
KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

2020 M. GRUODŽIO 8 D. ĮSAKYMO NR. A-1198 3 PUNKTO PAKEITIMŲ
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Kelmė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu,  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  2020  m.  lapkričio  4  d.  nutarimo  Nr.  1226  „  Dėl
karantino  Lietuvos  Respublikos  teritorijoje  paskelbimo“  pakeitimais ir  siekdamas  įgyvendinti
Vyriausybės numatytas COVID – 19 ligos suvaldymo priemones, 

k e i č i u  Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 8 d.
įsakymo Nr. A-1198 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio
23 d. įsakymo Nr. A-1014 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m.
spalio  14  d.  įsakymo Nr. A-990 „Dėl  Covid-19 prevencijos  priemonių  taikymo Kelmės  rajono
savivaldybės  teritorijoje“  pakeitimo“ naujos  redakcijos“   3  punkto  3.2.1,  3.2.2   papunkčius  ir
papildau 3.2.8 papunkčiu bei išdėstau taip: 

„  3.2.1.  ikimokyklinis,  priešmokyklinis  ugdymas  vykdomas  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. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo
programose  rekomenduojama  dalyvauti  tik  tiems  vaikams,  kurių  tėvai  (įtėviai,  globėjai)  neturi
galimybių dirbti nuotoliniu būdu; 

3.2.2.  ugdymas mokyklose pagal pradinio, pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo
programas  vykdomas  nuotoliniu  būdu,  išskyrus  specialiosiose  mokyklose  ir  bendrojo  ugdymo
mokyklų specialiosiose klasėse ugdomus mokinius pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo, pradinio
ir pagrindinio ugdymo individualizuotą, vidurinio ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo programas,
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; 

3.2.8. mokyklos per mokinių atostogas gali organizuoti specialiosiose mokyklose ir
bendrojo  ugdymo  mokyklų  specialiosiose  klasėse  ugdomų  mokinių  užimtumą,  užtikrindamos
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“. 

Įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius                                                                              Stasys Jokubauskas
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