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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,
Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  2021  m.  balandžio  7  d.  nutarimo  Nr.  216  „Dėl  Lietuvos
Respublikos  Vyriausybės 2020  m.  lapkričio  4  d.  nutarimo Nr.  1226  „Dėl  karantino  Lietuvos
Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ 1.15. – 1.17. p.:

1. K e i č i u Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 6
d.  įsakymo  Nr.  A27(1)-2957  „Dėl  ugdymo  proceso  organizavimo  Vilniaus  rajono  savivaldybės
švietimo įstaigose karantino metu“:

1.1. 1.2.2. papunktį ir išdėstau jį taip:
„1.2.2. neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas,

kai užsiėmimai vykdomi atvirose erdvėse dalyvaujant ne daugiau kaip 10 mokinių;“.
1.2.  1.3. papunktį ir išdėstau jį taip:
„1.3.  neformalųjį vaikų švietimą vykdyti nuotoliniu būdu arba stabdyti, išskyrus užsienio

kalbos mokėjimo lygio vertinimo egzaminus (įskaitas) mokiniams, kai dalyvauja ne daugiau kaip 5
mokiniai, bei neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus atvirose erdvėse, kai dalyvauja ne daugiau kaip
10 vaikų;“.

1.3. 3 punktą ir išdėstau jį taip:
„3. N u r o d a u, kad valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų

egzaminai  vykdomi  nuotoliniu  būdu  arba  stabdomi,  išskyrus,  kai  dalyvauja  ne  daugiau  kaip  5
asmenys.“.

1.4.  4 punktą ir išdėstau jį taip:
„4.  Į  p  a  r  e  i  g  o  j  u  Vilniaus  rajono  savivaldybės  švietimo  įstaigų  vadovus  jų

vadovaujamose  įstaigose  bei  neformaliojo  vaikų  švietimo  teikėjus,  vykdant  ugdymo  procesą,
neformaliojo  vaikų švietimo veiklas,  egzaminus (įskaitas),  užtikrinant nuotolinį  ugdymą,  priežiūrą,
maitinimą, teikiant švietimo pagalbą bei organizuojant konsultacijas ir pavėžėjimą, užtikrinti 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 higienos priemonėmis sąlygas.“.

2. P a v e d u Švietimo skyriui šį įsakymą išsiųsti visoms  Vilniaus rajono savivaldybės
švietimo įstaigoms bei neformaliojo vaikų  švietimo teikėjams. Ūkio skyriui – paskelbti Teisės aktų
registre, Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriui – savivaldybės interneto svetainėje.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. balandžio 12 d.

Administracijos direktorė Liucina Kotlovska

Parengė
Švietimo skyriaus vyr. specialistė
Violeta Purpurovič, tel. 2750622
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