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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2

punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 13 d. nutarimo Nr. 475 „Dėl Lietuvos

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

Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ 1.16 papunkčiu, atsižvelgdamas į Lietuvos

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020-05-11 raštą Nr. SR-2206 „Dėl ugdymo

organizavimo 2019–2020 mokslo metais“ ir atsižvelgdamas :

1. N u r o d a u Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje nuo 2020 m. gegužės 18 d.

organizuoti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą švietimo įstaigose.

2. Į p a r e i g o j u švietimo įstaigų direktorius vykdant ikimokyklinį ir priešmokyklinį

ugdymą užtikrinti valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu
nustatytas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis
asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

3. T v i r t i n u Deklaracijos apie vaiko sveikatos būklę bei ryšį su priskirtais rizikos

grupei asmenimis formą (1 priedas).

4. P a v e d u Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui

užtikrinti švietimo įstaigose dirbančių visuomenės sveikatos specialistų pagalbą organizuojant
ugdymą švietimo įstaigose.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų
apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas)
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius Vitas Gavėnas

Parengė

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Elena Šventoraitienė

Elektroninio dokumento nuorašas



Vilkaviškio  rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2020 m. gegužės    d. įsakymo Nr. B-ĮV-

1 priedas

________________________________________________________________________________
(tėvų, globėjų, rūpintojų (pabraukti) vardas, pavardė)

Vilkaviškio _______________________

direktoriui

DEKLARACIJA APIE VAIKO SVEIKATOS BŪKLĘ BEI RYŠĮ SU PRISKIRTAIS

RIZIKOS GRUPEI ASMENIMIS

2020 m. _______________ d.

Vilkaviškis

Aš, _____________________________________________________________________

(vardas, pavardė) patvirtinu:

kad mano vaikas _________________________________________________ (vardas, pavardė)

neserga lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios

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 ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu

asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“;

nekarščiuoja (37,3 °C ir daugiau temperatūra), neturi ūmių viršutinių kvėpavimo takų

infekcijų požymių (pvz.: sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitų požymių, nurodytų

Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų

vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos

HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos

saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,  80 punkte;

vaikas negyvena kartu su asmenimis, priskirtinais rizikos grupėms;

mūsų šeimos nariai nėra saviizoliacijoje;

kiekvieną dieną, prieš atvesdamas vaiką į ugdymo įstaigą, patikrinsiu jo kūno temperatūrą;

pateikti duomenys yra teisingi.

_______________________________ _______________________

(Vardas, pavardė)                                                                                            (parašas)
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