
Dėl vaikų priežiūros paslaugų karantino metu 

 

Informuojame, kad 2020 m. balandžio 23 d. yra priimtas LR sveikatos apsaugos ministro-

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas Nr. V-977 

„Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių vaikų priežiūros 

organizavimui įstaigose“. Šiuo metu lopšeliai-darželiai ir ikimokyklinio ugdymo grupės dar 

nepradeda veikti, tačiau, vadovaujantis šiuo nutarimu, yra galimybė teikti vaikų priežiūros 

paslaugas tais atvejais, kai vaiko priežiūros neįmanoma užtikrinti jo namuose ir yra tėvų, 

įtėvių, globėjų ar rūpintojų kreipimasis bei pateikiama darbdavio pažyma dėl būtinumo 

atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje. 

Minėtas nutarimas įpareigoja tėvus, įtėvius, globėjus ar rūpintojus kreiptis dėl vaiko 

priežiūros, maitinimo ir nuotolinio mokymo paslaugų tik įvertinus visas kitas vaiko(-ų) 

priežiūros galimybes namuose. Atkreipiame dėmesį, kad priežiūros paslauga negali būti 

teikiama, jeigu vaikas (-ai): 

1. Serga lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios 

situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, 

patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu 

Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino 

laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“ (daugiau 

informacijos žr. įsakyme). 

2. Gyvena kartu su asmenimis, priskirtinais rizikos grupėms (vyresnio nei 60 m. amžiaus 

asmenims ir (arba) sergantiems lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių 

ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo 

pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 

m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios 

situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo 

patvirtinimo“ (daugiau informacijos žr. įsakyme). 

Prienų rajone vaiko (-ų) priežiūros paslauga, atsižvelgiant į poreikius, bus teikiama viename 

ar keliuose Prienų miesto lopšeliuose-darželiuose. Bendrojo ugdymo mokyklose esančias 

ikimokyklinio ugdymo grupes lankantys vaikai taip pat būtų priimami į miesto lopšelius-

darželius.  

Tėvai, įtėviai, globėjai ar rūpintojai dėl vaiko (-ų) priežiūros paslaugos gali kreiptis į 

švietimo įstaigą, kurioje jų vaikas (-ai) lankė ikimokyklinio ugdymo grupę, užpildydami 

nurodytos formos prašymą ir kartu su juo pateikdami darbdavio pažymas dėl būtinumo 

atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje (pateikiamos abiejų tėvų pažymos). 

Dokumentai pateikiami elektroniniu paštu švietimo įstaigų interneto svetainėse nurodytais 

adresais. Tais atvejais, kai dirbama pagal individualios veiklos pažymą ar verslo liudijimą, 

kartu su prašymu reikia pateikti savo paties parengtą ir pasirašytą pažymą dėl būtinumo 

atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje ir individualios veiklos pažymos ar verslo 

liudijimo kopiją. 



Aktualūs dokumentai: 

- prašymas dėl vaiko (-ų) priežiūros paslaugos; 

- LR sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės 

operacijų vadovo 2020-04-23 sprendimas Nr. V-977 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) valdymo priemonių vaikų priežiūros organizavimui įstaigose“; 

- LR sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymas Nr. V-483 „Dėl Sunkių 

lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas 

nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“. 

 

Švietimo ir sporto skyriaus informacija 

 

 


