
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 
DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 

2020 M. SPALIO 23 D. ĮSAKYMO NR. A-1014 „DĖL KELMĖS RAJONO 
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. SPALIO 14.D 

ĮSAKYMO NR. A-990 „DĖL COVID-19 PREVENCIJOS PRIEMONIŲ TAIKYMO 
KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE“ PAKEITIMO “ 3.2, 3.3 

PUNKTŲ NUOSTATŲ PAKEITIMO 

2020 m. lapkričio 9  d.  Nr. A-1051  

Kelmė 

 
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 

dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d.  nutarimu Nr.1226 „Dėl 
karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, 

k e i č i u  Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 23 
d. įsakymo Nr. A-1014  „Dėl  Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. 
spalio 14.d įsakymo Nr. A-990 „Dėl Covid-19 prevencijos priemonių taikymo Kelmės rajono 
savivaldybės teritorijoje“ pakeitimo“ 3.2., 3.3 punktų nuostatas ir išdėstau taip: 
 „3.2.   ugdymą rajono mokyklose organizuoti: 
 3.2.1. pagal pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas organizuoti nuotoliniu 
būdu arba derinant nuotolinį su kasdieniu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios 
situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srauto valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas 
būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos sąlygas; 
 3.2.2. ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį ugdymą vykdyti užtikrinant Valstybės 
lygio 
ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srauto valdymo, saugaus atstumo 
laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos sąlygas; 
 3.2.3. švietimo pagalba teikiama, užtikrinant Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 
operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas 
visuomenės sveikatos saugos, higienos sąlygas, tokiu pat būdu, kokiu vykdoma veikla švietimo 
įstaigoje ir kitų švietimo teikėjų; arba teikiama nuotoliniu būdu. 
 3.3. neformalųjį vaikų švietimą, formalųjį švietimą papildantį ugdymą, neformalųjį 
suaugusiųjų švietimą, edukacijas vykdyti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. Jeigu 
proceso neįmanoma organizuoti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, – ugdymą 
stabdyti, išskyrus programas, kurias vykdant užtikrinamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 
operacijų vadovo nustatytas asmenų srauto valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas 
visuomenės sveikatos saugos, higienos sąlygas ir kurios: 
 3.3.1. įgyvendinamos mokyklose, kuriose ugdymas vykdomas kasdieniu būdu arba 
derinant nuotolinį su kasdieniu būdu, vykdant tos mokyklos ugdymo planą, pailgintos dienos grupių 
ar visos dienos mokyklos veiklą; 
 3.3.2. organizuojamos atvirose erdvėse (lauke); 
 3.3.3. vykdomos individualaus mokymo / ugdymo forma; 
 3.3.4. vykdomos mokytojo, dirbančio tik su viena, ne didesne kaip 5 mokinių grupe ir tik 
vienoje įstaigoje, patalpose užtikrinant 10 m

2
 plotą vienam besimokančiajam;“ 

 Įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 
įstatymo nustatyta tvarka. 

 

Administracijos direktorius                                                                              Stasys Jokubauskas 


