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 DĖL KEIPIMOSI  

 

Dėkojame už Jūsų 2021-05-06 kreipimesi „Dėl vaikų grąžinimo į mokyklas“ išdėstytas mintis. 

Norime užtikrinti, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (toliau – Ministerija) taip pat labai 

svarbu ir ji deda visas pastangas, kad mokyklų bendruomenės jaustųsi kaip įmanoma saugiau ir galėtų 

sugrįžti į mokyklas dirbti kasdienį darbą ir kad visi mokiniai grįžtų į mokyklas mokytis, ugdytis 

kasdieniu būdu, aktyviai dalyvautų neformaliajame švietime, kad būtų užtikrinti fizinio lavinimo, 

sveikos gyvensenos, emocinės sveikatos, meninės raiškos, socialiniai ir kiti poreikiai. 

Sprendimus, atsižvelgdama į epidemiologinę padėtį ir sergamumo rodiklius savivaldybėse, 

dėl COVID-19 situacijos valdymo priemonių priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė kartu su 

sveikatos apsaugos ministru – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovu. 

Ministerija kartu su Sveikatos apsaugos ministerija nuolat analizuoja sergamumo rodiklius, 

ugdymo veiklų atnaujinimo scenarijus pristato Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijoje.  

Grįžimo į mokyklas strategija palaipsniui yra įgyvendinama. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2021 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 157 „Dėl Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos 

Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ į mokyklas leido grįžti didžiosios dalies 

savivaldybių pradinukams. Nurodytų savivaldybių teritorijose esančiose ugdymo įstaigose leista 

ugdymą pagal pradinio ugdymo programą vykdyti mišriu būdu, užtikrinant sveikatos apsaugos 

ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 

d. sprendimu Nr. V-2934 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ nustatytas asmenų 

srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, 

asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Likusiose 
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savivaldybėse, kuriose sergamumas koronavirusu per pastarąsias 14 dienų 100 tūkst. gyventojų viršija 

200 atvejų, mokymas pradinėse klasėse tęsiamas nuotoliniu būdu arba šių savivaldybių administracijų 

vadovų pasirinktose ugdymo įstaigose vykdomas mišriu būdu, periodiškai jose atliekant pagal 

pradinio ugdymo programą ugdomų mokinių namų ūkių ir įstaigose kontaktiniu būdu dirbančių 

darbuotojų bandomąjį profilaktinį tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti ir 

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, tai yra sudaryta galimybė, 

mokyklų bendruomenėms sutarus ir sutikus, testuotis tiriantis kaupinių metodu, grįžti į kontaktinį 

ugdymą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 

„Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – Vyriausybės nutarimas) 

ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas vykdomas užtikrinant valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus 

atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo 

būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 

programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi 

galimybių dirbti nuotoliniu būdu.  

Taip pat ugdymas kasdieniu būdu vykdomas specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo 

mokyklų specialiosiose klasėse ugdomiems mokiniams pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo, 

pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotą, vidurinio ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo 

programas. Laikantis Vyriausybės nutarime nustatyto reikalavimo dėl mokinių skaičiaus ir 

užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo nustatytas asmenų 

srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, 

asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas, galima organizuoti 

konsultacijas vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams, gali būti vykdomi 

brandos egzaminai ar jų dalys, gali vykti egzaminai mokiniams, kurie baigia ugdymo programą pagal 

užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas (tarptautinio bakalaureato). 

Švietimo pagalba teikiama, užtikrinant operacijų vadovo sprendimu nustatytas sąlygas, tokiu pat 

būdu, kokiu yra vykdoma veikla švietimo įstaigoje. 

Užtikrinant Vyriausybės nutarime nustatytus reikalavimus, neformalaus vaikų švietimo 

įstaigose užsiėmimus galima organizuoti kontaktiniu būdu. Nuo balandžio 26 d. leidžiama teikti 

baseinų paslaugas, vykdant neformalųjį vaikų švietimą nustatytomis sąlygomis arba ugdymo įstaigos 

vienos klasės mokiniams, ugdomiems kontaktiniu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos valstybės operacijų vadovo nustatytas sąlygas.  

Nuo gegužės 3 d. ugdymas vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams 

vykdomas mišriu būdu švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka bei 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. 

Vyriausybė pritarė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymui nuo 2021 m. gegužės 

10 d. leisti į klases grįžti ir 5–11 klasių mokiniams (pradinukai ir abiturientai tokią galimybę jau turi). 

Pažymime, kad sprendimus dėl mokymo organizavimo būdo – nuotolinio ar mišraus – priima 

savivaldybės. Ugdymą organizuojant kontaktiniu būdu, turi būti užtikrinamas mokinių ir įstaigose 

kontaktiniu būdu dirbančių darbuotojų profilaktinis tyrimas koronaviruso infekcijai diagnozuoti arba 
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savikontrolė greitaisiais antigenų testais. Testuotis neprivaloma pradinukams (jei savivaldybė 

nenusprendžia kitaip), kurie lanko mokyklas savivaldybėse, esančiose mažesnio sergamumo zonoje, 

o abiturientams testavimas tik rekomenduojamas – daugiau kaip pusė jų jau pasiskiepijo arba yra įgiję 

imunitetą. 

Pateikiame informaciją, kokių priemonių yra ir bus imtasi, siekiant užkirsti kelią 

neigiamoms pandemijos ribojimų pasekmėms vaiko raidai. 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras 2021 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 

V-85 „Dėl Mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimo plano 2021 metams 

patvirtinimo ir projekto darbo grupės Mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos 

kompensavimo plano 2021 metams veikloms įgyvendinti sudarymo“ (švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2021 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-358 redakcija) patvirtino Mokymosi praradimų dėl 

COVID-19 pandemijos kompensavimo planą 2021 metams (toliau – Planas). Plane dėmesys 

skiriamas užtikrinti lygias galimybes kiekvienam mokiniui (įskaitant socialiai pažeidžiamas grupes) 

gauti kokybišką nuotolinį ugdymą, stiprinti mokyklų vadovų, pavaduotojų ugdymui ir mokytojų 

kompetencijas, skirti tikslinę pagalbą abiturientams ir papildomą laiką mokymuisi. Planas ir su jo 

įgyvendinimu susijusi informacija skelbiama, atnaujinama specialioje interneto 

svetainėje www.pagalbamokytis.lt.  

Vadovaudamosi Planu, Ministerija kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija parengė 

„Problemų, kylančių mokiniams dėl nuotolinio mokymo, identifikavimo ir pagalbos suteikimo 

algoritmą“ (toliau – Algoritmas). Šis Algoritmas skirtas savivaldybių administracijoms ir kitiems 

mokyklų steigėjams, ugdymo įstaigoms, kurios karantino metu teikia vaikų, ugdomų pagal pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, nuotolinį ugdymą, vaikų dienos centrams, kitoms 

įstaigoms ir (ar) organizacijoms, teikiančioms ir organizuojančioms vaikų priežiūrą ir maitinimą. Juo 

sėkmingai vadovaujasi švietimo įstaigos ir vaikų dienos centrai, padėdami mokiniams. Algoritme 

išskiriami keli problemų identifikavimo ir pagalbos mokiniui teikimo lygmenys: pamokos, klasės, 

mokyklos, savivaldybės lygmuo bei individualios pagalbos teikimo lygmuo savivaldybių 

administracijų paskirtose vietose. 

Nuo 2021 m. sausio 21 d. mokiniams, kuriems sudėtinga mokytis namuose ir Vaiko gerovės 

komisijos sprendimu yra reikalinga priežiūra įstaigoje, teikiamas nuotolinis mokymas, priežiūra ir 

nemokamas maitinimas mokykloje, Vaikų dienos centre ar kitose savivaldybių paskirtose įstaigose. 

Ministerijos duomenimis, tokių mokinių yra apie 2 proc.: 

 1 900 pradinio ugdymo programos; vienai įstaigai tenka apie 4–5 mokiniai; 

 4 800 pagrindinio ugdymo programos; vienai įstaigai tenka apie 8–9 mokiniai;  

 360 vidurinio ugdymo programos; vienai įstaigai tenka apie 2–3 mokiniai; 

 1/3 jų yra pavežama; 700 įstaigų teikia maitinimą, 77 proc. iš jų paruošiamas karštas 

maistas; 

 2 600 asmenų padeda (turi tiesioginį kontaktą) šiems mokiniams, vienam darbuotojui 

vidutiniškai tenka apie 3 mokinius.  

Kitos Plane numatytos įgyvendintos ir įgyvendinamos priemonės: 

 siekiant aprūpinti mokyklas nešiojamaisiais kompiuteriais nuotoliniam mokinių mokymui(si), 

nupirkta 9 836 vnt. kompiuterių „HP ProBook 450 G7“, kurie bus savivaldybėms perduoti iki 

gegužės mėnesio pabaigos. Iš viso išleista beveik 6,9 mln. Eur; 
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 skirtas 1,3 mln. Eur finansavimas tikslinėms mokytojų konsultacijoms iki šių mokslo metų 

pabaigos tiems mokiniams, kurie patiria mokymosi sunkumų. Beveik 400 tūkst. Eur skirta 

konsultacijoms abiturientams geriau pasirengti egzaminams;  

 mokinių mokymuisi, užimtumui ir kitai pagalbai teikti pasitelkta savanorių pagalba. Nuo kovo 

mėnesio jie padeda vaikams grupėse ir individualiai visoje Lietuvoje. Šią pasiteisinusią 

iniciatyvą planuojama tęsti ir ateinančiais mokslo metais; 

 numatytas švietimo pagalbos specialistų, mokytojų profesinis konsultavimas ir pagalbos jiems 

teikimas;  

 skirta 112 tūkst. Eur finansinė parama mokytojų asociacijoms. Atrinkta dvylika projektų, 

kurių metu patyrę mokytojai dalykininkai bei aukštųjų mokyklų dėstytojai parengs teminę 

mokomąją medžiagą bei teiks konsultacijas, padėsiančias abiturientams sėkmingiau pasiruošti 

brandos egzaminams;  

 organizuojamos nemokamos tikslinės vasaros stovyklos vaikų gamtos, tiksliųjų mokslų bei 

kalbiniams įgūdžiams integruotai plėtoti, fiziniam aktyvumui gerinti, emocinei sveikatai ir 

socialiniams įgūdžiams stiprinti, meninei raiškai lavinti. Numatoma, kad stovyklose dalyvaus 

ne mažiau kaip 2 000 5–8 klasių mokinių, kuriuos atrinks mokyklų vaiko gerovės komisijos. 

Priemonei įgyvendinti bus skiriama apie 500 tūkst. Eur; 

 epidemiologinei situacijai leidus, bus vykdomos neformaliojo vaikų švietimo programos 

vasaros laikotarpiu, ypač atokiuose regionuose. 

Kitos planuojamos įgyvendinti priemonės, kurioms Ministerija siekia gauti Vyriausybės 

pritarimą ir papildomą finansavimą iš Valstybės rezervo fondo: 

 papildomoms konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, nuo 2021 m. 

rugsėjo 1 d. reikalingas papildomas finansavimas, kuris leistų kiekvienam klasės komplektui 

skirti ne mažiau kaip 20 papildomų konsultacijų; 

 bendradarbiaujant su mokyklomis ir kitais socialiniais partneriais įgyvendinti Geros 

savijautos programą, skirtą mokinių emocinei sveikatai, fizinei būklei ir socialiniams 

įgūdžiams atkurti bei palaikyti; 

 hibridinėms klasėms įrengti mokyklose iki 2021 m. rugsėjo 1 d., užtikrinant kokybišką 

mokymą realiu laiku darbui klasėje ir nuotoliniu būdu, Ministerija prašo papildomų lėšų iš 

Valstybės rezervo fondo bei tariasi su savivaldybėmis dėl dalinio finansavimo, kad mokyklos 

galėtų įsigyti bent po 4–6 įrangos komplektus; 

 analizuojamos mokyklų galimybės užtikrinti vidaus patalpų oro ventiliacijos sistemą, įsirengti 

anglies dvideginio detektorius.  

Siekiant padidinti švietimo pagalbos prieinamumą, tai yra pedagoginių švietimo pagalbos 

specialistų darbo apmokėjimui didinti, suvienodinant juos su mokytojų darbo užmokesčiu, ir 

papildomoms pareigybėms steigti (apie 400 naujų etatų) nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. skirta 10,1 mln. 

Eur. Į pagalbą mokykloms šiuo metu steigiami ir papildomi 285 mokytojų padėjėjų etatai. 

Ministerija, siekdama, kad ugdymo procesas šiuo visiems sudėtingu laikotarpiu būtų 

įgyvendinamas kuo sklandžiau, reguliariai teikia aktualią informaciją, susijusią su COVID-19 

situacijos valdymu, savivaldybių administracijų vadovams, švietimo padalinių vadovams bei 

mokyklų vadovams elektroniniu paštu, organizuodama nuotolinius vaizdo susitikimus, konferencijas 

bei diskusijas. Konferencijose, diskusijose dalyvauja Sveikatos apsaugos ministerijos, Nacionalinio 

visuomenės sveikatos centro atstovai.  
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Nuo sausio mėnesio pabaigos reguliariai kiekvieną trečiadienį 15.00 val. mokyklų 

vadovams, mokytojams vyksta vaizdo konferencijos apie ugdymo organizavimo aktualijas: 

nuotolinių pamokų kokybę, mokslinių tyrimų pristatymus, smurto tarp mokinių apraiškas 

elektroninėje erdvėje, emocinę-psichologinę mokinių ir mokytojų būseną, grįžimo į mokyklą sąlygas 

bei galimas mokymosi praradimų kompensavimo priemones mokyklų lygmenyje. Auditorija siekia 

apie 300–800 mokyklų vadovų bei mokytojų. 

Ministerijoje sudaryta ekspertų darbo grupė dėl pasirengimo naujiems mokslo metams, į 

kurią įeina visų bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų asociacijų, Lietuvos 

edukacinių tyrimų, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos socialinio emocinio ugdymo 

asociacijos, Moksleivių sąjungos, Pedagogų asociacijų vadovų tarybos, Bendrojo ugdymo tarybos 

atstovai. Darbo grupė teiks siūlymus ir rekomendacijas švietimo, mokslo ir sporto ministrui, kokių 

priemonių ir veiksmų būtina imtis siekiant tinkamai pasirengti mokymui(si) 2021–2022 m. m. 

Apibrėžtos keturios sritys, kuriomis planuojama tęsti diskusiją: dėl mokinių grįžimo į mokyklas 

sąlygų ir testavimo tvarkos patobulinimo, ugdymo organizavimo, jeigu ir rudenį tęstųsi karantinas, 

naujų dokumentų, taip pat ir mokykloms labai aktualių mokymo sutarčių parengimo, mokytojų 

saugumo. 

Suprantame, kad šis laikotarpis kelia nerimą daugeliui žmonių, tad gerbiame Jūsų poziciją, 

dėkojame už pateiktas įžvalgas. 

 

Departamento direktorius Aidas Aldakauskas 
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