
 

 

PATVIRTINTA 

Mažeikių lopšelio–darželio „Buratinas“ 

direktoriaus  

2020 m. gegužės 4 d.  

įsakymu Nr. V1-16 

 

 

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PRIEŽIŪROS 

ORGANIZAVIMO IŠIMTINIAIS ATVEJAIS MAŽEIKIŲ LOPŠELYJE–DARŽELYJE 

„BURATINAS“ KARANTINO METU TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų priežiūros organizavimo išimtiniais 

atvejais Mažeikių lopšelyje–darželyje „Buratinas“ karantino metu tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) 

reglamentuoja Mažeikių lopšelio–darželio „Buratinas“ (toliau – Įstaigos) ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupėse iki karantino ugdytų vaikų (toliau – vaikų) priėmimą į įstaigą, 

priežiūros, maitinimo ir nuotolinio ugdymo paslaugų (toliau – priežiūros paslaugos) organizavimą 

karantino metu. 

2. Aprašu vadovaujasi Mažeikių lopšelio–darželio „Buratinas“ administracija (toliau – 

Administracija) ir tėvai (globėjai, įtėviai) (toliau – tėvai). 

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo ir kitų teisės 

aktų apibrėžtas sąvokas. 

 

II. PRAŠYMO DĖL VAIKO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO KARANTINO 

METU PATEIKIMO TVARKA 

 

4. Į Įstaigą karantino metu išimtiniais atvejais priimami Įstaigos ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupėse iki karantino ugdyti vaikai, kurių tėvai arba vienas tėvas (jei vaiką 

augina vienas iš tėvų) pateikia darbdavių (-io) (įskaitant savarankiškai dirbančius asmenis) pažymas(-

ą) dėl būtinumo atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje, arba kai vaikų priežiūros 

neįmanoma užtikrinti namuose, t. y. į darbą privalo eiti ir būtinąsias funkcijas (darbus) atlikti abu 

tėvai arba vienas tėvas, jei vaiką augina vienas iš tėvų, ir nėra galimybės vaiku pasirūpinti namuose, 

pasitelkiant kitų asmenų pagalbą.  

5. Į Įstaigas karantino metu nepriimami vaikai, kai jie: 

5.1. serga 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“ (toliau – Įsakymas 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, 2-4 laipsnio širdies nepakankamumu; 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 chemoterapija 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); 



5.2. 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, 

2-4 laipsnio širdies nepakankamumu; 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 chemoterapija 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). 

6. Prašymą dėl priežiūros paslaugų teikimo vaikui karantino metu (toliau – Prašymas) gali 

pateikti vaiko tėvai.  

7. Vaiko tėvas elektroniniu paštu info@buratinas.lt pateikia Prašymą pagal 1 priede pateiktą 

formą ir pridedamų dokumentų kopijas. 

8. Įstaigos atsakingas Administracijos darbuotojas(-ai): 

8.1. gautą Prašymą atspausdina ir užregistruoja bendra Įstaigoje galiojančia prašymų 

registravimo tvarka. 

8.2. Prašymą teikusiam tėvui elektroniniu paštu išsiunčia patvirtinimą, kad Prašymas gautas. 

9. Įstaigos direktoriaus įsakymu patvirtinta Vaikų priežiūros paslaugų organizavimo komisija 

(toliau – Komisija), įvertinusi visas aplinkybes, per 2 darbo dienas priima sprendimą dėl priežiūros 

paslaugų teikimo vaikui, iš dalies užpildytą Įstaigos direktoriaus įsakymu patvirtintą Vaiko priežiūros 

sutarties (toliau – Sutartis) formą (2 priedas) ir kitą aktualią informaciją. 

10. Tėvas Sutartyje nurodytą dieną atveda sveiką vaiką į Įstaigą ir Įstaigos darbuotojui 

pateikia du vienodą juridinę galią turinčius pasirašytus Sutarties egzempliorius. 

11. Gautus du Sutarties egzempliorius pasirašo Įstaigos direktorius ir Sutartis 

užregistruojama Įstaigos Vaikų priežiūros karantino laikotarpiu sutarčių registracijos žurnale (3 

priedas). Vienas sutarties egzempliorius lieka Įstaigai, antras atiduodamas tėvui. 

12. Priežiūros paslaugų teikimas įforminamas Įstaigos direktoriaus žyma „SUDERINTA“ ant 

tėvų Prašymo Sutarties užregistravimo dieną. 

13. Vaiko priežiūros paslaugos pradedamos teikti Sutarties pasirašymo dieną bet ne anksčiau, 

kaip po dviejų darbo dienų nuo Prašymo ir kitų lydinčių dokumentų, nurodytų šio Aprašo 4 punkte, 

pateikimo. Negalėdamas atvesti vaiko į Įstaigą nors vieną darbo dieną, Tėvas privalo informuoti 

įstaigos Administraciją elektroniniu paštu info@buratinas.lt. 

 

III. PRIEŽIŪROS, MAITINIMO IR NUOTOLINIO UGDYMO PASLAUGŲ 

ORGANIZAVIMAS 

 

14. Įstaigoje priežiūros paslaugos organizuojamos: 

14.1.  ne didesnėmis kaip 10 vaikų grupėmis, maksimaliai laikantis grupių izoliacijos 

principo: darbuotojai dirba tik vienoje grupėje, vaikai, kuriems teikiamos priežiūros paslaugos, lanko 

nuolatos tą pačią grupę, grupės veikla vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių 

vaikų kontakto tiek patalpose, kuriose teikiamos priežiūros paslaugos, tiek lauke; 

14.2. Grupių veiklos trukmė nustatoma Įstaigos direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į Įstaigos 

galimybes ir tėvų poreikius. 

15. Įstaiga, teikdama priežiūros paslaugas, privalo užtikrinti, kad vaikams būtų sudarytos 

galimybės ugdytis nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu. 

16. Vaikų maitinimas organizuojamas atsižvelgiant į Įstaigos galimybes ir tėvų poreikius 

šiais būdais: 

16.1. jeigu įstaigą lanko mažiau nei 15 vaikų - vaikai maitinami tėvų atneštu maistu. Tėvai 

atsako už atnešto maisto saugą ir kokybę; 

mailto:info@buratinas.lt


16.2. lankant 15 ir daugiau vaikų - maitinamą organizuoja Įstaiga. Už vaikų priežiūrą ir 

maitinimą tėvai moka Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. 

T1-108 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigos, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka. 

17. Įstaiga užtikrina, kad: 

17.1. nebūtų organizuojamos bendros veiklos kelioms vaikų grupėms; 

17.2. vienam vaikui priežiūros paslaugų teikimo patalpose būtų skiriamas ne mažesnis kaip 4 

kv. m. plotas (neįskaičiuojamos tualetų, prausyklų, virtuvėlių ir kitos pan. erdvės); 

17.3. prie įėjimo į Įstaigą būtų pateikiama informacija: 

17.3.1. kad asmenys, atlydintys vaikus, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones 

(veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones); 

17.3.2. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo 

etiketą ir kt.). 

17.4. vaikų priėmimas, pagal galimybes, organizuojamas išvengiant tėvų lankymosi grupės 

patalpose; 

17.5. šalia įėjimų į Įstaigą ir patalpas, kuriose teikiamos priežiūros paslaugos, būtų sudarytos 

galimybės rankų dezinfekcijai (gerai matomoje, bet vaikams nepasiekiamoje vietoje pakabintos rankų 

dezinfekcijai skirtos priemonės); 

17.6. būtų vertinama visų priimamų į Įstaigą vaikų sveikatos būklė. Vaikams, kuriems 

pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, 

ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas, bėrimai ir pan.) nebūtų priimami dalyvauti grupės veikloje; 

17.7. darbuotojai, vykdantys vaikų priėmimą į Įstaigą, dėvėtų nosį ir burną dengiančias 

apsaugos priemones; 

17.8. priežiūros paslaugų teikimo vietoje dirbtų tik darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., 

karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.); 

17.9. darbuotojų sveikata būtų nuolat stebima: 

17.9.1. darbuotojai informuojami, kad turėdami ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių 

žarnyno infekcijų ir kt. susirgimų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.), į darbą nevyktų; 

17.9.2. matuojama darbuotojų kūno temperatūra iškart atvykus į darbą; 

17.9.3. darbuotojai, kuriems pasireiškia viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno 

infekcijų ir kt. susirgimų požymiai (karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), sloga, kosulys, čiaudulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.), nedelsiant nušalinami nuo darbo, jiems 

rekomenduojama konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos 

gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu; 

17.9.4. jeigu darbuotojo administracija iš paties darbuotojo gavo informaciją apie jam 

nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), ji apie tai informuoja Nacionalinį visuomenės 

sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauja su NVSC 

nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją; 

17.9.5. draudžia dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, 

išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu; 

17.9.6. užtikrina, kad priežiūros paslaugų teikimo vietoje tiesiogiai su vaikais nedirbtų 

darbuotojai, priklausantys rizikos grupei (nurodytai 5.2 papunktyje). 

17.10. užtikrina, kad priežiūros paslaugų teikimo vietoje būtų sudarytos tinkamos sąlygos 

darbuotojų ir vaikų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių yra 

skysto muilo); 

17.11. užtikrina, kad kriauklės ir kiti sanitariniai mazgai, kuriais naudojasi kelios vaikų 

grupės, būtų dezinfekuojami kiekvieną kartą jais pasinaudojus vienam vaikui; 

17.12. užtikrina, kad priežiūros paslaugų teikimo patalpos būtų išvėdinamos prieš atvykstant 

vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną, o aplinkos valymas priežiūros paslaugų teikimo vietoje 



būtų atliekama atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtas 

rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu 

(https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%20202003

27%20(1).pdf ).  

 

 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Sutartis automatiškai nutraukiama atšaukus karantiną arba vaikui be perspėjimo 

neatvykus į Įstaigą nors vieną darbo dieną. 

19. Už Aprašo įgyvendinimą atsako ir Aprašo įgyvendinimo priežiūrą vykdo Įstaigos 

direktorius.  

_______________________ 
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Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

priežiūros organizavimo išimtiniais atvejais 

Mažeikių lopšelyje–darželyje „Buratinas“ karantino 

metu tvarkos aprašo 1 priedas 

 

 

______________________________________________________________________________ 

Tėvo (globėjo) vardas, pavardė, adresas, telefono numeris 

  

Mažeikių lopšelio–darželio „Buratinas“ 

Direktorei 

Laimai Norvaišienei 

 

PRAŠYMAS 

DĖL VAIKO PRIEŽIŪROS DARŽELYJE KARANTINO „COVID-19 (KORONAVIRUSO)“ 

LAIKOTARPIU 

  

20_____ m. ___________________ d. 

 

P r a š a u leisti mano dukrai/sūnui  ____________________________________________ ,  
(vaiko vardas, pavardė) 

 

lankyti Mažeikių lopšelyje–darželyje „Buratinas“  _________________ grupę                      
                                                                                               (grupės pavadinimas)                                                                    
 

nuo ___________________________Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino metu. 
           (lankymo pradžios data) 

 

              Šiuo prašymu patvirtinu, kad esu susipažinęs (-usi) su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos Valstybės operacijų vadovo 2020 m. 

balandžio 23 dienos sprendimu Nr. V-977 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo 

priemonių vaikų priežiūros organizavimui įstaigose” ir patvirtinu, kad: 

1. Mano vaikas neserga lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios 

situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas. 

2. Mano vaikas negyvena kartu su asmenimis, priskirtais rizikos grupėms (vyresnio nei 60 m. amžiaus 

asmenimis ir (arba) sergančiais lėtinėmis ligomis. 

              Šiuo prašymu patvirtinu, kad esu supažindintas, jog karantino laikotarpiu gali būti: 

1. apribotas suaugusių asmenų patekimas į darželio vidaus patalpas; 

2. matuojama suaugusiųjų ir vaikų kūno temperatūra; 

3. koreguojamas darželio darbo laikas pagal pageidaujančių lankyti darželį poreikius; 

4. neorganizuojamas maitinimas esant mažam vaikų skaičiui. 

   PRIDEDAMA. 

1. Darbdavio pažyma: __________________________________________________________ 

 

2. Darbdavio pažyma: __________________________________________________________ 

 

  
_______________________________ 

(Tėvo (globėjo)  vardas, pavardė, parašas) 

 
 

https://buratinas.lt/wp-content/uploads/ministro_sprendimas_covid.pdf
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Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

priežiūros organizavimo išimtiniais atvejais Mažeikių 

lopšelyje–darželyje „Buratinas“ karantino metu 

tvarkos aprašo 2 priedas 

 

VAIKO PRIEŽIŪROS KARANTINO LAIKOTARPIU SUTARTIS 

 

2020 m. ............................ d. Nr. ............... 

Mažeikiai  

 

Mažeikių lopšelis–darželis „Buratinas“, kodas 191650592, adresas: Sodų g. 16A, Mažeikiai, 

tel. Nr. (8 443) 72 695, el. p. info@buratinas.lt  (toliau – Įstaiga), atstovaujamas direktorės Laimos 

Norvaišienės (viena šalis) ir tėvai/globėjai (pabraukti) (toliau – Klientas),   

 

______________________________________________________________________ 
                                   (vardas ir pavardė, adresas ir telefonas, el. pašto adresas) 

atstovaujantys vaiko interesams (kita šalis) sudaro šią sutartį:  

I. SUTARTIES OBJEKTAS 

 

1. Įstaiga įsipareigoja Kliento sūnui/dukrai 

________________________________________________________________________________  
                                                    (vardas ir pavardė, gimimo data) 

 teikti vaiko priežiūros paslaugas Mažeikių lopšelyje–darželyje „Buratinas“ Lietuvos Respublikoje 

paskelbto karantino „Dėl COVID-19 infekcijos“ metu.  

II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

2. Įstaiga įsipareigoja:  

2.1. sudaryti tinkamas ir saugias vaiko priežiūros sąlygas karantino laikotarpiu ne ilgiau, kaip 

7 val. 12 min;  

2.2. nedelsdamas pranešti apie vaikui pastebėtus viruso COVD-19 požymius; 

2.3. pateikti Klientui išsamią informaciją apie vaiko priežiūros sąlygas Įstaigoje karantino 

laikotarpiu; 

2.4. išlaikyti konfidencialumą dėl vaiko gerovės užtikrinimo ir kitų vaiko privatumo 

klausimų;  

2.5. organizuoti maitinimą, kai Įstaigą lanko ne mažiau kaip 15 vaikų.  

3. Klientas įsipareigoja:  

3.1. bendradarbiauti su mokytojais ir Įstaigos administracija, koreguojant ir kontroliuojant 

vaiko priežiūrą karantino laikotarpiu;  

3.2. ne vėliau, kaip iki einamosios darbo dienos 16:00 val. informuoti Įstaigos administraciją 

elektroniniu paštu info@buratinas.lt apie vaiko neatvedimą į darželį sekančią darbo dieną. Laiku 

neinformavus, vaikas nebus priimtas į įstaigą;  

3.3. laiku atvesti ir pasiimti vaiką iš ugdymo įstaigos;  

3.4. neprieštarauti, kad vaikui būtų atliekamas kūno temperatūros matavimas ne mažiau kaip 

vieną kartą per dieną (atvedus į darželį); 

3.5. į ugdymo įstaigą atvesti sveiką vaiką, neturintį užkrečiamųjų ligų požymių. Vaikui  

pasireiškiant karščiavimui (37,3 °C ir daugiau) ar turint ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, 
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ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas, bėrimai ir pan.) nevesti į Įstaigą; 

3.6. neprieštarauti, jei bus iškviesta greitoji medicinos pagalba, esant vaiko sveikatos 

sutrikimui ir negalint susisiekti su Klientu; 

3.7. būnat Įstaigos teritorijoje dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, 

respiratorius ar kitas priemones) ir laikytis asmens higienos reikalavimų (rankų higieną, kosėjimo, 

čiaudėjimo etiketą ir kt.); 

3.8. jeigu įstaigą lanko mažiau nei 15 vaikų – pasirūpinti vaiko maitinimu ir prisiimti 

atsakomybę už atnešto maisto saugą ir kokybę; 

3.9. Už vaikų priežiūrą ir maitinimą mokėti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. 

balandžio 30 d. sprendimu Nr. T1-108 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigos, 

įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ nustatyta tvarka. 

 

III. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS  

  

4. Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai vaikas pradeda lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigą 

ir galioja karantino laikotarpiu.  

5. Sutartis automatiškai nutraukiama atšaukus karantiną arba vaikui be perspėjimo neatvykus 

į Įstaigą nors vieną darbo dieną. 

6. Sutartis gali būti pakeista arba nutraukta atskiru šalių susitarimu, kuris yra neatsiejama šios 

sutarties dalis.  

7. Švietimo teikėjas gali nutraukti šią sutartį, kai Klientas nevykdo sutartyje nustatytų sąlygų. 

8. Sutarties nutraukimas neatleidžia Kliento nuo pareigos atsiskaityti su Švietimo teikėju už 

vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje iki sutarties nutraukimo.  

9. Klientas gali nutraukti šią sutartį, kai Švietimo teikėjas nevykdo šioje sutartyje nustatytų 

sąlygų.   

V. GINČŲ SPRENDIMAS 

  

10. Ginčytini sutarties pažeidimo klausimai sprendžiami Įstaigos taryboje, atskirais 

atvejais – dalyvaujant Mažeikių rajono savivaldybės administracijos atstovui arba teisme įstatymų 

nustatyta tvarka. 

11. Sutartis sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikoje veikiančiais įstatymais, 2 

egzemplioriais (po vieną kiekvienai šaliai), turinčiais vienodą juridinę galią.  

  

  

  

Sutarties šalių parašai:  

  

Direktorė   _______________   Laima Norvaišienė  

  

  

Tėvas (globėjas)  ______________                                   _______________________  
                                     (parašas)                                                              (vardas ir pavardė)  
 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų priežiūros organizavimo 

išimtiniais atvejais Mažeikių lopšelyje–

darželyje „Buratinas“ karantino metu 

tvarkos aprašo 3 priedas 

 

 

MAŽEIKIŲ LOPŠELIO–DARŽELIO „BURATINAS“ 

 

VAIKŲ PRIEŽIŪROS KARANTINO LAIKOTARPIU SUTARČIŲ REGISTRACIJOS 

ŽURNALAS 

 

 

Eil. 

Nr. 

Vaiko vardas, pavardė Sutarties sudarymo 

data 

Sutarties sudarymo 

numeris 

Sutarties 

nutraukimo data 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


