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d. Nr. A27(1)Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1418 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos
Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ 1.11. ir 1.12. p.:
1. K e i č i u Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m.
lapkričio 6 d. įsakymo Nr. A27(1)-2957 „Dėl ugdymo proceso organizavimo Vilniaus rajono
savivaldybės švietimo įstaigose karantino metu“:
1.1. preambulę ir išdėstau ją taip:
„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies
2 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 21
straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226
„Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.9. punktu:“
1.2. 1 p. ir išdėstau jį taip:
„1. Į s a k a u iki galios karantino režimas Vilniaus rajone:
1.1. organizuoti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą įprastu (kontaktiniu) būdu;
1.2. ugdymą mokyklose pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio, neformaliojo vaikų
švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas vykdyti nuotoliniu būdu, išskyrus
bendrojo ugdymo mokyklose pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotą programą
ugdomus specialiųjų klasių mokinius;
1.3. neformalųjį vaikų švietimą, taip pat neformaliojo vaikų švietimo projektus,
edukacines veiklas ir kitas ugdomojo pobūdžio veiklas vykdyti nuotoliniu būdu, jeigu jos atitinka
programoms keliamus reikalavimus, arba stabdyti;
1.4. švietimo pagalbą teikti tokiu pat būdu, kokiu vykdoma veikla švietimo įstaigoje ir
kitų švietimo teikėjų, arba nuotoliniu būdu.“
2. P a v e d u Švietimo skyriui šį įsakymą išsiųsti visoms Vilniaus rajono savivaldybės
švietimo įstaigoms ir neformaliojo vaikų švietimo programų teikėjams. Ūkio skyriui – paskelbti
Teisės aktų registre, Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriui – savivaldybės interneto svetainėje.
3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. gruodžio 16 d.
Administracijos direktorė

Parengė
Švietimo skyriaus vyr. specialistė
Violeta Purpurovič, tel. 2750622

Liucina Kotlovska
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