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DĖL UGDYMO PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ ORGANIZAVIMO NUO 

2021 M. BALANDŽIO 26 D. 
 

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo 

Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.9.2
1
 papunkčiu 

numatyta, kad šio nutarimo 2
1
 punkte nenurodytų savivaldybių teritorijose esančiose ugdymo 

įstaigose ugdymas pagal pradinio ugdymo programą vykdomas nuotoliniu būdu arba šių 

savivaldybių administracijų pasirinktose ugdymo įstaigose vykdomas mišriu būdu, periodiškai jose 

atliekant pagal pradinio ugdymo programą ugdomų mokinių ir įstaigose kontaktiniu būdu dirbančių 

darbuotojų savanorišką profilaktinį  tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti ir 

užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų 

valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, 

asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.  

Kauno miestas yra tarp nutarimo 2
1
 punkte nenurodytų savivaldybių.  

Pažymėtina, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius 2021 m. 

balandžio 22 d. įsakymu Nr. A-1360 ,,Dėl ugdymo pagal pradinio ugdymo programą organizavimo 

mišriu būdu Kauno miesto savivaldybėje“ nustatė, kad nuo 2021 m. balandžio 26 d. visose Kauno 

miesto savivaldybės teritorijoje esančiose ugdymo įstaigose ugdymas pagal pradinio ugdymo 

programą vykdomas mišriu būdu, periodiškai jose atliekant pagal pradinio ugdymo programą 

ugdomų mokinių  ir įstaigose kontaktiniu būdu dirbančių darbuotojų savanorišką profilaktinį tyrimą 

COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti ir užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas 

būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis 

apsaugos priemonėmis sąlygas. Taip pat minėtu teisės aktu nurodyta,  kad mokiniams ir 



2 

   

 

darbuotojams atliekamas nosies landų tepinėlių ėminių kaupinių tyrimas SARS-CoV-2 (2019-

nCoV) RNR     nustatyti tikralaikės PGR metodu, ėminius toje pačioje virusologinėje terpėje 

grupuojant po ne daugiau kaip 6. 

Taigi iš esmės jau yra priimtas sprendimas dėl pradinio ugdymo organizavimo sąlygų 

Kauno mieste nuo 2021-04-26. Vis tik norime pabrėžti, kad galiojantys teisės aktai įpareigoja 

mokyklų vadovus užtikrinti, kad sutinkantys dalyvauti tyrime mokinių atstovai pagal įstatymą ir 

mokyklos darbuotojai pasirašytų sutikimus, kurie turi būti pateikti mokyklos vadovui atvedant vaiką 

ugdyti kontaktiniu būdu į mokyklą 2021 m. balandžio 26 d. rytą.  

Primintina, kad nesant mokinių atstovų pagal įstatymą ir mokyklos darbuotojų 

pasirašytų sutikimų, kontaktinis mokinių ugdymas negalimas, nes galiojantys teisės aktai numato, 

kad nesutinkantiems dalyvauti profilaktiniame tyrime ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu. 

Prašome Jūsų užpildžius sutikimo formoje dalyvauti mokyklos vykdomame profilaktiniame tyrime 

reikiamus duomenis, informuoti mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) elektroninio dienyno pagalba 

ar kitomis informavimo priemonėmis. 

Akcentuotina, kad organizuojant ugdymą mokiniams kontaktiniu būdu, privaloma 

užtikrinti valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų 

valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, 

asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.  

PRIDEDAMA: 

1. Sutikimo dalyvauti mokyklos vykdomame profilaktiniame tyrime popierinė ir 

elektroninė formos. 

2. Vaizdinė medžiaga apie kaupinių PGR tyrimą. 

3. Vaizdinė medžiaga apie ėminio tyrimui ėmimą. 
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