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ĮSAKYMAS 
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Kaunas 
 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 

8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės 

įstatymo 25 straipsniu, 26 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 

14 straipsnio 16 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu 

Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, atsižvelgdamas į 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno 

departamento 2020-10-20 raštą Nr. (2-13 16.1.17 E) 2-83817 ir siekiant išvengti tolesnio 

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo pavojaus Kauno rajone: 

1. N u s t a t a u šias prevencijos priemones: 

1.1. švietimo įstaigose Kauno rajone, nepriklausomai nuo jų pavaldumo ir (ar) 

nuosavybės formos: 

1.1.1. 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;  

1.1.2. ugdymas mokyklose pagal pagrindinio (pagrindinio ugdymo individualizuotą), 

vidurinio (socialinių įgūdžių ugdymo) ugdymo ir pirminio profesinio mokymo programas 

vykdomas nuotoliniu būdu;  

1.1.3. rekomenduojama tęstinio profesinio mokymo programas ir aukštojo mokslo 

studijų programas vykdyti nuotoliniu būdu, jeigu švietimo teikėjų vadovai priima tokį 

sprendimą;  

1.1.4. rekomenduojama švietimo pagalbą, kuri teikiama švietimo įstaigose ir kitų 

švietimo teikėjų, teikti nuotoliniu būdu;  

1.1.5. neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba 

stabdomas. 
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1.2. Draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse Kauno rajone organizuojami 

renginiai bei susibūrimai.  

1.3. Kauno rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių asmens sveikatos priežiūros 

paslaugas teikiančių įstaigų, nepaisant jų pavaldumo ir teisinės formos, vadovai privalo:  

1.3.1. užtikrinti savalaikį Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. 

birželio 17 d. įsakymo Nr. V-1504 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant 

Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai 

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ įgyvendinimą; 

1.3.2. organizuoti nuotolines konsultacijas tarp specialistų; 

1.3.3. užtikrinti, kad įstaigoje pacientų lankymas būtų draudžiamas, išskyrus 

terminalinės būklės pacientų ir vaikų iki 14 metų lankymą gydančio gydytojo leidimu. 

1.4. Socialinės priežiūros ir dienos užimtumo centrų veikla vykdoma nuotoliniu būdu. 

2. R e k o m e n d u o j u Kauno rajono gyventojams, fiziniams ir juridiniams asmenims: 

2.1. atidėti suplanuotas asmenines šventes (krikštynas, vestuves, jubiliejus ir pan.) ir 

neorganizuoti naujų švenčių, o jei šventė organizuojama, maksimaliai apriboti dalyvių skaičių, 

dalyvaujant tik patiems artimiausiems asmenims;  

2.2. maldos namams, organizuojant religines apeigas bei kitus bendruomenės 

susibūrimus vadovautis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtomis 

rekomendacijomis bei vengti žmonių susibūrimų; 

2.3. organizuoti laidojimo apeigas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministerijos parengtomis rekomendacijomis, jose dalyvaujant tik patiems 

artimiausiems žmonėms (šeimos nariams); 

2.4. atidėti bet kokias išvykas ar keliones į kitas savivaldybes; 

2.5. atidėti visus suorganizuotus pramoginius, kultūrinius, laisvalaikio renginius ar 

užsiėmimus ir neorganizuoti naujų.  

3. Į p a r e i g o j u:  

3.1. Kauno rajono savivaldybės teritorijoje esančių viešojo maitinimo įstaigų, asmens 

sveikatos priežiūros ir socialinės globos įstaigų vadovus, prekybos, viešojo transporto paslaugų 

ir kitų paslaugų teikimo įmonių vadovus ir darbdavius šiose srityse užtikrinti ir stiprinti 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

valstybės vadovo sprendimuose nustatytų būtinų priemonių taikymą Kauno rajone. 

3.2. švietimo įstaigas Kauno rajone, nepriklausomai nuo jų pavaldumo ir (ar) 

nuosavybės formos, užtikrinti, kad iki 2020 m. spalio 30 d. įstaigose būtų pasirengta esant 

poreikiui ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį ugdymą organizuoti nuotoliniu mokymo 

būdu. 
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3.3. Kauno rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyrių kontroliuoti, 

kaip laikomasi šiame įsakyme nustatytų reikalavimų Kauno rajono savivaldybės teritorijoje. 

4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. spalio 26 d. ir galioja iki 2020 m. 

lapkričio 8 d.  

Šis įsakymas gali būti skundžiamas savo pasirinkimu Lietuvos Respublikos 

administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) 

Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo 

nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams 

(A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų 

teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo 

suinteresuotam asmeniui dienos. 

 

 

Administracijos direktorius             Šarūnas Šukevičius 
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