
 

Informuojame,  

kad pakoreguotas Bendrojo ugdymo planas ir 

 nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d.  

privalomai stabdomas bendrojo ugdymo, neformaliojo ugdymo,  

ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokinių ir vaikų ugdymas. 

Nuo 2020 kovo 16 d. iki 2020 kovo 27 d. 

Pu, 1–10 klasėms paskelbtos mokinių pavasario atostogos. 

 

Per šį laikotarpį rekomenduojama  

ugdymo įstaigoms pasiruošti taikyti ugdymo procesą nuotoliniu būdu,  

jeigu ekstremali situacija dar būtų pratęsta.  

 

Informuojame,  

kad auginantiems vaikus iki 10 metų (ikimokyklinio amžiaus ir pradinių klasių mokinių tėvams) yra 

galimybė dirbti nuotoliniu būdu arba gauti nedarbingumo pažymėjimą. 

 

*išskirtiniais atvejais, kai vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas,  

kurių tėvai ekstremalios situacijos metu privalo dirbti ir negali garantuoti vaikų saugumo,  

tėvų raštišku prašymu mokykla organizuoja ir užtikrina jų priežiūrą! 

 

Administracijos informacija 

_____________ 

MOKYKLA 

DĖL KARANTINO UŽDARYTA 

NUO 2020 KOVO 16 D. IKI 2020 KOVO 27 D. 

Mokyklos mokytojai ir administracija maksimaliai dirba nuotoliniu būdu. 

Direktorės Laimos Mačernienės 

tel. Nr. 8 616 33090 

Pavaduotojos ugdymui Aušros Gedgaudienės 

tel. Nr. 8 616 33173 

Koronaviruso karštoji linija – 1808 

 

 



Karantinas Lietuvoje. 10 aktualiausių apribojimų gyventojams 

Uždraudžiama užsieniečiams atvykti į Lietuvą, išskyrus specialius atvejus. Mažinamas pasienio punktų 

skaičius. Įvedamas laikinas tranzitas per Lietuvą iki kovo 19 va. 00:00 val. 

Lietuvos piliečiams draudžiama išvykti, išskyrus atvejus, kai jie grįžta į savo gyvenamąją vietą, vyksta į 

savo darbo vietą, taip pat VSAT vadovo ar jo įgalioto asmens leidimu. 

Ribojamas tarpmiestinis ir priemiestinis keleivinio transporto intensyvumas – leidžiamas tik sėdimų vietų 

užėmimas ne mažesniu nei 1 metro atstumu. 

Viešajame sektoriuje darbas organizuojamas nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai tai neįmanoma. Taip pat 

rekomenduojama elgtis ir privačiam verslui. 

Draudžiamas kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto įstaigų lankymas ir fizinis lankytojų aptarnavimas. 

Rekomenduojama atsiskaitymams naudoti ne grynuosius pinigus. 

Draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami renginiai bei susibūrimai. 

Viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų veiklos 

draudimas, išskyrus kai maistas gaminamas išsinešti. Parduotuvių, išskyrus maisto prekių, prekybos centrų, 

išskyrus maisto, veterinarijos, vaistinių ir optikos prekių parduotuves juose, turgaviečių, išskyrus maisto, 

veiklos draudimas, išskyrus internetinę prekybą ir kai prekės pristatomos gyventojams. Grožio paslaugų 

draudimas. 

Draudžiamas pacientų lankymas, išskyrus terminalinės būklės pacientų ir vaikų iki 14 metų lankymą 

gydančio gydytojo leidimu. 

Paslaugų teikimas nuotoliniu būdu: vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymas, konsultacijos, 

elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimas ir tęsimas, gydytojo-gydytojui konsultacija, būtinųjų 

tyrimų paskyrimas, slaugytojo konsultacija. 

 

 

 

 

  

 


