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DĖL STUDIJŲ ORGANIZAVIMO KARANTINO METU

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pastaruoju metu gauna aukštųjų mokyklų klausimų,
susijusių su studijų organizavimu karantino metu, dėstytojų bei studentų testavimu. Atsižvelgdami į
tai, siunčiame Jums aktualiausią informaciją apie studijų organizavimą karantino metu.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino
Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.9.5 papunktyje nustatyta, kad profesinis mokymas
ir aukštojo mokslo studijos vykdomi nuotoliniu būdu, išskyrus pirminį profesinį mokymą, vykdomą
kartu su socialinių įgūdžių programa, privalomąsias praktikas, praktinius mokymus ar kompetencijų
vertinimą, kurių neįmanoma įgyvendinti nuotoliniu būdu, 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. Atsižvelgiant į tai, aukštosios mokyklos, karantino metu laikydamosi
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo nustatytų sąlygų, gali
organizuoti praktikas, praktinius mokymus ar kompetencijų vertinimą, kurių neįmanoma įgyvendinti
nuotoliniu būdu, ir taip sudaryti galimybes studentams įgyti reikalingus praktinius įgūdžius ir tinkamą
kompetenciją.
Informuojame, kad aukštųjų mokyklų studentai, dalyvaujantys praktikose ar praktiniuose
mokymuose, gali būti profilaktiškai testuojami Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2020 m. gegužės 29 d. įsakyme Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) organizavimo“ nustatyta tvarka. Šio įsakymo 6.1.1.2.3 papunktyje yra nustatyta, kad
periodiniai profilaktiniai tyrimai esamai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti gali būti
savanoriškai atliekami vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams,
dalyvaujantiems konsultacijose mokyklose, taip pat profesinio mokymo programų, vykdomų kartu
su socialinių įgūdžių programa, mokiniams, profesinio mokymo programų mokiniams, studentams,
dalyvaujantiems privalomose praktikose, praktiniuose mokymuose ar kompetencijų vertinime, kurių
neįmanoma atlikti (vykdyti) nuotoliniu būdu.
Taip pat informuojame, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m.
gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-3006 „Dėl skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID19 ligos (koronaviruso infekcija) vakcina prioritetinių gyventojų grupių nustatymo“ 1.15 papunktyje
prie skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)
vakcina prioritetinių asmenų, turinčių teisę į asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas
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asmenys, dirbantys arba teikiantys paslaugas švietimo įstaigose, įskaitant vykstančius vykdyti
lituanistinį švietimą užsienyje, laisvuosius mokytojus, ir asmenis, teikiančius švietimo paslaugas ir
kitas paslaugas švietimo paslaugų gavėjams kituose švietimo teikėjuose, taip pat asmenys švietimo
įstaigose vykdantys savanorišką veiklą ne trumpiau kaip 16 val. per ne daugiau kaip 14 dienų iš eilės
bei asmenys, studijuojantys pagal sveikatos mokslų studijų krypčių programas ir dalyvaujantys
klinikinių įgūdžių užsiėmimuose arba atliekantys klinikinę praktiką asmens sveikatos priežiūros
įstaigose. Skiepijimą organizuoja vietos savivaldybės.

Švietimo, mokslo ir sporto viceministras
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