
 

 
 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  

DIREKTORIUS 
 

Į S A K Y M A S  

DĖL UGDYMO ORGANIZAVIMO  
 

2020 m. gruodžio 9 d. Nr. B-ĮV-1391 

Vilkaviškis 

    

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“, Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo, 

patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 

V-964 „Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 17 punktu: 

1. Į p a r e i g o j u nuo 2020 m. gruodžio 9 d.:  

1.1. Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų vadovus ugdymą mokyklose 

pagal pagrindinio (pagrindinio ugdymo individualizuotą), vidurinio (socialinių įgūdžių ugdymo) 

ugdymo programas organizuoti nuotoliniu būdu, išskyrus Vilkaviškio r. Kybartų „Rasos“ mokyklą, 

užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų 

valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų 

aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas; 

1.2. Vilkaviškio rajono savivaldybės mokyklų, organizuojančių ikimokyklinį, priešmokyklinį 

ir pradinį ugdymą, vadovus ugdymą organizuoti užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas 

visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos 

priemonėmis sąlygas; 

1.3. neformalųjį vaikų švietimą Vilkaviškio rajono savivaldybės organizuojančiose įstaigose 

ir organizacijose vykdyti nuotoliniu būdu arba stabdyti;  

1.4. neformalųjį suaugusiųjų švietimą Vilkaviškio rajono savivaldybės organizuojančiose 

įstaigose ir organizacijose vykdyti nuotoliniu būdu arba stabdyti, išskyrus transporto priemonių 

vairavimo praktinius mokymus, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų 

vadovo nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitos būtinos visuomenės 

sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis 

sąlygos; 

1.5. švietimo pagalbą Vilkaviškio rajono savivaldybės organizuojančiose įstaigose teikti, 

užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų 

valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų 

aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas, tokiu pat būdu, kokiu 

vykdoma veikla švietimo įstaigoje ir kitų švietimo teikėjų; arba teikti nuotoliniu būdu. 

2. N u r o d a u Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokiniams, kuriems teisės 

aktų nustatyta tvarka yra skirtas nemokamas maitinimas, iki 2020 m. gruodžio 24 d. formuoti sausus 

davinius ir organizuoti jų išdavimą. 

3. N u r o d a u visų Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų, švietimo 

įstaigų, organizacijų, vykdančių neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą, vadovams savo įstaigose 

priimti sprendimus dėl ugdymo organizavimo konkrečių būdų ir formų, juos viešai paskelbti įstaigų 

tinklapiuose. 



4. N u r o d a u, kad už šio Įsakymo vykdymą asmeniškai yra atsakingi švietimo įstaigų 

vadovai, neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą Vilkaviškio rajono savivaldybės 

organizuojančiose įstaigose ir organizacijose vykdantys vadovai, administracinę priežiūrą vykdo 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbuotojai. 

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų 

apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos 

Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                             Vitas Gavėnas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skelbiamas viešai 

 

 

Parengė 

 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja 

Alma Finagėjevienė 


