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DĖL NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO KARANTINO METU SVARBOS

Šiandien visi esame iššūkio, su kuriuo susiduria ne tik Lietuva, bet ir visas pasaulis, dalyviai,
todėl kiekviena savivaldybė turi aktyviai įsitraukti į unikalių sprendimų paiešką ir įgyvendinimą,
siekiant suvaldyti situaciją ir išvengti nepageidautinų socialinių padarinių. 

Kaip žinome, nuo šios dienos visoje šalyje ugdymo procesas pradedamas vykdyti nuotoliniu
būdu.  Savivaldybėse  yra  mokyklų,  kurioms  ši  mokymosi  forma  nėra  naujiena,  jos  taiko  ją
kasdieninėje veikloje ir turi patirties, tačiau didžiajai daliai švietimo įstaigų tai yra naujas dalykas, o
pasiruošti  laiko  beveik  nebuvo.  Nepaisant  to,  mokyklų  vadovai,  mokytojai,  IT  specialistai
pastarąsias dvi savaites dirbo intensyviu režimu, ruošėsi dirbti neįprastu būdu. 

Suprantama,  kad  gali  kilti  vienokių  ar  kitokių  nesklandumų.  Pabrėžtina,  kad  jų  bijoti
nereikia,  o  jiems  iškilus  –  ramiai  komunikuojant  ieškoti  tinkamiausių  konkrečiam  atvejui
sprendimų. 

Atsižvelgiant į situaciją ir mokyklų apklausos duomenis,  Nacionalinei  švietimo agentūrai
(toliau  –  NŠA)  pavesta  skubiai  nupirkti  15  tūkstančių  planšetinių  ir  20  tūkstančių  nešiojamų
kompiuterių mokykloms. Kartu su partneriais  ieškoma žmonių,  įmonių,  kurie galėtų dovanoti ar
paskolinti įrangą jos neturintiems vaikams. Pirmieji kompiuteriai mokyklas galės pasiekti jau kitą
savaitę. Dėl objektyvių įrangos įsigijimo, transportavimo aplinkybių visas kompiuterinės įrangos
kiekis iškart į Lietuvą neatkeliaus. Todėl prašome savivaldybių mokyklų pirmiausia panaudoti savo
resursus,  t.  y.  paskolinti  vaikams turimus kompiuterius  iš  mokyklų,  o jeigu jų trūktų – telktis  į
pagalbą įmones, organizacijas savivaldybės lygmeniu.

Įvertinus tai, kad ne visoms mokykloms iš karto gali pavykti sklandžiai vykdyti nuotolinį
mokymą, mokykloms buvo pasiūlyta iš pradžių naudoti paprastus mokymo bei bendravimo būdus –
perduodant užduotis telefonu ir kitomis priemonėmis, o palaipsniui mokantis vieniems iš kitų pereiti
prie sudėtingesnių programų ar technologijų naudojimo. 

Priimtas sprendimas, kad šiais mokslo metais pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas
(toliau  –  PUPP)  dešimtokams  ir  nacionaliniai  mokinių  pasiekimų  patikrinimai  nevyks.
Dešimtokams bus pasiūlyta savarankiškai atlikti PUPP lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos
užduotis nuotoliniu būdu ir įsivertinti savo pasiekimus. 

Informuojame, kad yra parengti tvarkaraščių projektai, kaip būtų galima organizuoti brandos
egzaminus  nuo  š.  m.  birželio  1  d.,  taip  pat  nuo  birželio  22  d.,  jei  egzaminų  pagal  dabartinį
tvarkaraštį gegužę nebūtų galima pradėti vykdyti. Yra sudaryta planavimo grupė, kuriai vadovauja
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švietimo, mokslo ir sporto viceministras Valdemaras Razumas, į ją įeina bendrojo ugdymo, aukštųjų
mokyklų, Lietuvos moksleivių sąjungos, Studentų sąjungos atstovai, švietimo ekspertai.  Ši grupė
rengs galimas alternatyvas dėl brandos egzaminų ir priėmimo į aukštąsias mokyklas, jei karantinas
būtų pratęstas ir ilgesniam laikotarpiui. Galimi sprendimai bus parengti iki š. m. balandžio 17 d. 

Kaip žinome, šalyje atidžiai stebima infekcijos plitimo situacija ir prognozės dėl karantino
trukmės.  Pabrėžtina,  kad Lietuvos Respublikos švietimo,  mokslo ir  sporto ministerijos  (toliau –
Ministerija) ir savivaldybių svarbiausias tikslas yra užtikrinti mokyklų vadovų, mokytojų ir vaikų
sveikatą ir saugumą, o kartu siekti svarbiausių suplanuotų ugdymo tikslų ir rezultatų. 

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, prašome savivaldybių  administracijų vadovų:
1.  Įvertinus  galimas  rizikas,  kol  Lietuvos  Respublikoje  paskelbtas  karantinas, mokyklų

vadovams leisti  dirbti nuotoliniu būdu, užtikrinant  galimybę susisiekti  telefoniniu  ir  internetiniu
ryšiu  dėl užduočių ir pavedimų vykdymo. 

2.  Nereikalauti  iš  mokyklų perteklinių  dokumentų.  Reikalingi  dokumentai  dėl  nuotolinio
mokymo  organizavimo  turi  būti  skelbiami  mokyklų  interneto  tinklalapyje  ir  pasiekiami  ne  tik
mokytojams, mokiniams, jų tėvams, bet ir savivaldybių administracijų vadovams bei specialistams.

3. Pasitikėti mokyklomis bei jų vadovais ir leisti joms pačioms priimti mokyklos lygmens
sprendimus (pvz., nustatyti,  kokiu būdu turi būti atiduodami maisto daviniai socialiai remtinoms
šeimoms ir kt.).

4. Neskirti mokykloms antraeilių ir šiuo metu ne tokių svarbių užduočių, nebūtinų darbų,
kuriuos galima būtų atlikti pasibaigus nustatytam karantino laikui, kadangi mokyklų vadovams ir
mokytojams būtina susitelkti ties daugeliui nauja  ugdymo forma ir ugdymo veikla.

5.  Telkti  savivaldybėse  koordinacinės  pagalbos  švietimo  įstaigoms  grupes  (centrus)
(Vilniaus savivaldybės pavyzdžiu), galinčius padėti mokykloms įveikti IT trikdžius, teikti techninę,
teisinę ir kt. pagalbą.

6.  Nekelti  šiuo  metu  nereikalingų  socialinių  įtampų,  trikdant  mokyklų  bendruomenių
sutelktumą  dirbti  nuotolinio  mokymo  būdu,  teigiant,  kad  dėl  susiklosčiusių  nepalankių  šalies
ekonomikai aplinkybių savivaldybė patirs finansinių nuostolių, nesurinks planuotų pajamų, todėl
teisės  aktų  nustatyta  tvarka siūloma  daliai  pedagoginių  darbuotojų  ar  nepedagoginiams
darbuotojams  prastovas,  dalines  prastovas,  kasmetines  atostogas  ir  kt.  Lietuvos  Respublikos
Vyriausybė 2020 kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 ,,Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje
paskelbimo“  paskelbė  karantiną  visoje  Lietuvos  Respublikos  teritorijoje.  Tačiau  šis  nutarimas
nereglamentuoja prastovos skelbimo jokiose įstaigose. Vadovaudamasis juo, Lietuvos Respublikos
darbo kodeksu ir įvertinęs, kokia apimtimi negali suteikti darbuotojams darbo, darbdavys turi teisę
skelbti  prastovą,  dalinę  prastovą  ar  tartis  su  darbuotoju  dėl  ne  viso  darbo  laiko.  Papildoma
informacija  šiuo  klausimu  pateikiama  Lietuvos  Respublikos  socialinės  apsaugos  ir  darbo
ministerijos  interneto  svetainėje  (adresu:https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/ka-daryti-ir-ko-nedaryti-
darbdaviams-salyje-paskelbus-karantina).  Atkreipiame  dėmesį,  kad  švietimo,  mokslo  ir  sporto
ministras 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-366 „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“ (su
vėlesniais  pakeitimais)  įpareigojo švietimo įstaigų vadovus ir steigėjus  užtikrinti,  kad nuo š.  m.
kovo 30 d. būtų pasiruošta pradinį,  pagrindinį,  vidurinį ugdymą, formalųjį  profesinį mokymą ir
aukštojo mokslo studijas vykdyti  nuotoliniu būdu, tą patį  rekomendavo ir dėl ikimokyklinio bei
priešmokyklinio ugdymo. Ministerija laikosi nuostatos, kad tinkamai suorganizavus švietimo įstaigų
darbuotojų  (įskaitant  ankstyvojo  ugdymo  pedagogus)  veiklą  karantino  laikotarpiu,  valstybės  ir 
savivaldybių  švietimo  įstaigose  neturėtų  būti  pagrindo  skelbti  prastovas  ir  mažinti  jų  darbo
apmokėjimą. Tačiau konkrečius sprendimus dėl darbo organizavimo įstaigoje turi priimti švietimo
įstaigos vadovas. Tai priklauso ir nuo to, ar įstaiga nuo 2020 m. kovo 30 d. vykdys ikimokyklinį,
priešmokyklinį  ugdymą  nuotoliniu  mokymo  proceso  organizavimo  būdu,  kokios  darbuotojų
funkcijos  ir  kokia  apimtimi  gali  būti  vykdomos  dėl  karantino  ir  pan.  Atsižvelgiant  į  tai,
darbuotojams gali būti nustatomas nuotolinis darbas visa darbo laiko apimtimi, skelbiama prastova,
dalinė prastova ar tariamasi dėl ne viso darbo laiko.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. kovo 16 d. pasitarime
pritarė  Ekonomikos skatinimo ir  koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo



priemonių planui (protokolas Nr. 14), pagal kurį, siekiant skatinti ekonomiką, numatyta spartinti
valstybės biudžeto asignavimų einamosioms išlaidoms naudojimą.  Lietuvos Respublikos finansų
ministerija pakvietė savivaldybes prisidėti prie šios priemonės vykdymo. Naudojant asignavimus
turi  būti  laikomasi  efektyvaus  lėšų  naudojimo  ir  protingumo  kriterijų,  tačiau  šiuo  laikotarpiu
siūlome ieškoti racionalių sprendimų, kurie padėtų išlaikyti gyventojų pajamas ir apsaugotų juos
nuo pajamų netekimo.

7.  Rekomenduoti  mokyklų  vadovams  dėl  darbo  organizavimo  šiuo  laikotarpiu  priimti
sprendimus,  pasitarus  su  darbuotojų  atstovais,  su  pačiais  darbuotojais,  vadovaujantis  darbo
santykių  teisinio  reglamentavimo  principais,  veikiant  sąžiningai,  bendradarbiaujant  bei
nepiktnaudžiaujant  teise  ir  užtikrinant  būtinųjų  neatidėliotinų,  numatytų  įstaigai,  funkcijų
vykdymą. 

Ministerija  nuolat  skelbs  ir  atnaujins  patarimus  mokyklų  vadovams,  mokytojams,
mokiniams ir jų tėveliams. Kviečiame ir savivaldybių administracijų atsakingus specialistus sekti
informaciją  NŠA puslapyje  „NŠA NUOTOLINIS“,  taip  pat  Ministerijos  interneto  svetainėje  ir
socialiniame tinkle  Facebook.  Bus organizuojami  reguliarūs  ir  tiksliniai  virtualūs  susitikimai  su
savivaldybių ir mokyklų atstovais, kuriuos moderuos Ministerijos ir NŠA darbuotojai, siekiant gauti
laiku informaciją apie nuotolinio mokymo organizavimą.

Nuoširdžiai  prašome  visų  kūrybiško  veiklumo  ir  susitelkimo  šalies,  savivaldybės  ir
mokyklos lygmenimis, kad šiuo ypatingu metu būtų užtikrintas maksimaliai sklandus ir  kokybiškas
ugdymo  turinio  įgyvendinimas  nuotoliniu  būdu.  Tikime  švietimo  bendruomenės  stiprybe  kartu
įveikti šį istorinį iššūkį. 

  
Švietimo, mokslo ir sporto viceministrė Jolanta Urbanovič


