
GERBIAMI TĖVELIAI, 
pradėjome naujuosius metus, kai Lietuvoje tęsiasi itin sudėtinga situacija dėl COVID-19 

viruso. Nustatytas karantino laikotarpis iki 2021 m. sausio 31 d. neatšauktas. 
(Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1226 ,,Dėl 

karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo”). 

 

Organizuojant įstaigos darbą vadovaujamės ŠMM ministrės Jurgitos Šiugždinienės 

KREIPIMUSI Į ŠVIETIMO BENDRUOMENĘ: 

,,Šioje sudėtingoje situacijoje, kuri reikalauja ypatingo visuomenės solidarumo ir 

susitelkimo, privalome atsisakyti įprasto gyvenimo ritmo, apriboti jį dėl savo pačių ir 

mūsų visų ateities. Labai prašome tėvelių: jei galite nevesti savo vaiko į darželį – taip ir 

padarykite. Darželiai ir jų personalas dirba šiuo sudėtingu laikotarpiu, nes kai kurie 

tėveliai dėl darbo specifikos ar kitų svarbių aplinkybių negali vaikų prižiūrėti namuose. 

Pirmiausia tai medikai ir vidaus reikalų sistemos darbuotojai. Situacijos šeimose labai 

skirtingos, bet tikime mūsų žmonių sąmoningumu ir atsakomybe. Jei tik įmanoma, 

pasilikite namuose.  

Rūpinkimės savo vaikais, savo tėvais, galvokime vieni apie kitus, nes esame vieni nuo kitų 

priklausomi. Tikiu, kad ne griežta įsakymo raidė, kurią randama būdų apeiti, o visų mūsų 

sąmoningumas lemia kiekvieno iš mūsų elgesį pandemijos akivaizdoje.“  

 

Dėl to prašome tėvų, auginančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikus, 

sąmoningumo: rimtai apsvarstyti galimybes ir tik kritiniu atveju vesti vaikus į darželius. 

Įstaiga neturi tapti baisios ligos plitimo židiniu, todėl įvertinkite savo galimybes ir 

atsižvelkite į šiuo metu esamą situaciją šalyje, saugokite savo ir aplinkinių sveikatą – likite 

su vaikais namuose.   

Taip pat primename: 

 Jei tėvams nepavyksta suderinti darbo iš namų ir vaiko priežiūros arba tėvai 

nusprendžia vaiko neleisti į ugdymo įstaigą, nuo sausio pradžios jie galės vaiką iki 

aštuonerių metų prižiūrėti namuose ir gauti ligos išmoką. Tokia galimybe galės 

pasinaudoti ne tik tėvai ar globėjai, bet ir dirbantys seneliai.  
https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/nedarbingumas-ir-ligos-ismokos-tesiantis-pandemijai-ka-svarbu-zinoti-2021-

metais?fbclid=IwAR07t5TxI1aZm9KMB84ia2caKl1bS8wthBHT39Un2Nhycbk8XY1QTgQBmlQ    

 Ugdymo mokestis nelankantiems vaikams, neskaičiuojamas iki sausio 31 d. 

 Ugdytiniams, kurie ugdomi namuose, teikiamas nuotolinis ugdymas 

(https://www.ldpelene.lt/ugdymas-namuose/) 

 Nuotoliniu būdu teikiamos ir individualios švietimo pagalbos specialistų 

konsultacijos, pvz., logopedo, psichologo, spec. ar soc. pedagogo. 

 Socialinę pašalpą gaunančių šeimų vaikams, kurie nelankys ikimokyklinio ugdymo 

įstaigos, sausų maisto davinių išdavimas nebus organizuojamas. 
 

Prašome kiekvieno mūsų įstaigos bendruomenės nario susitelkimo ir sąmoningumo šiuo 

kritiniu laikotarpiu. 
 

Kilus klausimams, prašome, susisiekti su darželio direktore tel.:852426295. 

Pagarbiai Irina Jadevičienė 
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