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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu,

Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 9 punktu,  Lietuvos Respublikos žmonių

užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi, 26 straipsnio 3 dalies 1 punktu,

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos

Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.9.1 papunkčiu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro–valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d.

sprendimo Nr. V-2545 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ 3.1 papunkčiu ,

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės

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

ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ 3.1 papunkčiu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro–valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d.

sprendimo Nr. V-2544 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ 3.1 papunkčiu, atsižvelgdamas į

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento 2020

m. gruodžio 7 d. raštą Nr. (10-24 16.1.17E) 2-124388 ,,Dėl siūlymo taikyti infekcijų plitimą ribojantį

režimą“ nuo 2020 m. gruodžio 9 d. iki gruodžio 22 d. imtinai:

1. Į p a r e i g o j u:

1.1. Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigų vadovus užtikrinti, kad ugdymas mokyklose

pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio (pradinio ugdymo individualizuotą), pagrindinio (pagrindinio

ugdymo individualizuotą), vidurinio ugdymo, neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programas būtų

vykdomas nuotoliniu būdu;

1.2. Švietimo pagalbą, teikiamą švietimo įstaigose ir kitų švietimo teikėjų, organizuoti nuotoliniu

būdu;

2. P a v e d u Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio,

priešmokyklinio ugdymo programas vadovams:

2.1. organizuoti vaikų priežiūros grupes vaikams, kurių tėvai ekstremalios situacijos metu privalo

dirbti kontaktiniu būdu.

2.2. į vaikų priežiūros grupes priimti vaikus, kurių tėvai pateikė prašymą dėl ugdymo įstaigos

lankymo poreikio ir pažymą iš darbovietės, liudijančią, kad tėvai neturi galimybės dirbti nuotoliniu būdu.

3. Laikyti netekusiu galios Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m.

lapkričio 27 d. įsakymą Nr. 13-2160 ,,Dėl ugdymo proceso organizavimo karantino metu“.

4. Šis įsakymas įsigalioja 2020 m. gruodžio 9 d.
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