lt/668/, 

https://egzaminai.lt/692/, https://egzaminai.lt/610/). 

14. Nuorodos į kitą metodinę medžiaga nuotoliniam mokymui pagal dalykus bus 

nuolat atnaujinama ir pateikiama Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje 

(https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis). 

15. Rekomenduojama taip pat naudotis laikinai laisvai prieinamu įvairių įmonių 

siūlomu skaitmeniniu turiniu.  

16.  Rekomenduojama susisiekti su kitomis Lietuvos mokyklomis ir aptarti galimybes 

bendradarbiavimo pagrindu dalytis skaitmeniniu ugdymo turiniu, gerąja patirtimi. Lietuvoje 

yra mokyklų, kurios jau daug metų sėkmingai mokinius moko nuotoliniu būdu. Jų sąrašą 

galima rasti adresu: https://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/informacija-atvykstantiems-is-

usienio-isvykstantiems-i-uzsieni/isvykstantiems-gyventi-ir0mokytis-i-uzsieni. 

17.  Siūloma kreiptis į kitas Lietuvos švietimo, mokslo ir studijų institucijas pasidalinti 

patirtimi ir pasirengti elementarius nuotolinio mokymosi aplinkų naudotojų vadovus, vaizdo 

paskaitų kambarių naudotojų vadovus ir pan. 

18. Siūloma naudotis atviraisiais ištekliais  kitomis kalbomis, pvz., anglų kalba Khan 

Academy (https://www.khanacademy.org/), „European Schoolnet“ (EUN) mokymosi 

ištekliais, leidžiančiais mokykloms rasti ugdymo turinį iš daugelio skirtingų šalių ir teikėjų 

(http://lreforschools.eun.org/web/guest, https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/ 

index.htm ir kt.) 

 

 

_____________________________ 

http://lom.emokykla.lt/public/
http://lom.emokykla.lt/public/
https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones
https://egzaminai.lt/692/
https://egzaminai.lt/610/
http://www.europeanschoolnet.org/
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Merams 

Savivaldybių administracijų 

direktoriams 

Švietimo įstaigų vadovams  

    2020-    -     Nr.       

        

 

DĖL SITUACIJOS, SUSIJUSIOS SU KORONAVIRUSU, VALDYMO PRIEMONIŲ 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. kovo 12 d. pasitarime pritarė Vyriausybės 

ekstremalių situacijų komisijos sprendimui dėl antro lygio civilinės saugos sistemos parengties 

paskelbimo (Vyriausybės 2020 m. kovo 12 d. pasitarimo protokolo Nr. 12 1 punktas).  

Atsižvelgdama į nepalankią epideminę COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) situaciją 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 ,,Dėl karantino Lietuvos 

Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nusprendė paskelbti trečią (visiškos parengties) civilinės saugos 

sistemos parengties lygį, taip pat paskelbė karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos 

nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 429 

,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų 

patvirtinimo“, 11.3 papunktį Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisija, 

atlikdama jai pavestas funkcijas ir pareigas, turi teisę priimti sprendimus dėl gelbėjimo ir kitų 

neatidėliotinų darbų organizavimo ir pavesti juos vykdyti ministerijoms, kitoms valstybės 

institucijoms ir įstaigoms, todėl jos sprendimai yra imperatyvaus pobūdžio ir turi būti 

privalomai vykdomi.   

Švietimo, mokslo ir sporto ministras 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-366 „Dėl situacijos, 

susijusios su koronavirusu“, nustatė, kad nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d.: 

1) mokyklų, švietimo pagalbos įstaigų, kitų švietimo teikėjų savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančios institucijos, savininkai (juridinio asmens dalyvių susirinkimai), vadovai, laisvieji 

mokytojai privalomai neorganizuoja mokiniams ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo; 

2) mokyklų, švietimo pagalbos įstaigų, kitų švietimo teikėjų savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančios institucijos, savininkai (juridinio asmens dalyvių susirinkimai), vadovai, laisvieji 

mokytojai privalomai neorganizuoja mokiniams kito neformaliojo vaikų švietimo, formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo, neteikia švietimo pagalbos ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo, 

išskyrus šio rašto 6 punkte numatytu atveju; 

3) mokslo ir studijų institucijos neorganizuoja studentams aukštojo mokslo studijų, 

išskyrus šio rašto 6 punkte numatytu atveju; 

4) mokyklų, kitų švietimo teikėjų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, 

savininkai (juridinio asmens dalyvių susirinkimai), vadovai neorganizuoja mokiniams pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-350 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. 
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balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-413 „Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pradinio ugdymo 

programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-349 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-417 „Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo“   

mokiniams, besimokantiems pagal pradinio, pagrindinio  ir vidurinio programas skiriamos 

pavasario (Velykų) atostogos  nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d.  

5) profesinio mokymo teikėjų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, 

savininkai (juridinio asmens dalyvių susirinkimai), vadovai neorganizuoja mokiniams profesinio 

mokymo, vadovaudamiesi  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 

13 d. įsakymu Nr. V-362 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo 

Nr. V-929 „Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų bendrųjų profesinio mokymo planų 

patvirtinimo“ pakeitimo“ skiria mokiniams nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d. 

pavasario (Velykų) atostogas; 

6) mokyklų, švietimo pagalbos įstaigų, mokslo ir studijų institucijų, kitų švietimo teikėjų 

savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, savininkai (juridinio asmens dalyvių 

susirinkimai), vadovai, gali organizuoti neformalųjį vaikų švietimą (išskyrus ikimokyklinį ir 

priešmokyklinį ugdymą), formalųjį švietimą papildantį ugdymą, neformalųjį suaugusiųjų 

švietimą, teikti švietimo pagalbą, aukštojo mokslo studijas tiek, kiek tai įmanoma vykdyti 

nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu; 

7) vaikų socializacijos centruose esantiems mokiniams savininko teises ir pareigas 

įgyvendinanti institucija privalo užtikrinti vidutinės priežiūros priemonių vykdymą; 

8)  mokyklų, mokslo ir studijų institucijų, kitų švietimo teikėjų savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančios institucijos, savininkai (juridinio asmens dalyvių susirinkimai), vadovai privalo 

užtikrinti, kad nuo 2020 m. kovo 30 d. būtų pasiruošta pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą, 

formalųjį profesinį mokymą ir aukštojo mokslo studijas vykdyti nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu (toliau – nuotolinis mokymas). 

Vykdydamos minėtą įsakymą, savivaldybių administracijos privalo užtikrinti vaikų 

priežiūrą išimtinais atvejais savivaldybių įstaigose, jeigu to neįmanoma įgyvendinti namuose 

(pvz. vaikų, turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, priežiūra, vaikų, ugdomų 

pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, kurių tėvai ekstremalios 

situacijos metu privalo dirbti, priežiūra ir pan.). 

Minėtu įsakymu darbdaviams rekomenduojama užtikrinti galimybes tėvams (globėjams, 

rūpintojams), auginantiems vaikus, dirbti nuotoliniu būdu. Jeigu tokios galimybės nėra, 

nedarbingumo pažymėjimai išduodami tokia pat tvarka, kaip įtariant kontaktą su infekuotu asmeniu. 

 Mokyklų, švietimo pagalbos įstaigų, mokslo ir studijų institucijų, kitų švietimo teikėjų 

savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, savininkai (juridinio asmens dalyvių 

susirinkimai), vadovai sudaro sąlygas šių įstaigų darbuotojams (tarp jų ir mokytojams) esant 

galimybei, kai jų funkcijos gali būti atliekamos kitoje, negu darbovietė yra, vietoje, taikyti nuotolinį 

darbą. 

Kadangi tiek tarptautinė, tiek nacionalinė situacija nuolat kinta neišvengiamai bus 

priimami nauji sprendimai. Todėl prašome reguliariai sekti oficialiose Sveikatos apsaugos 

ministerijos (SAM), Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM), Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos (SADM) svetainėse pateiktą aktualiausią informaciją, skleisti savomis 

priemonėmis.  

 

Dėl mokinių priežiūros, laikinai sustabdžius ugdymo ir vaikų priežiūros procesą ir švietimo 

veiklą 

Vykdant privalomąsias koronaviruso prevencijos priemones, apie jas ir jų valdymo būdus 

švietimo įstaigų vadovai, švietimo teikėjai papildomai informuoja institucijų bendruomenes 

švietimo įstaigų, švietimo teikėjų internetinėse svetainėse, el. dienynuose, kitomis prieinamomis 

priemonėmis, kad tėvai su mažais vaikais, laikinai sustabdžius ugdymo procesą, galėtų užtikrinti jų 
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priežiūrą. Jiems rekomenduojama pirmiausia tartis su darbdaviais dėl nuotolinio darbo, o jeigu tai 

neįmanoma, tuomet kreiptis dėl nedarbingumo pažymėjimo, pasitelkti artimųjų pagalbą arba išeiti 

trumpų atostogų. 

Lietuvoje jaunesni nei 6 metų vaikai arba vaikai su negalia atsižvelgiant į jų specialiuosius 

poreikius be objektyvios būtinybės neturėtų būti paliekami vieni, juos turėtų prižiūrėti arba 

suaugusieji, arba vyresni nei 14 metų paaugliai. Tai reiškia, kad, sustabdžius ugdymo procesą, 

mokiniai gali likti vieni namuose, o vaikams iki 6 metų reikia vyresniųjų priežiūros. 

Tėvai ar globėjai gali prašyti darbdavio galimybės dirbti nuotoliniu būdu. Vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 52 straipsnio 2 dalimi, jeigu darbdavys neįrodo, kad nuotolinis 

darbas sukeltų per dideles sąnaudas, jis privalo tenkinti darbuotojo prašymą dirbti nuotoliniu būdu ne 

mažiau kaip 1/5 viso darbo laiko, kai to pareikalauja nėščia, neseniai pagimdžiusi ar krūtimi 

maitinanti darbuotoja, taip pat – darbuotojai, auginantys vaiką iki 3 metų, vieni auginantys vaiką iki 

14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų. 

Kai švietimo įstaigoje paskelbiamas infekcijų plitimą ribojantis režimas, ikimokyklinio, 

priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pradinukų tėvai ar globėjai gali kreiptis dėl nedarbingumo 

pažymėjimo ne ilgiau nei 14 kalendorinių dienų išdavimo. Šiuo laikotarpiu iš „Sodros“ mokama ligos 

išmoka, kuri siekia 65,94 proc. nuo atlyginimo „ant popieriaus“. Tėvai arba globėjai gali prašyti 

darbdavio suteikti atostogas – kasmetines arba nemokamas. 

Vaiku gali pasirūpinti kiti tėvų parinkti asmenys: vyresni broliai ar seserys ir panašiai. 

Paskelbus karantiną, būtina suprasti, kad neorganizuojant ugdymo proceso siekiama 

minimizuoti galimų mokinio fizinių kontaktų  kiekį, ypač vietose, kuriose galimai lankosi 

daugiau žmonių. Todėl šeimai tenka atsakomybė už savo  vaikų ir kitų žmonių saugumą 

laikantis karantino principų ir vykdant karantino priemones. 

Savivaldybių administracijos, vadovaudamosi patvirtintų profilaktinių, prevencinių 

priemonių privalo užtikrinti vaikų priežiūrą išimtinais atvejais savivaldybių įstaigose, jeigu to 

neįmanoma įgyvendinti namuose (pvz. vaikų, turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, priežiūra, vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo 

programas, kurių tėvai ekstremalios situacijos metu privalo dirbti, priežiūra ir pan.). Kadangi situacija 

nacionaliniu mastu, regionuose yra skirtinga, nuolat kinta, todėl atvejų sąrašas nėra baigtinis. Būtent 

detali situacijos analizė vietose leistų priimti rezultatyviausius sprendimus, nes reikia ruoštis ir 

nuolatinės vaikų priežiūros atvejams.  

 

Dėl švietimo įstaigų darbo organizavimo 

Organizuojant darbą įstaigose privalomųjų koronaviruso valdymo priemonių, karantino 

kontekste, mokyklų, švietimo pagalbos įstaigų, mokslo ir studijų institucijų, kitų švietimo teikėjų 

savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, savininkai (juridinio asmens dalyvių 

susirinkimai), vadovai vykdo karantino, prevencines, profilaktines priemones pagal galiojančias 

SAM rekomendacijas, savivaldybėje priimtus sprendimus.  

Įstaigų internetinėje svetainėje turi būti skelbiama įstaigos reali darbo organizavimo 

tvarka karantino laikotarpiu, kai neorganizuojamas ugdymas ir vaikų priežiūros procesas,  

organizuojamas neformalus vaikų švietimas (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą), 

formalųjį švietimą papildantis ugdymas, neformalus suaugusiųjų švietimas, aukštojo mokslo studijos 

tiek, kiek tai įmanoma vykdyti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. 

Nurodomi aktyvūs komunikaciniai kontaktai su įstaigos administracija, pagalbos 

specialistais, pedagoginiais darbuotojais, panaudojant turimas komunikacines priemones.  

Rekomenduojama sudaryti galimybes darbuotojams dirbti nuotoliniu būdu. Jeigu dėl veiklos 

specifikos dirbti nuotoliniu būdu neįmanoma, nes pareigybės aprašyme numatytas funkcijas būtina 

vykdyti darbo vietoje, tokiu atveju dirbama įprastu režimu, sudarant darbuotojams saugias ir sveikas 

darbo sąlygas darbovietėje. Priimdama sprendimą dėl darbo įprastu režimu, administracija turėtų 

vadovautis protingumo principu ir organizuoti darbą taip, kad darbuotojams būtų sudarytos saugios 

sąlygos dirbti, t. y. privalo būti užtikrinamas sanitarijos ir higienos reikalavimų, koronaviruso 
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prevencinių priemonių vykdymas, sumažinamas iki būtino vienu metu įstaigos patalpose dirbančių 

žmonių skaičius, paskirstant darbo laiką ir pan.  

Mokytojams, švietimo pagalbos specialistams rekomenduojama sudaryti sąlygas dirbti 

nuotoliniu būdu, bet esant poreikiui, jie gali dirbti ir darbovietėje, pvz., kai būtina atlikti pareigybės 

aprašyme numatytas funkcijas. 

Mokyklų, švietimo pagalbos įstaigų, kitų švietimo teikėjų savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančios institucijos, savininkai (juridinio asmens dalyvių susirinkimai), vadovai, įvertinę 

konkrečias aplinkybes, turės spręsti, kaip galiojančių teisės aktų, darbo organizavimo reikmių, 

privalomų nurodymų visumoje organizuoti darbą įstaigose. Vadovaudamasis galiojančiais teisės 

aktais, sprendimus priima įstaigos vadovas. Jie turi būti vykdomi, kol nenustatoma kitaip. 

Jei karantino priemonės bus pratęsiamos, ribojimai nesibaigs, bus priimti įstatyminio ir 

Vyriausybės lygmens sprendimai, susiję su darbo apmokėjimo, socialinių garantijų aspektais. 

Šiuo laikotarpiu, darbuotojas gali naudotis savo kasmetinėmis apmokamomis ar 

neapmokamomis atostogomis, tačiau darbdavys neturi teisės reikalauti, kad darbuotojas tai darytų 

būtent šiuo laikotarpiu.  

Pedagoginiai darbuotojai, turi planuoti darbus, rengti dokumentus, atlikti užduotis, 

susijusias su ugdymo programos įgyvendinimu, nuotoliniu būdu bendrauti su mokiniais, jų 

tėvais, globėjais, rūpintojais, įgyvendinti pirmiausia nekontaktinių valandų turinį, numatytą 

darbo apmokėjimo sistemoje, laikantis joje numatytų darbo organizavimo, kontrolės, 

atsakomybės nuostatų.  

Administracijai galioja tokios pat darbo organizavimo ir apmokėjimo sąlygos, kaip ir kitiems 

darbuotojams.  

 

Dėl darbuotojų darbo apmokėjimo 

Švietimo įstaigų darbuotojams už darbą mokinių atostogų metu ir darbą nuotoliniu būdu  

mokamas  darbo sutartyje nustatytas  darbo  užmokestis vadovaujantis darbo apmokėjimą 

reglamentuojančiais teisės aktais ir patvirtinta įstaigos darbo apmokėjimo tvarka. 

Papildoma informacija darbdaviams pateikiama SADM interneto svetainėje (adresu: 

https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/ka-daryti-ir-ko-nedaryti-darbdaviams-salyje-paskelbus-karantina). 

 

Dėl brandos egzaminų vykdymo ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo  

Sprendimus dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų ir brandos egzaminų tvarkaraščių pakeitimų, 

atsižvelgdamas į ekstremalios situacijos lygį, priima švietimo, mokslo ir sporto ministras. Švietimo, 

mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-365 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-960 „Dėl 2019–2020 mokslo metų lietuvių kalbos 

ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščių patvirtinimo“ pakeitimo“ pratęsti terminai 

lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, menų, technologijų mokyklinių egzaminų ir brandos darbo 

vykdymo terminai. Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinių brandos egzaminų 

kalbėjimo dalies vykdymas iš balandžio mėn. perkeliamas į pakartotinę sesiją (birželio mėn.). 

Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-364 „Dėl švietimo, mokslo ir 

sporto ministro 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-965 „Dėl 2019–2020 mokslo metų 

pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščio patvirtinimo“ pakeitimo“ pratęstas 

gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (žodžiu) pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimo vykdymo terminas.  

Atsiradus naujoms aplinkybėms gali būti priimami kiti reikalingi sprendimai. 

 

Dėl mokymo nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu 

Mokyklų, mokslo ir studijų institucijų, kitų švietimo teikėjų savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančios institucijos, savininkai (juridinio asmens dalyvių susirinkimai), vadovai privalo 

https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/ka-daryti-ir-ko-nedaryti-darbdaviams-salyje-paskelbus-karantina
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užtikrinti, kad nuo 2020 m. kovo 30 d. būtų pasiruošta pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą, 

formalųjį profesinį mokymą ir aukštojo mokslo studijas vykdyti nuotoliniu būdu.  
 

Dėl informacijos sklaidos 

ŠMSM nuolat vertina situaciją ir analizuoja kylančius klausimus, nedelsdama priima 

reikalingus sprendimus. Tikimės operatyvaus bendradarbiavimo, dažniausiai elektroninio 

klausimyno pagalba, atnaujinant aktualią informaciją, reikalingą sprendimams priimti.  

Informacija Koronaviruso grėsmės tema nuolat talpinama ŠMSM svetainėje (adresu 

https://www.smvm.lt/w eb/lt/del-koronaviruso). 

Ačiū už bendradarbiavimą. 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius 

 

https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso
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DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO 

UGDYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO EPIDEMINĖS SITUACIJOS METU

 

                 Atsižvelgiant į susidariusią nepalankią epideminę COVID-19 (koronavirusinės 

infekcijos) situaciją, Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2020 kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 ,,Dėl 

karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ paskelbus trečią (visiškos parengties) 

civilinės saugos sistemos parengties lygį ir karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, 

švietimo, mokslo ir sporto ministras 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-366 „Dėl situacijos, 

susijusios su koronavirusu“ nustatė, kad nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d. švietimo 

teikėjai neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo 

(toliau – FŠPU) programas tiek, kiek tai įmanoma, gali organizuoti nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu. 

Pasirenkant nuotolinio ugdymo būdą, siūlome atsižvelgti į tai, kad kuo daugiau 

mokinių turėtų galimybes juo pasinaudoti, o esant poreikiui – numatyti kelis alternatyvius būdus. 

Ugdomąsias užduotis siūlome pateikti, naudojantis techninėmis priemonėmis (kompiuteriai / 

mobilieji telefonai / internetas), virtualiomis mokymosi aplinkomis, IKT priemonėmis (el. dienynai 

ir kt.), bendradarbiavimo erdvėmis (el. pašto sistemos, soc. tinklai, interneto puslapiai ir pan.), esant 

galimybei, rekomenduojama organizuoti vaizdo konferencijas ir kt. 

Rekomenduojame NVŠ ir FŠPU programas įgyvendinančioms institucijoms įvertinti, 

kokios NVŠ ir FŠPU programos /  programos dalys  / moduliai gali būti vykdomi nuotoliniu būdu ir 

kokie nuotolinio ugdymo būdai gali būti taikomi, taip pat siūlome aptarti, kokiu būdu švietimo 

teikėjai gaus grįžtamąjį ryšį (refleksiją) apie mokinio atliktas užduotis. 
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Informaciją apie institucijos darbo organizavimo tvarką karantino laikotarpiu ir 

vykdomą ugdymą nuotoliniu būdu siūlome skelbti interneto svetainėse ar įstaigos socialiniuose 

tinkluose, taip pat prašome apie ugdymo tvarkos pokyčius informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus). 

 Prašome NVŠ ir FŠPU programas vykdančių įstaigų savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančių institucijų (dalininkų) koordinuoti pasirengimą dirbti nuotoliniu būdu ir teikti 

metodinę ir informacinę pagalbą, kad ugdymo procesas vyktų, kaip galima sklandžiau. 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto viceministrė Kornelija Tiesnesytė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aušra Birietienė,  tel. (8 5)  219 1167, el. p. Ausra.Birietiene@smm.lt 
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LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO 

MINISTRAS 
 

ĮSAKYMAS 

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2019 M. KOVO 1 D. ĮSAKYMO 

NR. V-184 „DĖL MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL BENDROJO UGDYMO, 

PROFESINIO MOKYMO IR NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMAS (IŠSKYRUS 

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS), VEIKLŲ 

MOKYKLOS BENDRUOMENEI APRAŠO IR MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL 

BENDROJO UGDYMO, PROFESINIO MOKYMO IR NEFORMALIOJO ŠVIETIMO 

PROGRAMAS (IŠSKYRUS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 

PROGRAMAS), VEIKLŲ, SUSIJUSIŲ SU PROFESINIU TOBULĖJIMU, APRAŠO 

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  

 

2020 m.                      d.  Nr.       

Vilnius 

 

1. P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 

1 d. įsakymą Nr. V-184 „Dėl Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir 

neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), 

veiklų mokyklos bendruomenei aprašo ir Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio 

mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programas), veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašo patvirtinimo“: 

1.1. pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, 

profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programas), veiklų mokyklos bendruomenei aprašą: 

1.1.1. papildau 8 punktu:  

„8. Mokyklos veiklų bendruomenei sąrašas ir valandų, susijusių su veikla mokyklos 

bendruomenei, paskirstymo mokytojams kriterijai nustatomi įstaigos darbo apmokėjimo sistemoje.“; 

1.1.2. papildau 9 punktu: 

„9. Mokytojo veiklų mokyklos bendruomenei sąrašas ir sutarti rezultatai skelbiami 

viešai.“; 

1.2. pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, 

profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programas), veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašą: 

1.2.1. pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:  

„5. Atsižvelgiant į Švietimo įstatymo 49 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir 2 dalies 4 punktą, 

veiklos, susijusios su profesiniu tobulinimu, skiriamos kiekvienam mokytojui. Mokytojo darbo 

krūvio sandaroje numatomas laikas veikloms, susijusioms su profesiniu tobulėjimu.“;  

1.2.2.  papildau 7 punktu: 

„7. Valandų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, paskirstymo mokytojams kriterijai 

nustatomi įstaigos darbo apmokėjimo sistemoje.“ 

2. N u s t a t a u , kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. rugsėjo 1 d. 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius 

 


