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DĖL UGDYMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 paskelbus visoje 

Lietuvos Respublikos teritorijoje karantiną ir nutarimu nustačius (bei vis keičiant, tikslinant) karantino 

režimo reikalavimus, iš švietimo bendruomenės sulaukiame vis daugiau prašymų paaiškinti nustatyto 

karantino režimo reikalavimus, kiek tai susiję su švietimo įstaigų veikla ir ugdymo proceso 

organizavimu. 

Paskutiniu metu didėjant sergamumui COVID-19 liga, vis aktualesnis tampa formalusis 

ugdymas nuotoliniu būdu, kaip priemonė užtikrinti mokytojų, vaikų, jų šeimų saugumą.  

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 2.2.9.1 p. 

numatoma, kad ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas vykdomi, 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, tuo tarpu 2.2.9.2 p. nurodoma, kad ugdymas mokyklose 

pagal pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas vykdomas nuotoliniu būdu arba derinant 

nuotolinį su kasdieniu būdu, išskyrus specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklų 

specialiosiose klasėse ugdomus mokinius pagal pagrindinio ugdymo (pagrindinio ugdymo 

individualizuotą), vidurinio ugdymo (socialinių įgūdžių ugdymo) programas, 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. 

Vis daugiau bendruomenės (mokytojų, vaikų atstovų) išreiškia pageidavimą organizuoti pradinį 

ugdymą nuotoliniu būdu, kaip galima labiau pradinio ugdymo organizavimo tvarką priartinant prie 

tvarkos, taikomos pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programoms. Suprantame pradinio 

ugdymo specifiką ir skirtumus nuo pagrindinio bei vidurinio ugdymo. Todėl ir bendruomenėje nėra 
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vieningos pozicijos dėl pradinio ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu tikslingumo bei galimybių. 

Tačiau kartu suprantame ir mokytojų, vaikų ir jų šeimos narių interesą derinti ugdymo proceso kokybę 

su saugumo užtikrinimu šiuo laikotarpiu. Todėl manome, kad turėtų būti sudaryta galimybė pradinį 

ugdymą vykdyti nuotoliniu būdu, jeigu dėl tokios ugdymo formos konkrečiu atveju sutaria mokytojas, 

ugdytinių tėvai ir švietimo įstaiga. Taip pat manome, kad ir pagrindinis ir vidurinis ugdymas turėtų 

vykti nuotoliniu būdu, jeigu dėl tokios formos sutaria mokyklos bendruomenė. 

Tačiau švietimo bendruomenėje susiduriama su skirtingu esamo reglamentavimo 

interpretavimu: viena pusė teigia, kad toks ugdymas šiuo metu nėra leidžiamas (remiamasi Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 2.2.9.1 p.), kita pusė teigia, kad 

švietimo įstaiga turi teisę patį savo nuožiūra nustatyti pradinio ugdymo formą, nepriklausomai nuo 

nustatyto karantino režimo reikalavimų (remiamasi Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2020 m. liepos 2 d. Nr. V-1006 įsakymu dėl mokymo nuotoliniu ugdymo proceso 

organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo). Todėl kyla nesutarimų dėl tokio skirtingo 

interpretavimo ir įstaigų administracijai, mokytojams ir ugdytinių atstovams nepavyksta pasiekti 

susitarimo. 

Atsižvelgiant į tai, kad šis klausimas yra ypatingai svarbus ir aktualus šiuo metu, bei į tai, kad 

šiuo klausimu būtina turėti aiškią ir operatyvią informaciją nedelsiant, prašome Jūsų pateikti oficialią 

poziciją, ar pradinis ugdymas gali būti organizuojamas vien tik nuotoliniu būdu, jeigu dėl tokios 

ugdymo formos susitaria švietimo įstaiga, mokytojas ir ugdytinių atstovai. Jeigu tokia ugdymo forma 

šiuo metu nėra galima, prašome Jūsų apsvarstyti galimybę tokią ugdymo formą leisti ir Jūsų 

kompetencijos ribose priimti atitinkamų teisės aktų pakeitimus. 
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