PATVIRTINTA
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2020 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. DV-292
PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ PRIEŽIŪROS KARANTINO METU
TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Pasvalio rajono savivaldybės vaikų priežiūros karantino metu tvarkos aprašas (toliau –
Aprašas) nustato vaikų, kurių tėvai (įtėviai, globėjai, rūpintojai) privalo dėl būtinumo atitinkamas
funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje ir nėra galimybės palikti vaiko namuose, pasitelkiant kitų
asmenų pagalbą, priežiūros paslaugų organizavimo tvarką.
2. Šiuo Aprašu vadovaujasi Pasvalio rajono savivaldybės ugdymo įstaigos, įgyvendinančios
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas (toliau – Įstaigos).
II SKYRIUS
PRAŠYMŲ PATEIKIMAS IR VERTINIMAS
3. Tėvai (įtėviai, globėjai, rūpintojai) įvertina visas įmanomas vaiko (-ų) priežiūros namuose
galimybes ir, jei tokių galimybių nėra, el. paštu: svietimas@pasvalys.lt teikia prašymą Pasvalio
rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui (toliau – Skyrius) dėl vaikų priežiūros
paslaugų:
3.1. prašymas Skyriui, nurodytu el. paštu, pateikiamas ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas
iki vaiko priežiūros pradžios;
3.2. prašyme būtina nurodyti asmens, kuris kreipiasi vardą, pavardę, gyvenamosios vietos
adresą, kontaktinį telefono numerį, el. pašto adresą, datą, nuo kada reikalinga vaiko priežiūros
paslauga, vaiko vardą, pavardę, gimimo datą, įstaigą, kurią lanko;
3.3. kartu su prašymu būtina pateikti abiejų tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) darbdavių
pažymas, kuriose nurodoma, kad asmuo privalo būtinąsias funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje ir
negali jam pavestų funkcijų (darbų) atlikti nuotoliniu būdu;
3.4. išaiškėjus, kad pateikta informacija yra klaidinga, vaiko priežiūra nutraukiama.
4. Gauti prašymai registruojami Duomenų valdymo sistemoje (toliau – DVS).
5. Skyriaus specialistas, gavęs prašymą, tą pačią darbo dieną, bet ne vėliau kaip kitą darbo
dieną po prašymo gavimo dienos, įvertina jo pagrįstumą ir nurodytu el. pašto adresu informuoja vaiko
tėvus (įtėvius, globėjus, rūpintojus) apie sprendimą dėl vaikų priežiūros paslaugų teikimo. Jei
priimtas sprendimas teikti vaikų priežiūros paslaugas, Įstaigai, kurią lankys vaikas, persiunčiamas
(per DVS) tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) prašymas.
6. Skyrius priima sprendimą dėl vaikų priežiūros paslaugų teikimo ir parenka įstaigą,
atsižvelgdamas į vaikų, kuriems teikiama priežiūra, skaičių.
7. Tėvai (įtėviai, globėjai, rūpintojai), gavę Skyriaus informaciją apie sprendimą teikti vaikų
priežiūros paslaugas , atvyksta į nurodytą Įstaigą. Su vaiko atstovu Įstaigos vadovas pasirašo laikiną
paslaugų teikimo sutartį. Kartu pasirašomas susitarimas dėl vaiko maitinimo iš namų atsineštu maistu,
pateikiamas (raštu) patvirtinimas dėl šio Aprašo 8.1.2 ir 8.1.3 punktų reikalavimų atitikimo.

III SKYRIUS
VAIKŲ PRIEŽIŪRA
8. Karantino metu Įstaigoje ugdymas nevykdomas (išskyrus ugdymą nuotoliniu būdu),
užtikrinama tik vaiko priežiūra.
8.1. Vaikų priežiūra vykdoma, kai:
8.1.1. abu tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai privalo būtinąsias funkcijas (darbus) atlikti darbo
vietoje ir nėra galimybės palikti vaiko namuose, pasitelkiant kitų asmenų pagalbą;
8.1.2. vaikas (-ai) neserga lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių
ekstremalios 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 ekstremalios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui
išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. V-483);
8.1.3. vaikas (-ai) negyvena kartu su asmenimis, priskirtais rizikos grupėms (vyresnio nei 60
m. amžiaus asmenimis ir (arba) sergančiais lėtinėmis ligomis, nurodytomis Įsakyme Nr. V-483.
9. Karantino metu Įstaigoje maitinimas neorganizuojamas. Maitinimas vykdomas
vadovaujantis Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Vaikų maitinimo
organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais), 10 punktu.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
10. Vaikų priežiūros paslaugų teikimą karantino metu (vaikų priėmimas, darbuotojai ir kt.)
užtikrina ir vykdo Įstaigos vadovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio
23 d. sprendimu Nr. V-977 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių vaikų
priežiūros organizavimui įstaigose“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
rekomendacijomis.
11. Aprašo įgyvendinimą koordinuoja Skyrius.
_________________________

