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UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 26
straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr.
1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimo“ 2.2.9. papunkčiu, Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės
operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2545 ,,Dėl pagrindinio ir vidurinio
ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ 3.2 papunkčiu bei siekdamas išvengti tolesnio COVID-19
ligos plitimo Utenos rajono savivaldybės teritorijoje:
1. N u r o d a u Utenos rajono bendrojo ugdymo mokyklų vadovams:
1.1. Nuo 2020 m. lapkričio 16 d. iki lapkričio 29 d. ugdymą organizuoti nuotoliniu būdu
mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas;
1.2. Įsakymo 1.1. papunkčio nuostatos nėra taikomos Utenos Krašuonos progimnazijos
„Versmės“ skyriui.
2. Į p a r e i g o j u Utenos Krašuonos progimnazijos direktorių ugdymą organizuoti
vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro – valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. V-2545
,,Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“.
3. N u s t a t a u, kad nuo 2020 m. lapkričio 16 d. neformalusis vaikų švietimas vykdomas
nuotoliniu būdu arba stabdomas, išskyrus programas, kurias vykdant užtikrinamos valstybės lygio
ekstremalios situacijos operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. V-2546 „Dėl
neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ nustatytos asmenų srauto valdymo,
saugaus atstumo laikymo ir kitos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų
aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos.
4. N u r o d a u, kad šis įsakymas turi būti paskelbtas Teisės aktų registre ir savivaldybės
interneto svetainėje www.utena.lt.
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