
 

 

       

      

 
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  

ŠVIETIMO SKYRIAUS VEDĖJAS 

ĮSAKYMAS 

 
DĖL IKIMOKYKLINIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIŲ GRUPIŲ VEIKLOS 2021 METŲ 

VASARĄ 

2021 m. gegužės 19 d. Nr. 35-127 

 
Kaunas 

 

Vadovaudamasi Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 9 d. sprendimu 

Nr. T-351 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo“, atsižvelgdamas į Kauno 

švietimo įstaigų pateiktus ugdytinių tėvų (globėjų) apklausų duomenis, 

1. L e i d ž i u  laikinai uždaryti visas ikimokyklines ir priešmokyklines grupes dėl 

vaikų vasaros atostogų ir nevykdyti ugdymo proceso šioms Kauno švietimo įstaigoms: 

1.1. 2021 m. liepos mėnesį: 

1.1.1. Kauno lopšeliui-darželiui „Aviliukas“; 

1.1.2. Kauno lopšeliui-darželiui „Dobilėlis“; 

1.1.3. Kauno lopšeliui-darželiui „Kregždutė“; 

1.1.4. Kauno lopšeliui-darželiui „Nežiniukas“; 

1.1.5. Kauno lopšeliui-darželiui „Obelėlė“; 

1.1.6. Kauno lopšeliui-darželiui „Pušaitė“; 

1.1.7. Kauno lopšeliui-darželiui „Radastėlė“; 

1.1.8. Kauno lopšeliui-darželiui „Rokutis“; 

1.1.9. Kauno lopšeliui-darželiui „Šnekutis“; 

1.1.10. Kauno Tirkiliškių lopšeliui-darželiui; 

1.1.11. Kauno lopšeliui-darželiui „Tukas“; 

1.1.12. Kauno lopšeliui-darželiui „Žemyna“; 

1.1.13. Kauno mokyklai-darželiui „Šviesa“; 

1.1.14. Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklai-daugiafunkciam centrui; 

1.1.15. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklai. 

1.2. 2021 m. rugpjūčio mėnesį: 

1.2.1. Kauno lopšeliui-darželiui „Ąžuoliukas“; 

1.2.2. Kauno lopšeliui-darželiui „Drevinukas“; 
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1.2.3. Kauno lopšeliui-darželiui „Gandriukas“; 

1.2.4. Kauno lopšeliui-darželiui „Klausutis“; 

1.2.5. Kauno lopšeliui-darželiui „Klumpelė“; 

1.2.6. Kauno lopšeliui-darželiui „Kodėlčiukas“; 

1.2.7. Kauno lopšeliui-darželiui „Lakštutė“; 

1.2.8. Kauno lopšeliui-darželiui „Liepaitė“; 

1.2.9. Kauno sanatoriniam lopšeliui-darželiui „Pienė“; 

1.2.10. Kauno sanatoriniam lopšeliui-darželiui „Pušynėlis“; 

1.2.11. Kauno lopšeliui-darželiui „Spragtukas“; 

1.2.12. Kauno lopšeliui-darželiui „Šermukšnėls“; 

1.2.13. Kauno lopšeliui-darželiui „Vaidilutė“; 

1.2.14. Kauno lopšeliui-darželiui „Vaikystė“; 

1.2.15. Kauno lopšeliui-darželiui „Vaivorykštė“; 

1.2.16. Kauno lopšeliui-darželiui „Varpelis“; 

1.2.17. Kauno lopšeliui-darželiui „Vyturėlis“; 

1.2.18. Kauno lopšeliui-darželiui „Žiedelis“; 

1.2.19. Kauno lopšeliui-darželiui „Žuvintas“; 

1.2.20. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklai; 

1.2.21. Kauno Prano Daunio ugdymo centrui; 

1.2.22. Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centrui. 

1.3. 2021 m. liepos ir rugpjūčio mėnesiais: 

1.3.1. Kauno vaikų darželiui „Raudonkepuraitė“; 

1.3.2. Kauno mokyklai-darželiui „Rūtelė“; 

1.3.3. Kauno Tirkiliškių mokyklai-darželiui; 

1.3.4. Kauno Šančių mokyklai- daugiafunkciam centrui; 

1.3.5. Kauno Vaišvydavos pagrindinei mokyklai; 

1.3.6. Kauno specialiajai mokyklai. 

2. Į s a k a u  šio įsakymo 1 punkte paminėtų švietimo įstaigų direktoriams: 

2.1. užtikrinti įstaigos ugdytinių tėvų informavimą apie laikinus įstaigos veiklos 

pasikeitimus; 

2.2. užtikrinti šio įsakymo 1 punkte nurodytų švietimo įstaigų ugdytinių perkėlimą į 

kitas švietimo įstaigas pagal sąrašą (pridedama), maksimaliai laikantis saugumo reikalavimų, 

nustatytų Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, kitais galiojančiais teisės aktais; 



3 

   

 

2.3. apie laikiną grupių uždarymą el. pašto adresu svietimo.skyrius@kaunas.lt 

informuoti Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrių. 

3. Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 

ar Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo  nustatyta tvarka. 

 

 

Skyriaus vedėja  Ona Gucevičienė 
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