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Joniškis 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 

punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 58 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio 

ekstremalios situacijos paskelbimo“ (su visais pakeitimais), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2020 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 1159 „Dėl karantino kai kurių savivaldybių teritorijose 

paskelbimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. V-

1487 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ (su visais 

vėlesniais pakeitimais) ir siekdama užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

priežiūrą išimtiniais atvejais Joniškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigose, jeigu to neįmanoma 

įgyvendinti namuose: 

1. T v i r t i n u Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų priežiūros organizavimo 

išimtiniais atvejais Joniškio rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose karantino ar 

ekstremalios situacijos metu tvarkos aprašą (pridedama). 

2. N u s t a t a u, kad: 

2.1. tėvai (globėjai, įtėviai) prašymus dėl priežiūros paslaugų teikimo vaikui karantino ar 

ekstremalios situacijos metu Joniškio rajono savivaldybės administracijai turi teikti tik įvertinę 

visas kitas vaiko priežiūros galimybes namuose; 

2.2. Joniškio rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigos direktorius, kuriam 

Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus atskiru įsakymu pavesta organizuoti 

vaikų priežiūrą išimtiniais atvejais, turi: 

2.2.1. užtikrinti, kad įstaiga būtų tinkamai paruošta ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų priežiūrai išimtiniais atvejais, laikantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro –valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo reikalavimų; 

2.2.2. paskelbti informaciją įstaigos interneto svetainėje apie karantino ar ekstremalios 

situacijos metu išimtiniais atvejais teikiamas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

priežiūros paslaugas; 

2.3. Joniškio rajono visuomenės sveikatos biuro direktorius turi užtikrinti Joniškio rajono 

savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, kurioje organizuojama vaikų priežiūra išimtiniais 

atvejais, dirbančių visuomenės sveikatos specialistų pagalbą karantino ar ekstremalios situacijos 

metu. 
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