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

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 karantino metu“:

1. Pakeičiu 1.2 papunktį ir išdėstau jį taip:
„1.2. ugdymą mokyklose pagal pradinio ugdymo programą vykdyti mišriu būdu,

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;“

2. Pakeičiu 1.5 papunktį ir išdėstau jį taip:
„1.5. neformalųjį vaikų švietimą vykdyti 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. Užsiėmimuose uždarose erdvėse vienu metu
ir vaikų stovyklose vienoje grupėje gali dalyvauti ne daugiau kaip 30 vaikų, išskyrus atvejį,
kai vaikų stovykloje dalyvauja tik vaikai ir darbuotojai, atitinkantys vieną iš šių kriterijų:

1.5.1. yra pasiskiepiję viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų:
1.5.1.1. praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „COVID-19 Vaccine Moderna“ vakcinos
antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą, išskyrus šio įsakymo 1.5.1.5
papunktyje nurodytą atvejį;

1.5.1.2. praėjus 2 savaitėms nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės
suleidimo; 1.5.1.3. praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmos
„Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo, išskyrus šio nutarimo 18.1.5 papunktyje nurodytą
atvejį; 1.5.1.4. po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą;
1.5.1.5. praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty“, „COVID-19 Vaccine Moderna“, „COVID-19
Vaccine Janssen“ ar „Vaxzevria“ vakcinos vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo
COVID 19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu
SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu;

1.5.2. persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta
remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo
tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi



paskirtos izoliacijos terminas);
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1.5.3. atliko COVID-19 tyrimą ir gavo neigiamą atsakymą – ne anksčiau nei prieš 72
valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus SARS-CoV-2 PGR tyrimą
arba ne anksčiau nei prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus
antigeno testą;“ 3. Pakeičiu 1.6 papunktį ir išdėstau jį taip:

„1.6. neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir neformalųjį profesinį mokymą vykdyti
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.
Uždarose erdvėse turi būti užtikrintas 10 m2patalpos plotas vienam asmeniui arba vienu
metu gali dalyvauti ne daugiau kaip vienas asmuo, išskyrus neformaliojo suaugusiųjų
švietimo užsiėmimus, kai dalyvauja tik asmenys, atitinkantys vieną iš šių kriterijų:

1.6.1. yra pasiskiepiję viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų:
1.6.1.1. praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „COVID-19 Vaccine Moderna“ vakcinos
antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą, išskyrus šio nutarimo 1.6.1.5
papunktyje nurodytą atvejį;

1.6.1.2. praėjus 2 savaitėms nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės
suleidimo; 1.6.1.3. praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmos
„Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo, išskyrus šio įsakymo 1.6.1.5 papunktyje nurodytą
atvejį; 1.6.1.4. po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą;
1.6.1.5. praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty“, „COVID-19 Vaccine Moderna“, „COVID-19
Vaccine Janssen“ ar „Vaxzevria“ vakcinos vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo
COVID 19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu
SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu;

1.6.2. persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta
remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo
tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi
paskirtos izoliacijos terminas);

1.6.3. atliko COVID-19 tyrimą ir gavo neigiamą atsakymą – ne anksčiau nei prieš 72
valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus SARS-CoV-2 PGR tyrimą
arba ne anksčiau nei prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus
antigeno testą;“ 4. Pakeičiu 1.7 papunktį ir išdėstau jį taip:

„1.7. profesinį mokymą ir aukštojo mokslo studijas vykdyti nuotoliniu būdu, išskyrus
pirminį profesinį mokymą, vykdomą kartu su socialinių įgūdžių programa, privalomąsias
praktikas, praktinius mokymus ar kompetencijų vertinimą, kurių neįmanoma įgyvendinti
nuotoliniu būdu, arba mišriu būdu periodiškai atliekant profesinio mokymo įstaigų mokinių ir
šiose įstaigose kontaktiniu būdu dirbančių darbuotojų profilaktinį tyrimą COVID-19 ligai
(koronaviruso infekcijai) diagnozuoti arba profesinio mokymo įstaigų ar aukštojo mokslo
įstaigų mokinių, studentų ir šiose įstaigose kontaktiniu būdu dirbančių darbuotojų
savikontrolę galimai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti, 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. Profesinis
mokymas ar aukštojo mokslo studijos gali būti vykdomi patalpose, užtikrinant 10 m2patalpos
plotą vienam asmeniui, kai patalpose yra daugiau kaip 10 asmenų;“

5. Pakeičiu 1.15 papunktį ir išdėstau jį taip:
„1.15. mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl kurtumo, vidutinio, žymaus,

labai žymaus klausos sutrikimo ar kochlearinio implanto, visiško aklumo, aklumo su
regėjimo likučiu, silpnaregystės, laisvės atėmimo vietose veikiančių mokyklų (skyrių)
mokinių pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą ar jo dalį vykdyti užtikrinant 10



m2patalpos plotą vienam mokiniui, kai patalpose yra daugiau kaip 10 mokinių;“
6. Pakeičiu 1.16 papunktį ir išdėstau jį taip:
„1.16. brandos egzaminus ar jų dalis vykdyti užtikrinant 10 m2patalpos plotą vienam

mokiniui, kai patalpose yra daugiau kaip 10 mokinių;“
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7. Pakeičiu 1.17 papunktį ir išdėstau jį taip:
„1.17. egzaminus mokiniams, kurie baigia ugdymo programą pagal užsienio valstybių

ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, ir stojamuosius egzaminus (ar kitus atrankos
būdus) į bendrojo ugdymo programas vykdančias mokyklas vykdyti patalpose, užtikrinant 10
m2patalpos plotą vienam mokiniui (kandidatui), kai patalpose yra daugiau kaip 10 mokinių
(kandidatų), ir kitas 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;“.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
pavaduojantis Administracijos direktorių Eduardas Bivainis
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