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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,
Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  2020  m.  gruodžio  30  d.  nutarimu  Nr.  1470  „Dėl  Lietuvos
Respublikos  Vyriausybės  2020  m.  lapkričio  4  d.  nutarimo  Nr.  1226  „Dėl  karantino  Lietuvos
Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“, 

p a k e i č i u Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 30 d.
įsakymą Nr. A-1498 „Dėl ugdymo organizavimo“:

1. Pakeičiu 1.1 papunktį ir išdėstau jį taip:
„1.1.  vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ugdymą

organizuoti  įstaigose  kasdienio  ugdymo  organizavimo  forma,  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. Švietimo įstaigų lankomumui Šiaulių miesto lygmeniu
pasiekus  50  proc.,  vaikų,  ugdomų  pagal  ikimokyklinio  ir  priešmokyklinio  ugdymo  programas,
ugdymą organizuoti įstaigose tik tais atvejais, kai tėvai (įtėviai, globėjai) yra  specializuotų tarnybų
darbuotojai  (medicinos  sektoriaus  darbuotojai,  policijos  pareigūnai,  kariai,   ugniagesiai)  arba  yra
pateikę darbdavio pažymą dėl būtinumo darbo funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje. Vaikų, kurių
priežiūrą namuose užtikrina tėvai (įtėviai, globėjai), ugdymą organizuoti nuotoliniu būdu.“

2. Papildau 1.11. papunkčiu ir išdėstau jį taip:
  „1.11. vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinį ugdymą, priežiūrą ir

maitinimą organizuoti įstaigose,  kai tėvai (įtėviai,  globėjai)  yra   specializuotų tarnybų darbuotojai
(medicinos  sektoriaus  darbuotojai,  policijos  pareigūnai,  kariai,   ugniagesiai)   arba  yra  pateikę
darbdavio pažymą dėl  būtinumo darbo funkcijas (darbus) atlikti  darbo vietoje  ir  negali  užtikrinti
vaikų priežiūros namuose.“ 

3. Šis įsakymas įsigalioja 2021 m. sausio 4 d. 

Administracijos direktorius Antanas Bartulis

Elektroninio dokumento nuorašas
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