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 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 

2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 16 punktu, atsižvelgdamas į 

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

Lietuvos Respublikoje paskelbimo“ 2.2.9 punkto nuostatas ir siekdamas tinkamai pasirengti jų 

įgyvendinimui po šio teisės akto įsigaliojimo: 

1. N u r o d a u  nuo 2020 m. lapkričio 9 d. iki karantino Lietuvos Respublikos 

teritorijoje atšaukimo dienos: 

1.1. Visagino savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vadovams 

ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą vykdyti kasdieniu būdu 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.Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų vadovams: 

1.2.1. pradinį ugdymą vykdyti kasdieniu būdu 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; 

1.2.2. pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų mokinių ugdymą vykdyti mišriu 

(derinant nuotolinį su kasdieniu) būdu mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programas, pasitvirtinti mišraus ugdymo organizavimo tvarkas ir grafikus atsižvelgus į 

konkrečios mokyklos situaciją (mokinių skaičius, pedagogų tvarkaraščius, pastato išplanavimo, 

ugdymo erdvių teikiamas galimybes ir kt.), 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, užtikrinant, kad sinchroninis mokymas sudarytų ne mažiau kaip 50 proc. 

konkretaus mokytojo savaitės veiklų, pagal galimybes atsižvelgiant į visuomenės sveikatos 

specialistų rekomenduojamą dviejų savaičių trukmės mišraus ugdymo būdo kaitos ciklą; 

1.3.  Visagino „Verdenės“ gimnazijos direktoriui ugdymą specialiosiose klasėse pagal 

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

ugdymo) programas vykdyti kasdieniu būdu 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; 

1.4. Visagino savivaldybės neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo įstaigų vadovams ir Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais 

akredituotų neformaliojo vaikų švietimo programų teikėjams ugdymą organizuoti nuotoliniu būdu, 

išskyrus programas, kurias vykdant užtikrinamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 
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operacijų vadovo nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitos būtinos 

visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos 

priemonėmis sąlygos ir kurios: 

1.4.1. organizuojamos atvirose erdvėse (lauke); 

1.4.2. vykdomos individualaus ugdymo forma (užsiėmimuose dalyvauja 

mokytojas/treneris ir vienas ugdytinis); 

1.4.3. vykdomos mokytojo/trenerio, dirbančio tik su viena, ne didesne kaip 5 mokinių 

grupe ir tik vienoje įstaigoje, patalpose užtikrinant 10 kv. m plotą vienam besimokančiajam; 

1.5. neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų vykdytojams taikyti šio įsakymo 

1.4 punkto reikalavimus ir nustatytas sąlygas. 

2. P a v e d u  Vidaus administravimo ir informacinių technologijų skyriui šį 

įsakymą paskelbti Teisės aktų registre ir Visagino savivaldybės interneto svetainėje, o šio įsakymo 1 

punkte išvardintų įstaigų vadovams – savo įstaigų interneto svetainėse bei tinkamai informuoti 

mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus). 

 

 

 

Administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas 

 

 


