
SKUODO RAJONO YLAKIŲ VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS 

DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO SĄLYGŲ 
NUO 2020 M. GEGUŽĖS 18 D. IKI GEGUŽĖS 31 D. 

 Nuo 2020 m. gegužės 18 d. iki 2020 m. gegužės 31 d. Ylakių vaikų lopšelyje-darželyje 
atnaujinamas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.  
 Ugdymas bus vykdomas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – 
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo ir Skuodo rajono savivaldybės 
administracijos rekomendacijas. 
 Pagal rekomendacijas rekomenduojama vaiko (-ų) tėvams (globėjams) ugdyti vaiką (-us) 
namuose: 
 1. Vaikams sergantiems 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“.  
 2. Kai vaikas gyvena kartu su asmenimis, priskirtinais rizikos grupėms (vyresnio nei 
60 m. amžiaus asmenims ir (arba) sergantiems lėtinėmis ligomis, nurodytomis Įsakyme Nr. 
V-483: žmogaus imunodeficito viruso liga; piktybiniai navikai (jei liga diagnozuota ar buvo 
paūmėjimas ir jei po taikyto gydymo pabaigos nepraėjo 2 metai); cukrinis diabetas; širdies ir 
kraujagyslių ligos su lėtiniu širdies nepakankamumu 2-4 laipsnio; lėtinės kvėpavimo organų 
ligos su  kvėpavimo nepakankamumu; lėtinės inkstų ligos su inkstų nepakankamumu; būklė 
po autologinės kaulų čiulpų ir organų transplantacijos; ligos, kurios šiuo metu gydomos 
bendra ar selektyvia chemoterapijas ar radioterapija ir ligos, po kurių gydymo šiais metodais 
pabaigos nepraėjo 2 metai; ligos, kurios šiuo metu gydomos imunosupresija atitinkančia 
metilprednizolono 10 mg/kg per dieną ir ligos, nuo kurių gydymo šiuo būdu pabaigos 
nepraėjo 6 mėnesiai; įgimtas imunodeficitas; kitos sunkios lėtinės ligos, kai taikomas 
imunosupresinis gydymas). 

 Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelio-darželio administracija prašo tėvelių (globėjų) 
apsvarstyti vaiko (-ų) ugdymo namuose galimybės ir pateikti apsisprendimą dėl vaiko (-ų) 
ugdymo lopšelyje-darželyje 2020 m. gegužės 18 d.–gegužės 31 d. laikotarpiu. 

 Apsisprendimą raštu arba žodžiu (telefono skambučiu, žinute, el. 
paštu) pateikti grupių mokytojams iki 2020 m. gegužės 13 d. 13 val. 
(pagal pateiktą informaciją bus suformuotos grupės, paskirstyti 
darbuotojai). 
 Grupių mokytojai, informaciją dėl lopšelio-darželio lankymo 2020 m. 
gegužės 18 d.–gegužės 31 d. laikotarpiu susistemina ir pateikia direktoriaus 
pavaduotojai ugdymui Veronikai Žutautienei iki 2020 m. gegužės 13 d. 14 val. 

                                                                      Lopšelio-darželio administracija


