
 

 

 

 

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

 DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PRIEŽIŪROS 

ORGANIZAVIMO  

 

2020 m. gegužės 4 d. Nr.A-323 

Biržai 

 

  

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 

2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 16 punktu, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos 

teritorijoje paskelbimo“ 3.5.3 papunkčiu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. 

sprendimu Nr. V-977 „Dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių vaikų priežiūros 

organizavimui įstaigose“:  

1. Į p a r e i g o j u Biržų lopšelį-darželį „Genys“, vykdantį ikimokyklinio ir priešmokyklinio  

ugdymo programas, teikti vaikų priežiūros ir maitinimo paslaugas (toliau – priežiūros paslaugos), kai 

yra tėvų, įtėvių, globėjų kreipimasis ir pateikiama darbdavio pažyma dėl būtinumo atitinkamas 

funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje arba kai vaikų priežiūros neįmanoma užtikrinti namuose, t. y. 

į darbą privalo eiti ir būtinąsias funkcijas (darbus) atlikti abu tėvai, įtėviai, globėjai ir nėra galimybės 

palikti vaiko namuose, pasitelkiant kitų asmenų pagalbą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 

2020 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. V-977 „Dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) valdymo 

priemonių vaikų priežiūros organizavimui įstaigose“ 2.2 papunktyje nustatytais reikalavimais vaikų 

priežiūros paslaugų organizavimui. 

2. T v i r t i n u pridedamo prašymo „Dėl vaiko priėmimo į įstaigą karantino metu“ formą.  

3. N u s t a t a u, kad tėvų, įtėvių, globėjų prašymai dėl vaiko priežiūros paslaugų su 

pridedamomis darbdavių pažymomis teikiami Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriui elektroniniu paštu svietimas@birzai.lt. 

4. Į g a l i o j u Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto  skyriaus 

vedėją Eugenijų Januševičių priimti sprendimus dėl vaikų priežiūros paslaugų teikimo. Sprendimas 

dėl vaikų priežiūros paslaugų vaikui(-ams) suteikimo priimamas tik įvertinus visas aplinkybes, kai 

nėra galimybės vaiku(-ais) pasirūpinti namuose, ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo prašymo 

pateikimo dienos. 

5. Į p a r e i g o j u Biržų  rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto 

skyrių skelbti Savivaldybės interneto svetainėje informaciją apie vaikų priežiūros paslaugų 

organizavimą Biržų rajono savivaldybėje karantino metu, o Biržų rajono savivaldybės švietimo 

įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, – savo interneto 

svetainėse. 
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