
Svarbi informacija tėvams, mokiniams ir mokytojams (santrauka iš ŠMSM ministro A. 
Monkevičiaus 2020-03-17 rašto). 

 

 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. 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. 
 
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 
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. 
 

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. 
 

 
 
 


