
SVARBI INFORMACIJA SAVIVALDYBĖMS

Švietimo įstaigų veikla

Nuotolinis darbas

Nuo kovo 16 d. iki kovo 27 d. neorganizuojamas ikimokyklinis, priešmokyklinis, pagrindinis, vidurinis ugdymas, 

profesinis mokymas. Bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų mokiniams paskelbtos pavasario atostogos.  

Nuo kovo 16 d. galima organizuoti neformalųjį vaikų švietimą (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą), 

formalųjį švietimą papildantį ugdymą, neformalųjį suaugusiųjų švietimą, teikti švietimo pagalbą tiek, kiek tai 

įmanoma nuotoliniu mokymo būdu. 

Savivaldybės užtikrina vaikų priežiūrą išimtiniais atvejais įstaigose, jeigu to neįmanoma įgyvendinti namuose. 

Pavyzdžiui, 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. Savivaldybės gali savarankiškai spręsti, ar tai ta pati vaiko lankyta įstaiga, ar kita, teikianti 

tokias paslaugas, pavyzdžiui, miesto mastu.  

Prašome rekomenduoti darbdaviams užtikrinti galimybes tėvams, auginantiems vaikus, dirbti nuotoliniu būdu, 

tai taikyti ir visų švietimo įstaigų darbuotojams, auginantiems vaikus. Jeigu tokios galimybės nėra, nedarbingumo 

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

Prašome sudaryti sąlygas švietimo įstaigų darbuotojams, esant galimybei, taikyti nuotolinį darbą. Tokiu būdu gali 

dirbti ir švietimo įstaigų administracijos. 

Apmokėjimas už darbą

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

sutartyje nustatytas darbo užmokestis. 

Papildoma informacija darbdaviams pateikiama Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

interneto svetainėje adresu https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/ka-daryti-ir-ko-nedaryti-darbdaviams-salyje-

paskelbus-karantina. 

Šiuo laikotarpiu darbuotojas gali naudotis savo kasmetinėmis apmokamomis ar neapmokamomis atostogomis, 

tačiau darbdavys neturi teisės reikalauti, kad darbuotojas tai darytų. 

Administracijai galioja tokios pat darbo organizavimo ir apmokėjimo sąlygos, kaip ir kitiems darbuotojams.  
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Pasirengimas nuotoliniam mokymui

Iki kovo 27 d. mokyklos, padedant steigėjams, pasirengia ugdymui nuotoliniu būdu, kuris būtų taikomas nuo 

kovo 30 d., jei karantinas tęstųsi. ŠMSM parengė rekomendacijas dėl nuotolinio mokymo https://www.smm.lt/

uploads/documents/ISAK%2Bdel%2Bnuotolinio%2Bmokymo_03_16.pdf ir aktualų puslapį mokykloms 

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

Visa aktualiausia informacija – naujausi švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymai, susiję su koronaviruso 
sukeltomis aplinkybėmis, atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus, bendros sveikatos specialistų 
rekomendacijos, naudingos nuorodos – skelbiama Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto 
tinklalapio specialiame skyrelyje https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso. 


