
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL PAVEDIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGŲ

VADOVAMS

2020 m. balandžio      d.  Nr.
Šiauliai 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu „Dėl
karantino  Lietuvos  Respublikos  teritorijoje  paskelbimo“  ir  Lietuvos  Respublikos  sveikatos
apsaugos ministro –Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020
m.  kovo  12  d.  sprendimu  Nr.  V-343  „Dėl COVID-19 ligos  (koronaviruso infekcijos)  valdymo
priemonių“:

1.   P a  v  e  d  u  Šiaulių  miesto  lopšelių-darželių  „Bangelė“,  „Berželis“,  „Drugelis“,
„Eglutė“, „Ežerėlis“, „Gintarėlis“, „Pasaka“ ir „Saulutė“ (toliau – įstaiga) vadovams nuo 2020
m. balandžio 27 d. užtikrinti vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programas priežiūrą, kai vaikai auga medicinos sektoriaus darbuotojų, karių, policijos pareigūnų
ir ugniagesių šeimose arba kai yra tėvų, įtėvių, globėjų ar rūpintojų kreipimasis ir pateikiama
darbdavio pažyma dėl būtinumo atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje.

2.  P  a  v  e  d  u  Centro  pradinės  mokyklos,  „Saulės“  pradinė  mokyklos,  Dainų
progimnazijos ir Salduvės progimnazijos (toliau – įstaiga) vadovams nuo 2020 m. balandžio 27
d.  užtikrinti  vaikų,  ugdomų pagal  priešmokyklinio  ugdymo programas,  ir  mokinių,  ugdomų
pagal  pradinio  ugdymo programą,  priežiūrą,  kai  vaikai/  mokiniai  auga  medicinos  sektoriaus
darbuotojų, karių, policijos pareigūnų ir ugniagesių šeimose arba kai yra tėvų, įtėvių, globėjų ar
rūpintojų  kreipimasis  ir  pateikiama  darbdavio  pažyma  dėl  būtinumo  atitinkamas  funkcijas
(darbus) atlikti darbo vietoje.

3.  P  a  v  e  d  u  „Spindulio“  ugdymo centro, Logopedinės  mokyklos,  „Ringuvos“
mokyklos ir Sanatorinės mokyklos (toliau – įstaiga) vadovams nuo 2020 m. balandžio 27 d.
užtikrinti  vaikų/mokinių  su  negalia  priežiūrą,  kai  vaikai/mokiniai  auga  medicinos  sektoriaus
darbuotojų, karių, policijos pareigūnų ir ugniagesių šeimose arba kai yra tėvų, įtėvių, globėjų ar
rūpintojų  kreipimasis  ir  pateikiama  darbdavio  pažyma  dėl  būtinumo  atitinkamas  funkcijas
(darbus) atlikti darbo vietoje.

4. N u r o d a u, kad:
4.1.  įstaigoje  ugdomų ir  prižiūrimų vaikų/mokinių  grupę  sudaro  ne  daugiau  nei  10

vaikų;
4.2. vaikai/mokiniai įstaigoje prižiūrimi nuo 7 val. iki 19 val.;
4.3. vaikų/ mokinių maitinimas organizuojamas įstaigos vadovo nustatyta tvarka; 
4.4. tėvų atlyginimą už maitinimo paslaugą sudaro mokestis už maisto produktus;
4.5.  vaikų/mokinių  ugdymas  ir  priežiūra  įstaigose  vykdoma  pagal  Šiaulių  miesto

savivaldybės administracijos pateiktą sąrašą.
5.  Į p a r e i g o j u  ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų vadovus informuoti savo

vadovaujamose įstaigose ugdomų vaikų/mokinių tėvus apie šio įsakymo nuostatų įgyvendinimą.
6.  Į p a r e i g o j u  ikimokyklinio  ir  bendrojo  ugdymo  įstaigų  vadovus  užtikrinti

informacijos apie priežiūros poreikį teikimą Šiaulių miesto savivaldybės administracijai.
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7.  P r i p a ž į s t u  n e t e k u s i u  g a l i o s  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020 m. kovo 30 d. įsakymą Nr. A-428 „Dėl pavedimo Šiaulių miesto savivaldybės
ugdymo įstaigų vadovams“.

Šis  įsakymas  ne  vėliau  kaip  per  vieną  mėnesį  nuo  jo  įteikimo  dienos  gali  būti
skundžiamas  paduodant  skundą  Lietuvos  administracinių  ginčų  komisijos  Šiaulių  apygardos
skyriui  adresu:  Dvaro  g.  81,  Šiauliai,  arba  Regionų apygardos  administraciniam teismui  bet
kuriuose šio teismo rūmuose.

Administracijos direktorius                                                                             Antanas Bartulis
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