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Lietuvos savivaldybių 

asociacijai

Sveikatos apsaugos ministerijai
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DĖL PRADINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO

Atsižvelgiant į Vyriausybės 2021 m. balandžio 7 d. posėdžio sprendimus, Sveikatos apsaugos

ministerija, teikdama Vyriausybei pasiūlymus dėl karantino režimo priemonių, reguliariai vertins

savivaldybių sergamumo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) (toliau – COVID-19) rodiklius

pagal Lietuvos statistikos departamento skelbiamą informaciją.

Atkreipiame dėmesį, kad konkrečiose savivaldybėse 14 dienų sergamumo COVID-19 rodikliui

100 000 gyventojų viršijus 200 atvejų arba susidarius kitoms nepalankioms COVID-19 plitimo

tendencijoms savivaldybės teritorijoje, konkrečios savivaldybės turės būti braukiamos iš Vyriausybės

2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje

paskelbimo“ 21 punkte nustatyto savivaldybių, kurioms suteikta galimybė organizuoti mokinių

ugdymą pagal pradinio ugdymo programas įstaigose kontaktiniu būdu netaikant testavimo dėl

COVID-19, sąrašo.

Atsižvelgiant į šias aplinkybes, prašome savivaldybių administracijų iš anksto imtis

organizacinių veiksmų, padėsiančių pasirengti savivaldybių ugdymo įstaigose vykdyti mokinių

pradinį ugdymą kontaktiniu būdu, periodiškai atliekant mokinių namų ūkių ir įstaigose kontaktiniu

būdu dirbančių darbuotojų tyrimus COVID-19 diagnozuoti kaupinių metodu arba antigenų testais,

t.y., organizuoti ugdymą laikantis nutarimo 2.2.9.21 papunktyje nustatytų sąlygų.

Elektroninio dokumento nuorašas



Raštas

Tikimės savivaldos institucijų atsakingo požiūrio ir konstruktyvaus bendradarbiavimo,

siekiant tinkamai suvaldyti situaciją visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)

plitimo grėsmės.

PRIDEDAMA. Vyriausybės 2021 m. balandžio 7 d. posėdžio protokolo Nr. 22 kopija, 6 lapai.

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                         Jurgita Šiugždinienė



 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 
 

POSĖDŽIO 
 

PROTOKOLAS 
  

2021 m. balandžio 7 d. Nr. 22  

 
 

Pirmininkavo Ministrė Pirmininkė I. Šimonytė.  

 

Dalyvavo: 

 

ministrai – A. Anušauskas, A. Armonaitė, A. Bilotaitė,  

E. Dobrovolska, A. Dulkys, S. Gentvilas, S. Kairys,  

D. Kreivys, K. Navickas, M. Navickienė, G. Skaistė,  

M. Skuodis, J. Šiugždinienė 

viceministrai – M. Abukevičius, M. Adomėnas  

Ministro Pirmininko:   

biuro vadovė – I. Skarelytė 

patarėjai – Ž. Gudlevičienė, R. Jakilaitienė,  

A. Kairienė, R. Kriščiūnas,  

D. Krinickas, K. Lančinskas,  

V. Navickas, G. Vaščenkaitė,  

G. Žaidytė, D. Žeruolis, R. Žylius  

iš Vyriausybės kanceliarijos:   

Vyriausybės kanclerė – G. Balčytytė 

Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas – P. Lukauskas 

Vyriausybės kanclerio pavaduotojas  – A. Mačiulis 

grupių vadovai – V. Budzevičienė, D. Kaunas,  

L. Liubauskaitė, E. Neciunskienė,  

M. Žičkus 

skyriaus vedėja – D. Sabaliauskienė 

vyriausieji patarėjai – E. Gasiūnaitė, D. Kriaučiūnas 

patarėjai – I. Bardauskienė, E. Karaliūtė,  

B. Simanavičienė, V. Talačka 

vyriausieji specialistai – J. Bžozovska, P. Gerasimovič,  

E. Norkienė 

   

Lietuvos banko valdybos pirmininko 

pavaduotoja 

 

– 

 

A. Kuniyoshi 

Lietuvos prekybos įmonių asociacijos direktorė – R. Vainienė 

Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros 

asociacijos vadovas 

 

– 

 

M. Statulevičius 
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1. Dėl biudžetinės įstaigos Senjorų socialinės globos namų savininko teisių ir pareigų bei turto 

perdavimo Vilniaus miesto savivaldybei ir dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. 

gegužės 26 d. nutarimo Nr. 627 „Dėl įgaliojimų suteikimo Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijai įgyvendinti kai kurių biudžetinių įstaigų savininko teises ir pareigas“ pakeitimo 

(TAP-21-258(2) (21-19697(3) (TAP-21-357) (21-22368)  

(teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija) 
 

Pranešėja – I. Šimonytė. 

 

Priimti Vyriausybės nutarimus: 

1. „Dėl biudžetinės įstaigos Senjorų socialinės globos namų savininko teisių ir pareigų 

bei turto perdavimo Vilniaus miesto savivaldybei“; 

2. „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 627 

„Dėl įgaliojimų suteikimo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai įgyvendinti kai kurių 

biudžetinių įstaigų savininko teises ir pareigas“ pakeitimo“. 

(Šis sprendimas priimtas visais posėdyje dalyvavusių Vyriausybės narių balsais.) 

 

 

2. Dėl nekilnojamojo ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Prienų rajono savivaldybės 

nuosavybėn (TAP-21-268(2) (21-21275(2) (teikia Švietimo, mokslo ir sporto ministerija) 
 

Pranešėja – I. Šimonytė. 

 

Priimti Vyriausybės nutarimą „Dėl nekilnojamojo ir ilgalaikio materialiojo turto 

perdavimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn“. 

(Šis sprendimas priimtas visais posėdyje dalyvavusių Vyriausybės narių balsais.) 

 

 

3. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. 1446  

„Dėl Lietuvos Respublikos laukinės augalijos įstatymo įgyvendinimo“ pripažinimo  

netekusiu galios (TAP-21-261(2) (21-22322) (teikia Aplinkos ministerija) 
 

Pranešėja – I. Šimonytė. 

 

Priimti Vyriausybės nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. 

gruodžio 20 d. nutarimo Nr. 1446 „Dėl Lietuvos Respublikos laukinės augalijos įstatymo 

įgyvendinimo“ pripažinimo netekusiu galios“. 

(Šis sprendimas priimtas visais posėdyje dalyvavusių Vyriausybės narių balsais.) 

 

 

4. Dėl Nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais rengimo koordinavimo 

(TAP-21-271(2) (21-21318(2) (teikia Teisingumo ministerija) 
 

Pranešėja – I. Šimonytė. 

 

Priimti Vyriausybės nutarimą „Dėl Nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos 

klausimais rengimo koordinavimo“. 

(Šis sprendimas priimtas visais posėdyje dalyvavusių Vyriausybės narių balsais.) 
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5. Dėl Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymo Nr. I-606 1, 2, 3, 4, 5 straipsnių 

pakeitimo ir 31, 32 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projekto pateikimo 

Lietuvos Respublikos Seimui (TAP-21-284(2) (21-20545(3) (teikia Teisingumo ministerija) 
 

Pranešėja – I. Šimonytė. 

 

Priimti Vyriausybės nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymo  

Nr. I-606 1, 2, 3, 4, 5 straipsnių pakeitimo ir 31, 32 straipsnių pripažinimo netekusiais galios 

įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“. 

(Šis sprendimas priimtas visais posėdyje dalyvavusių Vyriausybės narių balsais.) 

 

 

6. Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Vilniaus pataisos 

namams ir Alytaus pataisos namams (TAP-21-282(2) (21-21788(2)  

(teikia Teisingumo ministerija) 
 

Pranešėja – I. Šimonytė. 

 

Priimti Vyriausybės nutarimą „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo 

patikėjimo teise Vilniaus pataisos namams ir Alytaus pataisos namams“. 

(Šis sprendimas priimtas visais posėdyje dalyvavusių Vyriausybės narių balsais.) 

 

 

7. Dėl nekilnojamojo turto nurašymo (TAP-21-309) (21-19131(2)  

(teikia Krašto apsaugos ministerija)  
 

Pranešėja – I. Šimonytė. 

 

Priimti Vyriausybės nutarimą „Dėl nekilnojamojo turto nurašymo“. 

(Šis sprendimas priimtas visais posėdyje dalyvavusių Vyriausybės narių balsais.) 

 

 

8. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. sausio 14 d. nutarimo Nr. 20  

„Dėl dividendų už valstybei nuosavybės teise priklausančias bendrovių akcijas ir valstybės 

įmonių pelno įmokų“ pakeitimo (TAP-21-191(2) (20-15716(3)  

(teikia Energetikos ministerija) 
 

Pranešėja – I. Šimonytė. 

 

Priimti Vyriausybės nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. sausio 

14 d. nutarimo Nr. 20 „Dėl dividendų už valstybei nuosavybės teise priklausančias bendrovių 

akcijas ir valstybės įmonių pelno įmokų“ pakeitimo“. 

(Šis sprendimas priimtas visais posėdyje dalyvavusių Vyriausybės narių balsais.) 
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9. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 117  

„Dėl 2021 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo 

pagal programas“ pakeitimo (TAP-21-293(2) (21-21913(2) (teikia Finansų ministerija) 
 

Pranešėja – I. Šimonytė. 

 

Priimti Vyriausybės nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. 

vasario 24 d. nutarimo Nr. 117 „Dėl 2021 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 

patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo“. 

(Šis sprendimas priimtas visais posėdyje dalyvavusių Vyriausybės narių balsais.) 

 

 

10. Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Prezidentą su prašymu pateikti Lietuvos 

Respublikos Seimui ratifikuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vokietijos Federacinės 

Respublikos Vyriausybės susitarimą dėl keitimosi įslaptinta informacija ir įslaptintos 

informacijos abipusės apsaugos (TAP-21-315) (21-22073)  

(teikia Krašto apsaugos ministerija) 
 

Pranešėja – I. Šimonytė. 

 

Priimti Vyriausybės nutarimą „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Prezidentą su 

prašymu pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

ir Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės susitarimą dėl keitimosi įslaptinta 

informacija ir įslaptintos informacijos abipusės apsaugos“. 

(Šis sprendimas priimtas visais posėdyje dalyvavusių Vyriausybės narių balsais.) 

 

 

11. Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166  

86 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-28 (TAP-21-298(2) (21-22323)  

(teikia Aplinkos ministerija) 
 

Pranešėja – I. Šimonytė. 

 

Aplinkos ministerijos prašymu šio klausimo svarstymą atidėti savaitei. 

(Šis sprendimas priimtas visais posėdyje dalyvavusių Vyriausybės narių balsais.) 

 

 

12. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 316  

„Dėl Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos“ pakeitimo (TAP-21-221(2) (21-19470(4)  

(teikia Kultūros ministerija) 
 

Pranešėja – I. Šimonytė. 

 

Kultūros ministerijos prašymu šio klausimo svarstymą atidėti savaitei. 

(Šis sprendimas priimtas visais posėdyje dalyvavusių Vyriausybės narių balsais.) 
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13. Dėl Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymo Nr. XII-336 pakeitimo įstatymo 

projekto Nr. XIIIP-3195(2) (TAP-21-162(2) (21-18113(3) (teikia Žemės ūkio ministerija) 
 

Pranešėjas – K. Navickas. 

Kalbėjo A. Armonaitė, I. Šimonytė. 

 

Priimti Vyriausybės nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymo 

Nr. XII-336 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3195(2)“. 

(Šis sprendimas priimtas visais posėdyje dalyvavusių Vyriausybės narių balsais.) 

 

 

14. Dėl 2021 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės 

reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo (TAP-21-342(2) (21-22444)  

(teikia Susisiekimo ministerija) 
 

Pranešėjas – M. Skuodis. 

Kalbėjo S. Gentvilas, I. Šimonytė. 

 

Priimti Vyriausybės nutarimą „Dėl 2021 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos 

finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo“. 

(Šis sprendimas priimtas visais posėdyje dalyvavusių Vyriausybės narių balsais.) 

 

 

15. Dėl Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 71 straipsnio pakeitimo 

ir papildymo 483
1 

straipsniu įstatymo projekto Nr. XIVP-95 ir Lietuvos Respublikos 

baudžiamojo kodekso 259 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-96  

(TAP-21-114(2) (21-19190(3) (teikia Teisingumo ministerija)  
 

Pranešėja – E. Dobrovolska. 

Kalbėjo A. Anušauskas, A. Armonaitė, I. Šimonytė. 

 

Priimti Vyriausybės nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų 

kodekso 71 straipsnio pakeitimo ir papildymo 483
1 

straipsniu įstatymo projekto Nr. XIVP-95 

ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 259 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto  

Nr. XIVP-96“. 

(Šis sprendimas priimtas visais posėdyje dalyvavusių Vyriausybės narių balsais.) 

 

 

16. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226  

„Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo  

(TAP-21-375) (21-22466) (teikia Sveikatos apsaugos ministerija) 
 

Pranešėjas – A. Dulkys. 

Kalbėjo M. Adomėnas, M. Skuodis, A. Anušauskas, R. Vainienė, M. Statulevičius,  

A. Armonaitė, I. Šimonytė. 

 

1. Priimti Vyriausybės nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. 

lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje 

paskelbimo“ pakeitimo“. 
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2. Pavesti Sveikatos apsaugos ministerijai: 

2.1. teikiant Vyriausybei pasiūlymus dėl karantino režimo priemonių, 2021 m. 

balandžio 21 d. ir vėliau reguliariai įvertinti pagal Lietuvos statistikos departamento 

skelbiamą informaciją savivaldybių sergamumo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) 

(toliau – COVID-19) rodiklius; 

2.2. jeigu konkrečios savivaldybės 14 dienų sergamumo COVID-19 rodiklis 100 000 

gyventojų didesnis kaip 200 atvejų arba nustatytos kitos nepalankios COVID-19 plitimo 

tendencijos, pateikti Vyriausybei pasiūlymus dėl savivaldybių išbraukimo iš Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos 

Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2
1
 punkte nustatyto savivaldybių sąrašo, kartu 

įpareigojant savivaldybes organizuoti pradinį ugdymą, vadovaujantis šio nutarimo 

2.2.9.2
1
  papunktyje nustatytomis sąlygomis – nuotoliniu būdu arba šių savivaldybių 

administracijų pasirinktose ugdymo įstaigose mišriu būdu, periodiškai jose atliekant pagal 

pradinio ugdymo programą ugdomų mokinių namų ūkių ir įstaigose kontaktiniu būdu 

dirbančių darbuotojų bandomąjį profilaktinį tyrimą COVID-19 diagnozuoti. 

(Šis sprendimas priimtas visais posėdyje dalyvavusių Vyriausybės narių balsais.) 

 
Gavėjos: Sveikatos apsaugos ministerija, E. Gasiūnaitė 

 

 

 

Ministrė Pirmininkė  Ingrida Šimonytė 
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