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LietuvosRespublikosVyriausyben u t ar i a:
1' Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybes2020 m. lapkridio 4 d. nutarim4Nr. 1226
,,Del karantino Lietuvo s Respubliko s teritorij oj e paskelbimo,, :
1 . 1. Papildyti 2.2.61,4 papunkdiu:
,,2.2.6r.4. fizi5kai aptarnaujami lankytojai bibliotekq ir valstybes archyvq skaityklose,
esandiose Sio nutarimo 21 punkte nurodytose savivaldybese, ne didesnemis nei 2 asmenq
grupemis, isskyrus vienos Seimos ir (ar) vieno namq [kio narius."
1.2. Pakeisti2.2.9.2

papunktiir

ji

i5desty,ri taip:

,,2.2.9.2. ugdymas mokyklose pagal pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo
programas vykdomas nuotoliniu bDdu, i5skyrus specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo
mokyklq specialiosiose klasese ugdomus mokinius pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo,
pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuot4,vidurinio ugdymo, socialiniq
igudziq ugdymo
programas ir kai organizuojamos konsultacijos ne daugiau kaip 5 vidurinio ugdymo programos
baigiamosios klases mokiniams, uZtikrinant valstybes lygio ekstremaliosios situacijos operacijq
vadovo nustatltas asmenq srautq valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas butinas
visuomenes sveikatos saugos, higienos, asmenq apmpinimo butinosiomis asmeninemis
apsaugos priemonemis s4lygas;".

ti 2.2.9 .2t papunkti ir j i iSdestyti taip
,,2.2'9.2t' Sio nutarimo 21 punkte nenurodytq savivaldybiq teritorijose
1 .3

. Pakeis

:

esandiose

ugdymo istaigose ugdymas pagal pradinio ugdymo program4 vykdomas nuotoliniu budu arba
5i,+ savivaldybiq administracijq pasirinktose ugdymo
istaigose vykdomas mi5riu bldu,
periodi5kai jose atliekant pagal pradinio ugdyrno program4 ugdomq mokiniq namq
Dkiq ir
istaigose kontaktiniu b[du dirbandiq darbuotojq bandomqjiprofilaktinityrim4 COVID-19 ligai
(koronaviruso infekcijai) diagnozuoti ir uZtikrinant valstybes lygio ekstremaliosios
situacijos
operacijq vadovo nustatytas asmem+ srautq valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas butinas
visuomenes sveikatos saugos, higienos, asmem+ aprDpinimo butinosiomis asmeninemis
apsaugos priemonemis s4lygas ;".
1

.4. Papildyti 2.2.9.22 papunkdiu:

2

,,2'2'9'22' Sio nutarimo 2lpunkte nuroclytq savivaldybiq teritorijose esandiose
ugdymo
istaigose ugdymas pagar pradinio ugdymo program? vykdomas misriu bDdu,
uZtikrinant
valstybes lygio ekstremaliosios situacijos operacijq
vadovo nustatytas asmem+ srautq valdymo,
saugaus atstumo laikymosi ir kitas bfitinas visuomenes
sveikatos saugos, higienos, asmenq
aprlpinimo bDtino siomis asmeninemis apsaugo s priemonemis
s4lygas ;,,.
I . 5. pakeistr 2.2,9 .3 papunkti ir j iSdesl yti taip
:
i
neformalusis
,,2'2'9'3'
vaikq Svietimas vykdomas nuotoliniu b[du arba stabdomas,
isskyrus uZsienio kalbos mokejimo lygio vertinimo
egzaminus (iskaitas) mokiniams, kai
dalyvauja ne daugiau kaip 5 mokiniai, neformaliojo
vaikq svietimo uZsiemimus atvirose
erdvese, kai dalyvauja ne daugiau kaip 5 vaika.i, bei
neformaliojo vaikq svietimo uZsiemimus
uZdarose erdvese, esandiose Sio nutarimo 2l punkte
nurodytose savivaidybese, kai dalyvauja ne
daugiau kaip 5 vaikai ir uZtikrinamas 30 m2 paslaugos
teikimo plotas vienam vaikui, uZtikrinant
valstybes lygio ekstremaliosios situacijos operacijq vadovo
nustatytas asmemi srautq valdymo,
saugaus atstumo laikymosi ir kitas bDtinas visuomenes
sveikatos saugos, higienos, asmeml
aprlpinimo butinosiomis asmeninemis apsaugos priemonemis
s4lygas;,,.
1.6. Pakeisti2.2.9.4 papunkti ir ji i5destwi taip:

,,2'2'9'4' neformalusis suaugusiqjq Svietimas

ir neformalusis profesinis mokymas
vykdomi nuotoliniu bDdu arba stabdomi, iSskyrus aviacijos bei jDrininkq
praktinius mokymus,
transporto priemoniq vairavimo praktinius rnokymus, uZsienio
kalbos mokejimo lygio
vertinimo egzaminus (iskaitas) asmenims, stojantiems uZsienio
aukst4sias mokyklas, ir
i
valstybines kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindq
egzaminus asmenims,
kuriems pagal Lietuvos Respublikos pilietybes
istatym4 butina juos islaikyti, kai dalyvauja ne
daugiau kaip 5 asmenys, bei neformaliojo suaugusiqjq Svietimo
uZsiemimus atvirose erdvese,
kai dalyvauja ne daugiau kaip 5 asmenys, bei neformaliojo suaugusiqjq
svietimo uZsiemimus
uZdarose erdvdse, esandiose Sio nutarimo 2lpunkte
nurodyose savivaldybese, kai dalyvauja ne
daugiau kaip 5 asmenys ir uZtikrinamas 30 m2 paslaugos teikimo
plotas vienam asmeniui,
uztikrinant valstybes lygio ekstremaliosios situacijos operacijq
vadovo nustat).tas asmenrl
srautq valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas bDtinas
visuomends sveikatos saugos,
higienos, asmenq aprDpinimo butinosiomis asmeninemis
apsaugos priemonemis s4lygas;,,.
1.7, Papildy'ti 2I punktu:
,,21' Akmenes rajono, Alytaus miesto, Alytaus rajono, AnykSdiq rajono,
BirStono, BirZq
rajono, Druskininkq, Elektrenq, Ignalinos rajono, Jonavos
rajono, Joniskio rajono, Jurbarko
rajono, Kaisiadoriq rajono, Kalvarijos, Kauno miesto,
Kauno rajono, Kazlq Rldos, Kelmes
rajono, Kedainiq rajono, Klaipedos rajono, Kretingos rajono,
Lazdij.4rajono, MaZeikiq rajono,
Moletq rajono, Pagegiq, Pakruojo rajono, Palangos miesto, pasvalio
rajono, plunges rajono,
Prienq rajono, RadviliSkio rajono, Raseiniq rajono,
Rietavo, Rokiskio rajono, Skuodo rajono,
Sakiq rajono, Siauliq miesto, Siauliq rajono, Silalos rajono,
Silutes rajono, Taurages rajono,
TelSiq rajono, Ukmerges rajono, Vilkavi5kio rajono, zarusqrajono
savivaldybese siuo nutarimu
gali blti nustatomos Svelnesnes karantino rcLimopriemones
negu visoje salyje.,,
2. Sis nutarimas isigalioja 2021 m.kovo 22 d.
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